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ВСТУП  

 

Актуальність теми. Кожен етап розвитку суспільства має свої яскраві 

риси, що відрізняють його від інших. Часто такі риси повʼязані з досягненнями 

у сфері науково-технічної діяльності, які вплинули, насамперед, на виробничі й 

економічні аспекти життя людини. Людство проходило етапи землеробства, 

скотарства, суцільної механізації: створення паровозів, авто, літаків, телеграфу, 

телефону та ін. Водночас виникали й розвивалися засоби звʼязку між людьми та 

способи фіксації їх думок. Спочатку – малюнки на стінах печер, глиняних 

табличках, зображення символів на папірусах, пізніше – створення паперу та 

друкувальних верстатів. Людство обмінювалося носіями інформації спочатку 

шляхом відправлення поштових голубів, гінців, потім – із використанням 

пошти, телеграфу, телетайпу, телефону, Інтернету. 

Сьогодні людство переживає чергову еру свого існування – еру 

інформатизації, проникнення інформаційних технологій у всі сфери життя. 

Причому інформаційні системи стають не лише засобом звʼязку, а й способом 

ведення бізнесу, надаючи йому такі переваги, як можливість зменшення ціни 

продукції, швидкість, безпосередній звʼязок між сторонами договору та 

екстериторіальність. У сучасному світі використання електронних засобів 

звʼязку при укладенні договорів стало передусім правилом, ніж винятком. 

Водночас ще передчасно констатувати про повну визначеність правового 

регулювання договорів, укладених із використанням електронних засобів 

звʼязку.  

Україна як держава, що намагається розвивати ринкову економіку та 

брати активну участь у світових комерційних відносинах, має адаптувати 

національне законодавство таким чином, щоб воно давало можливість 

вітчизняним субʼєктам брати безперешкодну участь у світовій електронній 

комерції. Сьогодні вже розпочато процес створення відповідної законодавчої 

бази з використанням світових стандартів. 
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Для вдосконалення та розширення існуючих законодавчих механізмів 

регулювання відносин, що виникають із договорів, які укладаються з 

використанням електронних засобів звʼязку, необхідне, насамперед, теоретичне 

дослідження даної проблематики. Проте на сьогодні ступінь наукового 

розроблення правового регулювання укладання договорів із використанням 

електронних засобів звʼязку у вітчизняній літературі є досить низьким. 

Комплексні цивільно-правові дослідження правового регулювання відносин, 

що виникають із договорів, які укладаються з використанням електронних 

засобів звʼязку, в Україні, на жаль, відсутні. Існуючі наукові доробки 

присвячено лише окремим питанням, пов’язаним із використанням 

електронних засобів зв’язку при вчиненні правочинів. Зокрема, це праці 

А. В. Чучковської «Правове регулювання господарських договорів, що 

вчиняються через мережі електрозвʼязку» (Київ, 2004 р.); Н. В. Аляб’євої 

«Договір про надання  послуг у мережі Інтернет» (Харків, 2010 р.); 

Ю. О. Борисової «Цивільно-правове регулювання відносин у сфері електронної 

комерції» (Київ, 2012 р.); Н. Є. Блажівської «Електронний правочин у 

цивільному праві України» (Київ, 2013 р.).  

Крім того, методологічну основу дослідження містять наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних учених-юристів: А. В. Ананька, В. І. Бірюкова, 

М. М. Дутова, І. В. Жилінкової, В. І. Квашніна, А. В. Красікової, 

О. Р. Ковалишина, О. В. Кохановської, В. І. Міщенка, С. В. Овсейка, 

Д. В. Сахарука, І. І. Свидрук, Т. В. Ткаченко, А. В. Чучковської, 

Я. М. Шевченко, В.аС.аЩербини. Зазначену проблематику розглядали також 

російські вчені: С.аС. Алексєєв, М. І. Брагінський, А. Б. Венгеров, 

С. В.аВасильєв, В. А. Дозорцев, О. С. Іоффе, О. Н. Садиков, А. В. Шамраєв та 

ін. Теоретичною основою дослідження стали висновки, викладені у працях 

видатних цивілістів із загальних проблем права: Т. В. Боднар, С. М. Братуся, 

Д. М. Генкіна, О. В. Дзери, А. С. Довгерта, О. О. Красавчикова, 

Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця, Л. А. Лунця, Р. А. Майданика, В. Ф. Маслова, 
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Д. І. Мейера, В. А. Семеусова, А. П. Сергєєва, В. І. Синайського, І. В. Спасибо-

Фатєєвої, Є. О. Суханова, Ю. К. Толстого та ін. 

Тому дослідження правового регулювання відносин, що виникають із 

договорів, які укладаються з використанням електронних засобів звʼязку, 

зʼясування та уточнення таких категорій, як електронний договір, електронний 

підпис тощо, є на сьогодні дуже важливим та актуальним.  

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

дисертаційного дослідження затверджено Вченою радою юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол № 8 від 27 червня 2014 року) та уточнено Вченою радою 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (протокол № 5 від 30 березня 2015 року). Дисертаційне дослідження 

виконано відповідно до планової бюджетної науково-дослідної теми «Доктрина 

права в правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти» (номер теми 

11БФ042-01, ДР 0111U008337). 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у 

проведенні системного науково-практичного аналізу правового регулювання 

договорів, що укладаються з використанням електронних засобів звʼязку, 

з’ясування особливостей цієї правової категорії та розроблення пропозицій 

щодо удосконалення норм чинного законодавства. 

Реалізація вказаної мети дисертаційної роботи зумовила необхідність 

вирішення таких задач: 

– дослідити передумови виникнення, становлення та розвитку 

законодавства, що регулює укладання договорів із використанням електронних 

засобів звʼязку, запропонувати зміни до законодавства; 

– зʼясувати поняття та умови дійсності договорів, що укладаються з 

використанням електронних засобів звʼязку; 

– визначити відмінність між поняттями «електронна комерція» та 

«електронна торгівля»; 
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– проаналізувати порядок укладання, зміни, припинення (розірвання), 

підписання та нотаріального посвідчення договорів, що укладаються з 

використанням електронних засобів звʼязку; 

– вивчити питання використання договорів, що укладаються з 

використанням електронних засобів звʼязку, у сфері банківських відносин; 

– розглянути особливості укладання договорів у мережі Інтернет; 

– проаналізувати особливості зовнішньоекономічних договорів, що 

укладаються з використанням електронних засобів звʼязку. 

Об’єктом дослідження є правовідносини, які виникають унаслідок та під 

час укладання договорів з використанням електронних засобів звʼязку. 

Предметом дослідження є договори, що укладаються з використанням 

електронних засобів звʼязку.  

Методи дослідження, що використовувалися в процесі здійснення 

дисертаційного дослідження, обрано відповідно до мети і задач дослідження, з 

урахуванням його об’єкта та предмета. Використано дві групи методів 

наукового пізнання – загальнонаукові (історичний, формально-логічний, 

системно-структурний, системно-порівняльний, метод аналізу) та спеціальні 

методи, що застосовуються в юридичній науці (порівняльно-правовий, 

формально-юридичний, спеціально-правовий). 

Системно-структурний і системно-порівняльний методи дослідження 

застосовано для з’ясування правової природи відносин щодо укладання 

договорів із використанням електронних засобів звʼязку (підрозділи 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2, 3.1, 3.2). Проблеми законодавчого регулювання укладання договорів із 

використанням електронних засобів звʼязку виявлено за допомогою методу 

аналізу та формально-логічного методу, який, крім цього, використано й при 

формулюванні авторських визначень деяких понять (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 

2.3, 3.1, 3.2). Формально-юридичний і порівняльно-правовий методи застосовано 

для обґрунтування необхідності формування нового законодавства і внесення 

змін до чинного законодавства з метою створення правових умов для договорів, 

що укладаються з використанням електронних засобів звʼязку (підрозділи 1.1, 
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1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2). Історичний метод дав змогу дослідити процес 

виникнення і розвитку договорів, що укладаються з використанням 

електронних засобів звʼязку, і застосовувати отримані результати при 

вдосконаленні чинного законодавства (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 3.1). За 

допомогою спеціально-юридичного методу виявлено зовнішні ознаки відносин, 

що виникають з договорів, які укладаються з використанням електронних 

засобів звʼязку (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація 

є першим в Україні комплексним монографічним науковим дослідженням 

питання правового регулювання договорів, які укладаються з використанням 

електронних засобів звʼязку. У дисертаційному дослідженні сформульовано 

низку нових положень, висновків, пропозицій, які мають важливе значення для 

юридичної науки і практики, а саме:  

вперше: 

– сформульовано поняття договору, що укладений з використанням 

електронних засобів звʼязку,  під яким слід розуміти домовленість, спрямовану 

на виникнення, зміну або припинення цивільних прав та обовʼязків, процес 

досягнення якої повʼязаний з використанням електронних засобів звʼязку на 

будь-якому етапі укладання договору; 

– доведено положення про те, що використання електронних засобів 

зв’язку при укладанні договору дає змогу укладати договори в будь-якій формі, 

передбаченій законом (усна, письмова, у тому числі нотаріальна); 

– запропоновано два підходи до розуміння поняття веб-сайту: веб-сайт як 

засіб цивільно-правового посередництва в процесі укладання договорів, що 

слугуватиме віртуальною платформою, за допомогою якої суб’єкти цивільно-

правових відносин зможуть здійснювати пошук потенційного контрагента для 

вступу в цивільно-правові відносини; веб-сайт як інструмент представництва 

інтересів певного суб’єкта цивільно-правових відносин, що надасть змогу 

обмеженому чи необмеженому колу потенційних контрагентів вступити в 

електронні договірні відносини з особою, яку цей сайт представляє; 
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– сформульовано положення про те, що гармонізація відносин, які 

виникають у результаті укладання договорів із використання електронних 

засобів зв’язку, неможлива без запровадження єдиного державного стандарту 

електронного цифрового підпису, який буде використано сторонами такого 

договору та нотаріусом у разі, якщо договір підлягає нотаріальному 

посвідченню; 

– запропоновано посилити роль нотаріуса в забезпеченні захисту 

цивільних прав та інтересів шляхом розширення його повноважень щодо 

забезпечення доказів, необхідних у випадку розгляду справи в суді або в інших 

органах державної влади, якщо є підстави вважати, що подання доказів може 

стати неможливим або ускладненим; 

– запропоновано створення електронних цифрових підписів для фізичних 

осіб при виготовленні біометричних паспортів, що надасть можливість 

використовувати ці підписи при укладанні договорів з використанням 

електронних засобів зв’язку; 

– доведено, що при визначенні місця укладання договору необхідно брати 

до уваги не місце знаходження інформаційних систем, а вказувати конкретну 

державу, якщо сторони визначають це на власний розсуд, або ж робити 

привʼязку до права держави оферента; 

удосконалено: 

– наукові підходи до поділу законодавства, що регулює питання 

укладання договорів із використанням електронних засобів зв’язку, на загальне 

та спеціальне; 

– визначення дефініції електронного носія як індивідуально-визначеного 

предмета речового світу, що існують у вигляді магнітної стрічки, жорсткого 

диску електронної обчислювальної машини, дискети, картки памʼяті, компакт-

диску, в яких закріплено інформацію. Водночас похідна продукція цих носіїв на 

паперових обʼєктах хоча й містить інформацію, закріплену на електронних 

обʼєктах, проте сама по собі ними не виступає; 
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– наукову позицію про те, що поняття «електронна комерція» та 

«електронна торгівля» не є тотожними. Електронна комерція являє собою будь-

яку підприємницьку діяльність, що здійснюється з використанням 

інформаційних технологій та спрямована на отримання прибутку. Електронна 

торгівля охоплює більш вузьку сферу підприємницької діяльності, а саме: 

діяльність з купівлі-продажу виготовлених, перероблених чи набутих товарів та 

надання повʼязаних з цим послуг і робіт з метою отримання прибутку, шляхом 

використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; 

дістало подальшого розвитку: 

– положення про те, що юридична сила договору, укладеного з 

використанням електронних засобів зв’язку, рівноцінна юридичній силі 

договору, укладеному без використання електронних засобів зв’язку; 

– наукові підходи до вирішення правових проблем, що виникають у 

звʼязку з віддаленим характером комунікації при укладенні договору з 

використанням електронних засобів зв’язку (ідентифікації контрагента, 

встановлення обсягу дієздатності); 

– твердження про можливість нотаріального посвідчення договору, що 

укладається з використанням електронних засобів зв’язку, за допомогою 

спеціально встановленої процедури (ідентифікація сторін, визначення місця 

вчинення нотаріальної дії, форми реєстру); 

– закріплення на законодавчому рівні електронно-інформаційної системи  

«Е-нотар», яка надасть можливість посвідчувати нотаріально договори за 

допомогою електронних засобів зв’язку.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертаційній роботі положення, висновки і пропозиції може бути 

використано у: 

– науково-дослідній сфері – для подальших наукових досліджень проблем 

укладання договорів з використанням електронних засобів звʼязку; 
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– правотворчій діяльності – як теоретичне підґрунтя для вдосконалення 

положень чинного законодавства України; 

– правозастосовній діяльності судових та інших юрисдикційних 

органів – при вирішенні спорів, повʼязаних з укладанням договорів з 

використанням електронних засобів звʼязку, та в судовій практиці – при 

вирішенні спорів, що виникають з таких договорів; 

– навчальному процесі – під час викладання навчальних дисциплін 

«Цивільне право» та «Міжнародне приватне право», спеціального курсу 

«Договірне право: доктрина та юридична практика» для студентів вищих 

навчальних закладів, підготовки відповідних методичних рекомендацій, 

підручників і навчальних посібників. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення й теоретичні 

висновки дисертаційного дослідження доповідалися й обговорювалися на 

засіданнях кафедри цивільного права юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.  

Основні результати дисертаційного дослідження оприлюднено на пʼяти 

міжнародних науково-практичних конференціях, зокрема: «Треті осінні 

юридичні читання» (м. Хмельницький, 5–6 листопада 2004 р.); «Розвиток 

цивільного законодавства України: шляхи подолання кодифікаційних 

протиріч» (м. Київ, 28–29 вересня 2006 р.); «П’яті осінні юридичні читання» 

(м. Хмельницький, 27–28 жовтня 2006 р.); «Правове регулювання суспільних 

відносин в умовах демократизації Української держави» (м. Запоріжжя,  

3–4 жовтня 2014 р.), а також на ІІ Всеукраїнській цивілістичній науковій 

конференції студентів та аспірантів (м. Одеса, 30–31 березня 2007 р.). 

Результати дисертаційного дослідження щодо пропозицій змін до 

законодавства прийнято до розгляду Комітетом Верховної Ради України з 

питань правової політики та правосуддя Верховної Ради України (довідка № 68 

від 8 квітня 2015 р.) та зареєстровано як законопроект (реєстр. № 2716 від 

23 квітня 2015 р.). 
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Публікації. Основні теоретичні й практичні результати дисертаційного 

дослідження викладено у дванадцяти працях, з них чотири наукові статті 

опубліковано у фахових виданнях України, одна стаття – у міжнародному 

науковому виданні, дві статті – в інших науково-практичних виданнях та в 

п’ятьох тезах доповідей. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРІВ, ЩО УКЛАДАЮТЬСЯ 

З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ЗВʼЯЗКУ 

 

1.2. Передумови виникнення, становлення та розвиток 

законодавства, що регулює укладання договорів з використанням 

електронних засобів звʼязку 

 

Механізм правового регулювання укладання договорів з використанням 

електронних засобів звʼязку тільки починає формуватися в Україні. Струнка 

система національного законодавства, понятійного апарату, ефективна 

процедура укладання та розірвання таких договорів потрібна не лише в 

теоретичному аспекті, а й у практичній діяльності юристів, економістів, 

багатьох учасників електронної комерції. Вирішення комплексного питання 

створення ефективної системи законодавства, що регулює укладання договорів 

із використанням електронних засобів звʼязку, стане значним внеском у 

розвиток вітчизняної доктрини цивільного, господарського, комерційного, 

міжнародного права, наук гуманітарного та іншого напряму. 

Необхідність розвʼязання цього теоретичного завдання тісно повʼязана з 

активним розвитком засобів комунікації наприкінці ХХ ст., який продовжує 

набирати обертів у ХХІ ст. Сьогодні важко уявити діловий обіг без сучасних 

засобів телефонного, електронного, супутникового звʼязку, електронних 

документів. Технічний прогрес суттєво випереджає досягнення правової думки 

в частині оформлення правової основи застосування та використання 

електронних документів. Недосконалість правової бази використання 

електронних засобів звʼязку виступає серйозним фактором гальмування 

масового використання новітніх інформаційних технологій у діловому обігу. 

Фундамент системи законодавства, що регулює укладання договорів із 

використанням електронних засобів звʼязку, закладався ще в період тотального 
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застосування документів на паперових носіях. Поступова компʼютеризація 

документообігу супроводжувалася недовірливим ставленням субʼєктів 

господарювання та правозастосування до таких новел у цивільному та 

господарському обігу. З метою подолання можливого упередженого ставлення 

до досягнень науки й техніки багато авторів наполягають на терміновій 

необхідності правової регламентації використання інформаційних та 

електронних систем при укладенні договорів [97; 111; 207; 230]. 

У СРСР тривалий час законодавець не приділяв необхідної уваги 

проблемі правового регулювання електронного документообігу, що повʼязано з 

нерозвиненістю ринку комунікаційних технологій у державі. Окремі кроки в 

напрямі такої регламентації було зроблено завдяки поодиноким зусиллям 

науковців та обʼєктивній необхідності регламентації договорів, укладених 

субʼєктами зовнішньоекономічної діяльності СРСР з іноземними 

контрагентами [27, с. 48–54].  

Законодавство УРСР демонструвало невизнання договорів, укладених із 

використанням ЕЗЗ. Відомий у приватному праві принцип «все, що не 

заборонено, є дозволеним» не отримав свого поширення на практиці, що 

фактично виключило договори, укладені з використанням електронних засобів 

зв’язку, зі сфери практичного застосування.  

Першою спробою розпочати процес формування законодавства, що 

регламентуватиме надалі укладання договорів із використанням електронних 

засобів звʼязку, стало Положення «Про всесоюзну магнітно-стрічкову службу 

патентної інформації», яке містило вимоги до внутрішньогалузевих машинних 

документів [186, с. 47–49]. Незважаючи на спроби впровадити електронний 

документообіг в органах державної влади, широкого розповсюдження така 

практика на той час не отримала [110, с. 50].  

Наступним нормативним актом, що збагатив національний досвід 

побудови законодавства у сфері регулювання договорів, укладених із 

використанням електронних засобів звʼязку, стали Інструктивні вказівки 

Державного арбітражу СРСР «Про використання як доказів в арбітражних 
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справах документів, підготовлених із використанням електронно-

обчислювальної техніки» від 29 червня 1979 р. (далі – Інструктивні вказівки), 

які вперше визначили зміст поняття «засоби електронно-обчислювальної 

техніки, що використовуються при підготовці документів» [88, с. 146–148]. 

Необхідність тлумачення поняття обумовлювалася різноманітним підходом 

арбітражних органів до розуміння документів, підготовлених із використанням 

засобів ЕОМ. Водночас розробники вказівок не розмежували такі документи на 

ті, що створені та збережені в електронному вигляді на носіях ЕОМ, і ті, 

що роздруковані з використанням можливостей ЕОМ.  

Інструктивні вказівки регулювали порядок створення та обігу саме 

останньої групи документів у їх паперовому вигляді й використовували 

формулювання «документи, підготовлені з використанням ЕОМ». Тому 

спірною є позиція авторів, які, аналізуючи Інструктивні вказівки Державного 

арбітражу СРСР від 29 червня 1979 р., стверджують, що цей документ урівняв 

електронні записи та документи на паперовому носії, складені в письмовій 

формі [29, с. 67]. Інструктивні вказівки Держарбітражу, навпаки, не ставили 

знаку рівності між ними й узагалі не визнавали існування електронних 

документів. 

Пізніше, а саме 20 квітня 1981 р., Постановою Державного комітету з 

науки та техніки СРСР № 100 було затверджено «Тимчасові загальногалузеві 

керівні вказівки про надання юридичної сили документам, що створюються 

засобами обчислювальної техніки» [182]. Цим актом встановлено порядок 

застосування документів на магнітних носіях для обміну інформацією між 

підприємствами. Зокрема, визначено, що документ на магнітному носії 

«використовується без перетворення у візуальну форму, яка може бути 

прочитана людиною, при передачі інформації на підприємства, в організації та 

установи чи для обміну інформації між ними» (п. 3 Вказівок). Пункти 18 та 36 

Вказівок встановлювали відповідальність субʼєктів господарювання за те, що 

вони не розробляють порядок перетворення магнітної інформації у власних 

локальних нормативних актах. Водночас пункт 24 прямо закріпив право 
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субʼєктів вносити зміни до первинних примірників документів на магнітних 

носіях. 

Реалізація цієї Постанови в усіх міністерствах та відомствах СРСР 

забезпечувалася локальними наказами міністрів та керівників відомств. Так, 

наказом Міністра оборони СРСР «Про оголошення постанови Державного 

комітету СРСР з науки та техніки від 20 квітня 1981 р. № 100 «Про надання 

юридичної сили документам, створеним засобами обчислювальної техніки» від 

25 липня 1981 р. № 200 вимагалося правильне дотримання загальногалузевих 

керівних вказівок про надання юридичної сили документам на магнітній стрічці 

та паперовому носії, створених із використанням ЕОМ, встановлювався 

порядок збереження, розмноження, обігу та знищення секретних документів на 

магнітних стрічках і паперових носіях [187]. 

Реалізація цієї Постанови стала більш можливою завдяки Постанові 

Державного комітету СРСР по стандартах «Про надання юридичної сили 

документам на машинному носії та машинограмі, що створюються засобами 

обчислювальної техніки» від 9 жовтня 1984 р. (Державний стандарт  

6.10.4.–84). Постанова Державного комітету СРСР по стандартах містила п. 2.1, 

яким запроваджувалася вимога ідентифікації таких документів з використанням 

закріплення найменування організації, що видала документ, її юридичної 

адреси, дати виготовлення та найменування самого документа. Положення 

Постанови від 9 жовтня 1984 р. передбачали можливість заміни особистих 

підписів кодами при наданні юридичної сили документам на машинному носії 

чи машинограмі, і саме тому однією з ознак ідентифікації документа визнавався 

код особи, яка затвердила документ [181]. У звʼязку із складністю процесу 

запровадження вимог Держстандарту, на практиці до наведених правил 

додавалися Методичні вказівки щодо впровадження Держстандарту. Пункт 3.13 

розʼяснював та конкретизував положення щодо заміни підпису спеціальним 

кодом [181]. 

Остання спроба оновити цивільне законодавство СРСР втілилася в 

розробленні та прийнятті Основ цивільного законодавства Союзу РСР і 



 17 

республік від 31 травня 1991 р. Водночас сфера електронного обміну даними 

залишалася в тіні уваги законодавця, хоча й спостерігався певний прогрес у 

частині укладання договору з використанням обміну телеграмами, 

телефонограмами, листами тощо. Перелік технічних засобів, які могли 

використовуватися, не наводився, проте відповідно до норми права ними могли 

бути засоби ЕОМ (58 Основ законодавства Союзу РСР і республік 1991 р.) 

[159]. Таким чином, уперше на кодифікованому рівні запроваджувалася 

принципова можливість використання електронних документів, що 

передаються засобами електронного зв’язку. Проте норма ст. 58 Закону не 

отримала повну реалізацію у практиці суб’єктів господарювання через 

обмеження її використання самим законодавцем, який вимагав особистий 

підпис на таких документах особи, яка їх склала. Таким чином, з одного боку, 

закон дозволив використання документів, підготовлених із використанням 

електронних засобів зв’язку, а з іншого – вимагав їх підтвердження 

документами аналогічної форми та змісту, складеними на папері. 

Із розпадом Радянського Союзу, переходом до ринкової економіки 

національна система законодавства взяла курс на докорінну модернізацію та 

удосконалення. Цей процес ще не можна визнати остаточно завершеним через 

існування і сьогодні значного кола проблем нормативного регулювання 

окремих правових галузей та інститутів, до яких належить і регулювання 

договорів, що укладаються з використанням електронних засобів зв’язку. 

Сучасна сфера цивільних та комерційних відносин у державі тяжіє 

здебільшого до використання електронних засобів звʼязку, сучасних 

інформаційних технологій при укладанні договорів. Тому застосування 

електронних засобів зв’язку у процесі укладання цивільно-правових договорів 

має важливе значення для розвитку цивільних правовідносин. Для цього 

обʼєктивно потрібна відповідна нормативно-правова база, яка повинна 

будуватися на основі вже усталених законодавчих норм та доктринальних 

підходів.  
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На початку розбудови української суверенної держави важливим 

здобутком вітчизняної цивілістики стала наявність правового й теоретичного 

підґрунтя для визнання чинності документів, укладених із використанням 

електронних засобів зв’язку. Незважаючи на те, що публікації на цю тему мали 

поодинокий характер на сторінках наукових видань, наукова дискусія 

окреслила проблему як актуальну, що має теоретико-практичний характер. 

Радянське цивільне законодавство не визнавало безпосередньо електронні 

засоби зв’язку засобом укладання договорів. Правова база для регулювання 

систем електронного зв’язку при укладанні договорів узагалі була відсутня, 

господарський обіг не знав такого способу на практиці. Через це питання 

залишалося невирішеним. 

В умовах сьогодення обмін електронними документами здійснюється 

переважно через інформаційні системи двох типів: 

– закриту корпоративну інформаційну систему (виділені мережі 

локального звʼязку); 

– відкриту інформаційну систему загального використання (мережа 

Інтернет). 

У Законі України «Про звʼязок» від 16 травня 1995 р. вони іменуються 

електричним звʼязком [70]. Саме Закон України «Про звʼязок» мав революційне 

значення тому, що в ньому вперше було наведено визначення понять «мережі 

звʼязку» та «електрозвʼязок». У ст. 1 цього Закону електричний звʼязок 

визначено як передачу, випромінювання або прийом знаків, сигналів, 

письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по 

радіо, дротових, оптичних або інших електромагнітних системах; мережу 

звʼязку – сукупність засобів та споруд звʼязку, поєднаних в єдиному 

технологічному процесі для забезпечення інформаційного обміну; мережу 

звʼязку загального користування – як мережу звʼязку, що експлуатується 

підприємствами та обʼєднаннями звʼязку для забезпечення потреб у послугах 

звʼязку усіх споживачів. 
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Але з розвитком технічного забезпечення господарської діяльності ці 

дефініції вочевидь застаріли й законодавець оновив визначення поняття 

«електрозвʼязок» набагато пізніше в Законі України «Про телекомунікації» від 

18 листопада 2003 р. [71]. У ст. 1 цього Закону дано визначення основних 

понять, які в ньому застосовуються. Електрозвʼязок тлумачиться як 

передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового 

тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, 

дротових, оптичних або інших електромагнітних системах. 

Історично першою виникла закрита інформаційна система обміну 

електронними документами, призначена для оплатного надання послуг 

електрозвʼязку обмеженій кількості користувачів. Такі локальні мережі 

існували в межах однієї держави і не мали доступу до відкритих мереж 

іноземних країн. Створення мережі Інтернет та розповсюдження модемних 

пристроїв для входу у світову мережу дало можливість користувачам 

спілкуватися між собою за допомогою використання модемів, ЕОМ, 

телефонних ліній звʼязку незалежно від географічних кордонів країн 

знаходження. 

Важливим кроком на шляху до впровадження інформаційних технологій 

у цивільно-правовій діяльності стало прийняття 4 лютого 1998 р. Закону 

України від «Про національну програму інформатизації» [79]. Цей Закон має 

фундаментальний, декларативний характер, закладає підвалини формування 

системи національного законодавства, що стосується інформаційних технологій 

у господарській та цивільно-правовій діяльності. 

Водночас завданнями Концепції Національної програми інформатизації 

на 1998–2000 рр. було визначено, що обчислювальна техніка, засоби 

комунікації, телекомунікаційні мережі, бази та банки даних є складовими 

національної інформаційної інфраструктури й основними чинниками 

економічного піднесення держави та суспільства [78].  

Науково-технічний прогрес у сфері комунікацій обʼєктивно зумовив 

розповсюдження Інтернету та можливостей, які він надавав користувачам. 
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Указом Президента України «Про заходи щодо розвитку національної мережі 

Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» від 

31 липня 2000 р. Кабінет Міністрів України було зобовʼязано підготувати та 

подати до Верховної Ради України проекти законів з питань укладання 

цивільно-правових угод з використанням електронного документообігу та 

електронного цифрового підпису [228]. 

Станом на 2002 р. Україну було вже кілька років підключено до 

глобальної світової мережі Інтернет, проте перші нормативні акти, присвячені 

регулюванню відносин в Інтернеті, було прийнято в Україні лише 22 травня 

2003 р.: закони України «Про електронні документи та електронний 

документообіг» [75] і «Про електронний цифровий підпис» [74]. Обидва 

нормативні акти визначили межі нормативного регулювання договорів, що 

укладаються з використанням ЕЗЗ. Ст. 5 Закону України «Про електронні 

документи та електронний документообіг» закріпила визначення «електронного 

документа» як документа, інформація в якому зафіксована у вигляді 

електронних даних, включаючи його обовʼязкові реквізити. 

Основи правового регулювання використання електронних аналогів 

традиційних засобів укладання договорів було закладено Законом України 

«Про електронний цифровий підпис», який детальніше, ніж Цивільний кодекс 

України регламентує умови використання електронних засобів зв’язку. 

Водночас Закон не конкретизує механізм використання цього підпису, 

акцентуючи увагу на діяльності центрів сертифікації ключів та центрів 

сертифікації. 

Можливість укладання договорів із використанням електронних засобів 

зв’язку безпосередньо залежить від стану законодавства, яке регулює 

застосування електронних цифрових підписів. У значній кількості випадків 

укласти договір із використанням електронних засобів звʼязку неможливо без 

накладення на електронний документ електронних цифрових підписів, тому 

електронний цифровий підпис є центральним елементом договорів, які 

укладаються з використанням електронних засобів звʼязку.  
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Застосуванню електронних підписів у приватноправовій сфері передувало 

виникнення можливості їх використання в публічних відносинах. Уперше в 

законодавстві України було вжито термін «цифровий підпис» у постанові 

Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 40, яка затвердила 

«Концепцію створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи» 

[170]. Згідно із словником термінів вказаної постанови, цифровий підпис – це 

відомості, що додаються до блоку даних або отримані в результаті його 

криптографічного перетворення, які дають змогу адресату пересвідчитися в 

цілісності блоку даних і достовірності їх джерела. Умови криптографічного 

захисту як виду захисту інформації з використанням перетворень інформації з 

використанням спеціальних даних з метою приховування чи відновлення змісту 

інформації, підтвердження її справжності, цілісності, авторства врегульовано 

Положенням про порядок здійснення криптографічного захисту інформації в 

Україні від 22 травня 1998 р. № 505/98 [227]. Саме криптографічний захист 

інформації покладено в основу функціонування електронних цифрових 

підписів.  

У Законі України «Про електронний цифровий підпис» наведено 

визначення електронного підпису (як даних в електронній формі, що додаються 

до інших електронних даних або логічно з ними повʼязані та призначені для 

ідентифікації підписувача цих даних) та електронного цифрового підпису (як 

вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного 

перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або 

логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та 

ідентифікувати підписувача), у загальних рисах визначив процедуру створення 

такого підпису та використання ключів (параметрів перевірки цифрового 

підпису, доступних субʼєктам у сфері використання цифрового підпису), 

вимоги до створення сертифікаційних центрів. Закон України 

«Про електронний цифровий підпис» викликав критичну реакцію щодо його 

змісту і засвідчив про необхідність внесення відповідних змін до чинного 

законодавства України. Обґрунтованими виглядають критичні зауваження 
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окремих практичних працівників з приводу того, що застосування положень 

цього Закону не може бути ефективним без створення системи уповноважених 

органів та окремої інфраструктури, забезпеченої необхідними програмними, 

технічними, кадровими, фінансовими ресурсами.  

Виникла також необхідність внесення змін до окремих законодавчих 

актів. Так, відповідно до ч. 5 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність», підприємство має право самостійно обрати форму 

бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу 

реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних правових 

засад, та з урахуванням особливостей своєї діяльності й технології обробки 

облікових даних [69]. Тому ця норма Закону повинна закріпити положення про 

те, що за наявності технічних можливостей та згоди користувачів 

бухгалтерської звітності організація може представляти бухгалтерську звітність 

в електронному вигляді. До того ж наступна норма ч. 2 ст. 9 цього Закону 

визначає, що первинні та зведені облікові документи може бути складено на 

паперових або машинних носіях. 

Наступним кроком, що наблизив інститут електронного підпису до 

приватноправових відносин, стало запровадження використання електронних 

підписів у міжбанківських розрахунках. Зокрема, постановою Правління 

Національного банку України було затверджено «Інструкцію про міжбанківські 

розрахунки в Україні» від 27 грудня 1999 р. № 621 [178]. У п. 5 Загальних 

положень Інструкції закріплювалося поняття електронного цифрового підпису, 

під яким розумілася сукупність даних, отриманих із використанням 

криптографічного перетворення вмісту електронного документа, що дає змогу 

підтвердити його цілісність та ідентифікувати особу підписувача. Інструкція 

Національного банку України № 621 втратила чинність згідно з Постановою 

Правління Національного банку України, якою затверджено «Інструкцію про 

міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті» від 17 березня 

2004 р. № 110 [177]. Інструкція Національного банку України № 110 у п. 7 

Глави 2 серед обовʼязкових реквізитів міжбанківських електронних 
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розрахункових документів зазначає електронний цифровий підпис, але не 

наводить визначення цього терміна. Натомість у Главі 1 констатовано, що 

терміни, які вживаються в цій Інструкції, використовуються в значеннях, 

визначених Законом України «Про платіжні системи та переказ грошей в 

Україні» від 5 квітня 2001 р. [82] та ін.  

Звернення до Закону України «Про платіжні системи та переказ грошей в 

Україні» демонструє, що законодавець уперше закріпив поняття електронного 

цифрового підпису як сукупність даних, отриманих з використанням 

криптографічного перетворення вмісту електронного документа, що дає змогу 

підтвердити його цілісність та ідентифікувати особу, яка його підписала. Отже, 

законодавче тлумачення повністю дублює визначення електронного цифрового 

підпису в Інструкції Національного банку України № 621. Але 6 жовтня 2004 р. 

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про платіжні системи 

та переказ грошей в Україні» назву Закону було змінено на Закон України «Про 

платіжні системи та переказ коштів в Україні», а п. 1.11, який містив 

визначення електронного цифрового підпису, повністю виключено [82]. 

Необхідно звернути увагу на те, що усі вищезазначені нормативно-правові 

акти, які містили поняття електронного цифрового підпису, були спеціальними, 

тобто регулювали винятково банківські відносини або відносини, повʼязані з 

веденням паспортної системи. Тому використання електронного цифрового 

підпису, про яке в них згадувалося, дозволялося лише в цих сферах.  

Серед актів загального законодавства України окремо необхідно 

розглянути норми Цивільного та Господарського кодексів України.  

В умовах глобалізації економіки загальносвітовою тенденцією є розвиток 

так званої «електронної комерції». Держави, що бажають брати участь у 

світовому товарообігу, мають враховувати ці тенденції у власному 

внутрішньому законодавстві. Україна намагається слідувати їм, тому 16 січня 

2003 р. було прийнято Цивільний кодекс України, який надав можливість 

укладання договорів з використанням електронного засобу зв’язку [239], що, 

насамперед, знайшло відображення в регулюванні форми правочину загалом. 
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Так, в абзаці 2 ч. 1 ст. 207 Цивільного кодексу України зазначено: правочин 

вважається таким, що укладений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена 

з використанням телетайпного, електронного або іншого технічного засобу 

звʼязку, а в ч. 2 йдеться про необхідність підписання стороною (сторонами) 

правочину, що вчиняється у письмовій формі. Правочин, який вчиняє 

юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими 

документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного 

законодавства та скріплюється печаткою. Згідно з ч. 3 ст. 207 Цивільного 

кодексу України, використання при укладенні правочинів факсимільного 

відтворення підпису з використанням засобів механічного або іншого 

копіювання, електронно-числового 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.  

Крім того, величезним проривом для розвитку інформаційних відносин 

стала норма про можливість сторін своєю домовленістю допускати підписання 

документів із використанням електронного підпису. Це надало сторонам 

договору право самостійно, а не за прямою вказівкою закону, вирішувати – 

укладати їм договір з використанням електронного засобу зв’язку чи ні. Із 

прийняттям нового Цивільного кодексу України почалося формування цілісної 

системи правового регулювання таких договорів. 

Господарський кодекс України від 16 січня 2001 р. у главі 20 регулює 

сферу господарських договорів. Жодна з восьми статей глави не враховує 

сучасних інформаційних технологій у сфері звʼязку та передачі інформації. Так, 

ч. 1 ст. 181 Господарського кодексу зазначає, що «господарський договір за 

загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного 

сторонами та скріпленого печатками. Допускається укладання господарських 

договорів у спрощений спосіб, тобто у вигляді комплекту документів (листів, 

факсограм, телеграм, телефонограм тощо) шляхом обміну цими документами, а 

також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень».  
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Отже, досліджуючи питання відповідності договорів, які вчиняються з 

використанням електронного засобу зв’язку через мережі електрозвʼязку, 

вимогам Господарського та Цивільного кодексів України, можна зазначити, що 

вказані кодекси начебто легалізують використання електронного засобу зв’язку 

для укладання договорів, але фактично не регулюють умови їх укладання. 

Наявних у Господарському та Цивільному кодексах України норм недостатньо 

для належного правового регулювання укладання договорів через мережі 

електрозвʼязку [243, с. 30]. 

Разом із Цивільним кодексом України 1 січня 2004 р. набрав чинності вже 

названий Закон України «Про електронні документи та електронний 

документообіг» від 22 травня 2003 р., який легалізував електронний 

документообіг, встановив рівноправність електронних документів поряд із 

паперовими (ст. 8 Закону). Відповідно до ч. 2 ст. 14 Закону, використання 

електронного документа в цивільних відносинах здійснюється за загальними 

цивільно-правовими вимогами укладання договорів. Закон України 

«Про електронні документи та електронний документообіг» у ст. 5 містить 

імперативну норму, відповідно до якої електронний цифровий підпис є 

обовʼязковим реквізитом електронного документа, без якого останній не має 

юридичної сили. Таким чином, Закон України «Про електронні документи та 

електронний документообіг» зобовʼязав використання електронного цифрового 

підпису у приватноправовій сфері.  

Необхідно також згадати короткострокову за терміном дії, проте важливу 

змістовно, Постанову Верховної Ради України «Завдання національної 

програми інформатизації на 2006–2008 рр.». Цією Постановою визначалися 

основні напрями формування політики та організаційно-правового 

забезпечення інформатизації в Україні: законотворча діяльність, гармонізація 

національного законодавства з міжнародним у частині стандартів 

інформатизації відносин, розвиток національного сегменту Інтернет, створення 

комплексної системи захисту інформації тощо [167]. 
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Необхідною умовою укладення договорів за допомогою електронних 

засобів зв’язку є надання можливості на законодавчому рівні посвідчувати такі 

договори нотаріально. Нотаріальне посвідчення договорів, що укладаються з 

використанням електронних засобів зв’язку, зробить більш захищеними права 

сторін таких договорів та надасть їм більшої юридичної вірогідності. Тому 

вважаємо, що розвиток законодавства в цьому напрямі має стати пріоритетним.  

Вважаємо за необхідне продовжити строки виконання завдань 

вищевказаної Постанови Верховної Ради України «Завдання національної 

програми інформатизації на 2006–2008 рр.» та поширити її дію на нотаріат, а 

саме шляхом створення Електронної нотаріальної інформаційної системи  

«Е-нотар». Основними етапами створення Електронної нотаріальної 

інформаційної системи «Е-нотар» мають бути такі: 

– створення закритої автоматизованої системи обміну даними між 

нотаріусами, органами юстиції, іншими державними органами з метою 

оперативного обміну інформацією та отриманням відповідей на запити; 

– надання нотаріусам повноважень реєструвати та вносити зміни до 

записів стосовно юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, що надасть 

можливість нотаріусам перевіряти правоздатність юридичних осіб при 

посвідченні договорів, які укладаються з використанням електронних засобів 

зв’язку, за участю юридичних осіб, зменшить кількість видатків державного 

бюджету на утримання адміністративного апарату державних реєстраторів, які 

здійснюють державну реєстрацію, та зробить більш доступною цю послугу для 

населення; 

– запровадження Електронного реєстру нотаріальних дій. Реєстрація 

нотаріальних дій в електронному реєстрі є необхідною умовою реалізації 

можливості нотаріального посвідчення договорів, що укладаються з 

використанням електронних засобів зв’язку, та надасть можливість учасникам 

таких нотаріальних дій перевіряти на відстані дійсність нотаріальних 

документів за допомогою унікального номера, який присвоюється нотаріальній 

дії в електронному реєстрі; 
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– необхідною умовою для впровадження нотаріального посвідчення 

правочинів, що вчиняються за допомогою електронних засобів зв’язку, є 

можливість на відстані встановлювати особу, яка звернулася за вчиненням 

нотаріальної дії. Таку можливість може надати існування в особи 

біометричного паспорта, який запроваджено в Україні з 1 січня 2015 р. Однак 

для використання біометричних паспортів при встановленні особи, яка 

звернулася за вчиненням нотаріальної дії на відстані, необхідно підключити 

нотаріусів до бази біометричних паспортів; 

– важливим етапом на шляху до нотаріального посвідчення договорів, що 

укладаються з використанням електронних засобів зв’язку, є створення 

електронної бази даних недієздатних осіб, що дозволить на відстані перевіряти 

дієздатність сторін договорів, які укладаються з використанням електронних 

засобів зв’язку. Таку базу вже створено, та нею активно користуються 

нотаріуси Грузії; 

– для надійного захисту прав осіб-учасників інформаційних відносин 

необхідним є розширення функцій нотаріусів стосовно забезпечення доказів, 

що дасть змогу здійснювати нотаріальне посвідчення Інтернет-сторінок та 

засвідчення відповідності електронного документа паперовому аналогу. 

Важливу роль в уніфікації правового регулювання договорів, що 

укладаються з використанням електронних засобів зв’язку, відіграють 

міжнародне законодавство та модельне законодавство СНД, яке розробляється 

як сукупність правових актів у рамках міжнародних організацій.  

На думку російського дослідника П. С. Симоновича, значний внесок у 

вирішення проблеми, що досліджується, зробила Комісія ООН з права 

міжнародної торгівлі [207]. Саме в межах діяльності цієї Комісії було прийнято 

основоположні закони, які рекомендовано брати за основу при розробленні 

національного законодавства щодо регулювання договорів, укладених із 

використанням електронних засобів зв’язку: Типовий закон про електронну 

торгівлю 1996 р. і Типовий закон про електронні підписи 2001 р. [191]. 
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Значні успіхи здобуто в рамках правотворчої діяльності та 

співробітництва держав-учасниць СНД. Так, в Угоді країн СНД 

«Про заснування Міждержавного Банку» від 22 січня 1993 р. зазначено, що 

передача всієї інформації за платежами між центральними банками та 

Міждержавним Банком, відбувається з використанням різних засобів звʼязку – 

телефону, телекса, телеграфа, електронних засобів звʼязку. Не зовсім зрозуміло, 

чому розробники Угоди виділили електронний засіб зв’язку поряд з іншими 

технічним засобами, які теж можуть бути електронними за принципом 

функціонування. Така деталізація суперечить Типовому закону про електронну 

торгівлю Комісії Організації Об’єднаних Націй з права міжнародної торгівлі 

1996 р. Відповідно до ст. 2 цього Закону, електронні засоби зв’язку 

передбачають обмін даними, електронну пошту, телеграф, телекс, телефакс та 

інші електронні засоби [223]. Схожа колізія спостерігається і при уважному 

дослідженні Угоди Урядів країн-учасниць СНД «Про співробітництво та 

взаємну допомогу з питань дотримання податкового законодавства та боротьби 

із порушеннями у цій сфері» від 14 червня 1999 р. [216]. Угода Урядів країн-

учасниць СНД від 14 червня 1999 р. закріпила право сторони, яка робить запит 

про сприяння, просити про допомогу письмово чи шляхом використання 

електронного засобу зв’язку. 

Міжпарламентська Асамблея країн-учасниць СНД 9 грудня 2000 р. 

прийняла модельний закон «Про електронний цифровий підпис», яким 

рекомендувала розуміти під електронним повідомленням цифрове 

представлення будь-якої інформації, що може зчитуватися засобами ЕОМ (ст. 2 

Модельного закону) [183]. Закон передбачає, що електронний цифровий підпис 

в електронному документі рівнозначний власноручному підпису в документі на 

паперовому носії при одночасному дотриманні умов: а) сертифікат ключа 

підпису, який належить до даного електронного цифрового підпису, не втратив 

чинності на момент перевірки або на момент підписання електронного 

документа за наявності доказів, що визначають момент підписання; 

б) підтверджена дійсність електронного цифрового підпису в електронному 
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документі; в) електронний цифровий підпис використовується відповідно до 

відомостей, вказаних у сертифікаті ключа підпису.  

Вивчення Модельного закону «Про електронний цифровий підпис» дає 

змогу встановити вимоги, що висуваються до електронного цифрового підпису, 

про порядок сертифікації та використання засобів електронного підпису (ст. 4 

Закону), про права та обовʼязки власника електронного цифрового підпису 

(ст. 6, 11, 22 Закону), про правовий статус центрів реєстрації та сертифікації 

відкритих ключів електронних цифрових підписів (ст. 8, 10, 16 Закону). 

Положення цього Модельного закону в частині розкриття поняття «електронне 

повідомлення» суперечать нормам національного законодавства, яке не 

використовує цього терміна. Традиційно законодавець визнає й активно 

застосовує поняття «документ» як спосіб укладання правочину в письмовій чи 

електронній формі (ст. 207 Цивільного кодексу України). Тобто складання 

документа, а не повідомлення є способом укладання договору за українським 

законодавством. Юридична сила та автентичність документів, що зберігаються 

та передаються з використанням автоматизованих інформаційних чи 

телекомунікаційних систем, може підтверджуватися електронним цифровим 

підписом за наявності в системах відповідного програмного й технічного 

забезпечення виконання такого підпису, його подальшої ідентифікації [215]. 

Значно більший досвід було накопичено світовою спільнотою у питанні 

регламентації укладання договорів, укладених з використанням електронних 

засобів зв’язку.  

У 1972 р. Робочу групу зі спрощення та стандартизації 

зовнішньоторговельних документів Європейської економічної комісії ООН 

було перетворено на Робочу групу з полегшення міжнародних торговельних 

процедур, яка сьогодні є допоміжним органом Комітету ЄЕК ООН з розвитку 

торгівлі. Перший звід правил, який підготувала Робоча група, був виданий у 

1981 р. у формі Керівництва з обміну торговельними даними (далі – 

Керівництво з обміну). Керівництво з обміну запропонувало користувачам 

основу для розвитку їх систем обміну електронними повідомленнями [261]. 
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Наступним відправним пунктом на шляху до створення міжнародного 

законодавства, що регулює укладання договорів із використанням електронних 

засобів зв’язку, став 1986 р., який ознаменувався формуванням групи експертів 

у галузі електронного обміну даними з Європи та Північної Америки. 

Створення ad hoc групи із складу експертів безпосередньо в галузі 

електронного обміну сприяло удосконаленню змісту Керівництва з обміну 

торговельними даними з досягненнями окремих провідних національних 

систем законодавства США, Великої Британії, ФРН. У результаті клопіткої 

наукової роботи спеціалістів у 1986 р. було створено Правила ООН з 

електронного обміну даними в галузі управління, торгівлі, транспорту [268]. 

Уже понад 20 років правила ЕДІФІАКТ актуальні у світовій торгівлі при 

укладанні рахунків-фактур, замовлень, електронної митної і транспортної 

документації [207]. Правила стали підґрунтям створення у 1987 р. 

Уніфікованих правил ведення обміну торговими справами шляхом 

телетрансмісії спеціалістами Міжнародної торгової палати та Робочої групи 

ЮНСІТРАЛ [267], які закріплюють необхідність внесення контрагентами змін 

до договорів у частині застосування телетрансмісії, якщо сторони висловлюють 

бажання застосувати її. Це призвело до появи розроблених на офіційному та 

неофіційному рівнях типових уніфікованих договорів щодо електронного 

обміну даними, що намагаються враховувати особливості та правила ведення 

міжнародної електронної комерції. 

Правила телетрансмісії забезпечують сторони договору правом 

змінювати умови типової угоди на свій розсуд. Такі умови можуть 

застосовуватися для двосторонніх і багатосторонніх угод.  

Значну роль у врегулюванні договорів, що укладаються з використанням 

електронних засобів зв’язку, відіграла Типова угода про електронний обмін 

даними 1994 р., розроблена Європейською Комісією [222]. Угода включає в 

себе договірні умови, якими повинні керуватися сторони при укладенні та 

виконанні договорів, учинюваних з використанням електронного обміну 

даними. Ст. 1 цього документа передбачає правове регулювання тих відносин, 
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які зазначено в угодах сторін. Крім того, Типова угода передбачає порядок 

укладання торгових договорів (ст. 3), захист конфіденційності інформації, що 

передається з використанням електронних засобів зв’язку (ст. 4, 7), 

відповідальність сторін за збитки, що виникають у звʼязку з використанням 

електронних засобів зв’язку (ст. 11), вибір права, яке буде застосовуватися 

(ст. 13), тощо [97]. 

Наступним важливим кроком на шляху впровадження інформаційних 

технологій у міжнародну практику торгівлі стала Конвенція ООН 

«Про незалежні гарантії та резервні акредитиви» 1995 р. У контексті 

досліджуваного в дисертаційній роботі питання цей нормативний документ 

становить інтерес у звʼязку з наявністю в тексті Конвенції понять «електронний 

засіб звʼязку» та «засоби електронного звʼязку». Поняття не розкриваються, не 

визначається їх обсяг та співвідношення між собою, проте вказуються умови 

застосування таких засобів. Зокрема, відповідно до ст. 16-1 Конвенції, 

повідомлення, не узгоджене між емітентом та гарантом, спрямовується з 

використанням електронних засобів зв’язку, або, якщо це неможливо, інших 

оперативних засобів. У ньому вказується підстава для рішення щодо не 

виконання платежу. Це свідчить про неможливість використання електронних 

засобів зв’язку в цивільних правовідносинах [108]. 

Рекомендація № 26 Робочої групи ЄЕК ООН з полегшення міжнародних 

торговельних процедур в 1995 р., що мала назву «Комерційне використання 

угод про електронний обмін даними», розвинула та збагатила міжнародну 

практику застосування електронних засобів зв’язку при укладанні договорів. 

Вона пропонувала субʼєктам господарювання активно використовувати 

положення Типової угоди про електронний обмін даними при здійсненні 

міжнародної торговельної діяльності [262]. 

Беззаперечно, розвиток міжнародного законодавства, комунікаційних 

технологій не можуть не враховувати вітчизняна практика та законодавча 

діяльність. Українська вітчизняна правова доктрина та діяльність 

законодавчого органу не можуть не враховувати зміст останньої редакції 
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Міжнародних правил тлумачення торгових термінів – ІНКОТЕРМС 2010, які 

вступили в дію з 1 січня 2011 р. Відповідно до цих правил, припустимим є 

використання торговими партнерами у своїх договірних відносинах 

електронних повідомлень, еквівалентних паперовим аналогам: рахунків – 

фактури, транспортних та супровідних документів, документів для транзиту 

товарів, ордерів, за якими покупець може придбати товар, документів про 

поставку тощо [95]. Правила Інкотермс особливо спрямовані для використання 

в міжнародній та внутрішній торгівлі. Водночас зазначається, що зобовʼязання 

покупця та продавця надавати контрактну документацію тепер можуть 

реалізовуватися у вигляді електронних документів. Таким чином, визнано 

розуміння збільшення обсягу використання електронної документації.  

Одним із першочергових завдань зовнішньої політики України є 

інтеграція до Європейського Союзу. Найбільш важливим законодавчим 

інструментом, що застосовує Європейський Союз для надання законної сили 

своїм рішенням, є Директиви. У них містяться імперативні норми, які країни-

члени повинні імплементувати у власне національне законодавство протягом 

строків, вказаних у самих Директивах. 

Європейський Союз розробив систему нормативних актів на 

наднаціональному рівні, покликаних регулювати відносини у сфері договорів, 

укладених із використанням електронних засобів зв’язку.  

Однією з головних стала Директива Європейського Союзу 1999 р. «Про 

загальні рамкові умови для електронних підписів», спрямована на полегшення 

використання електронних підписів. Директива приписувала державам 

необхідність розроблення власного національного законодавств про 

використання електронних засобів зв’язку при укладенні договорів. 

Сфера дії цього акта обмежена застосуванням електронних цифрових 

підписів у відкритих інформаційних системах і не регулює питань, повʼязаних 

із укладанням договорів. Ці відносини врегульовано національними 

законодавствами та іншими нормативними актами Європейського Союзу. Мета 

Директиви Європейського Союзу про електронний підпис полягає у спонуканні 



 33 

контрагентів якомога частіше застосовувати електронний цифровий підпис, що 

значно полегшує діяльність сторін угоди, підвищує їх конкурентоздатність, 

надає більше можливостей у підприємництві сторонам, не повʼязуючи їх 

географічними кордонами країн.  

Відповідно до Положень ст. 10 Директиви, з метою забезпечення 

високого рівня інформаційної безпеки в рамках комунікаційних мереж, 

створено Європейську агенцію з мереж та інформаційної безпеки. Правову 

засаду діяльності Європейської агенції становлять Правила Європейського 

Парламенту та Ради від 10 березня 2004 р. № 460/2004. Європейська агенція з 

мереж та інформаційної безпеки сприяє країнам-членам Європейського Союзу 

в галузі питань безпеки, повʼязаних із створенням останніми відповідних 

технічних та програмних продуктів шляхом запитів з боку Європарламенту чи 

окремих органів, визначених державами Європейського Союзу, на імʼя 

Виконавчого директора Агенції (ст. 3, ст. 10 Правил).  

Продовжуючи аналіз тенденцій розвитку європейського законодавства, 

що регулює використання електронних засобів зв’язку при укладанні договорів, 

акцентуємо увагу на положеннях Директиви Європейського Союзу 2000 р. 

«Про електронну комерцію». Вона закріпила правове регулювання укладання 

угод із використанням можливостей інформаційних електронних мереж, 

заборонила обмеження руху інформаційних послуг та приписує країнам-членам 

Європейського Союзу розширяти межі співробітництва в аспекті такого виду 

договірної діяльності [46]. 

Про можливість використання електронних засобів зв’язку у відносинах 

на відстані зазначено в Директиві Європейського Союзу від 20 липня 1998 р. 

№ 98/48/ЄС (п. 2 ст. 1) [258].  

У сфері електронної торгівлі Європейським Союзом створено дві важливі 

Директиви: Директива 2000/31/ЄС «Про деякі правові аспекти інформаційних 

послуг, зокрема електронної комерції, на внутрішньому ринку» («Директива 

про електронну комерцію») від 8 червня 2000 р. [46] та Директива 1999/93/ЄС 
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«Про систему електронних підписів, що застосовується в межах 

Співтовариства» від 13 грудня 1999 р. [45].  

Директива про електронну комерцію встановлює загальні підходи для 

розвитку електронної торгівлі. Відповідно до цієї Директиви, держави-учасниці 

гарантують, що їх правова система передбачає укладання контрактів з 

використанням електронних засобів. Крім цього, держави-учасниці 

забезпечують, що правові вимоги до процесу укладання контрактів не створять 

перешкод для використання контрактів, укладених в електронному вигляді та 

не призведуть до позбавлення таких контрактів законної сили через укладання 

їх із використанням електронних засобів звʼязку.  

Директива про електронні підписи є більш деталізованою, вона 

встановлює основи для юридичного визнання електронних підписів та вимоги 

до держав-учасниць щодо їх сертифікації. Під електронним підписом у 

Директиві 1999/93/ЄС розуміють дані, подані в електронній формі, які 

додаються чи логічно поєднуються з іншими електронними даними та слугують 

методом засвідчення достовірності (ст. 2 Директиви). Відповідно до цієї 

Директиви, держави повинні створити всі умови, щоб електронний підпис не 

дискримінувався, порівняно зі звичайним. Терміном для остаточної 

імплементації державами-учасницями Директиви про електронні підписи було 

встановлено 19 липня 2001 р. 

Типовий Закон ЮНСІТРАЛ про електронний підпис застосовується у 

випадку використання електронних цифрових підписів у контексті комерційної 

діяльності [265]. Визначення комерційної діяльності в цьому Законі аналогічне 

тому, яке закріплено в Типовому Законі ЮНСІТРАЛ «Про електронну 

торгівлю» [223]. 

Мета цього Типового закону ЮНСІТРАЛ полягає у пропозиції 

національним законодавствам системи уніфікованих міжнародних норм, що 

регулює порядок усунення юридичних перешкод та створює підґрунтя для 

правової бази електронної торгівлі. Ст. 1 цього Закону передбачає застосування 

Закону до будь-якої інформації у формі повідомлення даних, що 
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використовується в контексті комерційної діяльності. Закон не визначає 

критерії такої інформації, як і не вказує, яка діяльність є комерційною. 

Розширене тлумачення наведеної норми ст. 1 Закону створює умови для 

зближення співробітництва між контрагентами різних країн. 

Водночас це не єдина мета Типового Закону. Надання національним 

законодавцям системи загальновизнаних правил може сприяти усуненню 

юридичних перешкод і в застосуванні електронних засобів зв’язку в договірних 

відносинах. До того ж, зважаючи на різні рівні розвитку національних 

законодавств у сфері комерційної торгівлі, Закон ЮНСІТРАЛ може бути 

корисним при імплементації окремими державами положень Закону. 

Система електронного цифрового підпису в Україні пройшла тривалий 

шлях становлення та розвитку. Закон України «Про електронний цифровий 

підпис» було розроблено з метою гармонізації українського законодавства із 

законодавством Європейського Союзу, а саме з Директивою 1999/93/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 1999 р. про рамки 

Співтовариства для електронних цифрових підписів. 

23 липня 2014 р. на заміну Директиві 1999/93/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради від 13 грудня 1999 р. про рамки Співтовариства для 

електронних цифрових підписів прийнято Регламент (ЄС) № 910/2014 

Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 р. про електронну 

ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій в межах 

внутрішнього ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС, який набире 

чинності з 1 липня 2016 р. 

Для приведення українського законодавства до вимог Європейського 

Союзу Міністерство юстиції України, Адміністрація Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України розробили проект Закону 

України «Про електронні довірчі послуги» [190]. Цей проект Закону, як 

зазначається в його преамбулі та пояснювальній записці до нього, розроблено 

для розбудови єдиного простору довіри на основі системи електронних 

довірчих послуг, визнання в Україні електронних довірчих послуг, які 
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надаються іноземними постачальниками електронних довірчих послуг, що 

забезпечить активний розвиток транскордонного співробітництва та інтеграцію 

України у світовий електронний інформаційний простір. 

Стосовно питання про формування законодавства, що регулює укладання 

договорів із використанням електронних засобів зв’язку, існує два погляди. 

Прихильники першого вважають, що доцільним є створення та прийняття 

єдиного, комплексного нормативного акта про електронну комерцію, у якому 

буде відображено положення про електронні договори зокрема [124, с. 12]. 

Протилежна думка ґрунтується на необхідності прийняття великої кількості 

нормативних актів, кожен з яких регулює окрему групу відносин у сфері 

електронної комерції: відносини, повʼязані з укладанням договорів через 

мережі електрозвʼязку у сфері господарювання; відносини, повʼязані з 

використанням електронних документів; відносини, повʼязані з використанням 

електронного цифрового підпису [205]. 

Тому, зважаючи на вищезазначене, можна констатувати, що наразі 

використання електронних засобів зв’язку у вітчизняному законодавстві не 

врегульовано. В Україні ще не створено спеціального систематизованого 

законодавства в зазначеній сфері. Існує лише низка розрізнених нормативних 

актів, які намагаються врегулювати лише окремі питання укладання договорів 

через мережі електрозвʼязку, використання електронних цифрових підписів, 

обмін електронними документами в певних галузях господарської діяльності. 

Якісний закон потрібен, оскільки на сьогодні абсолютно не захищеною 

залишається жодна сторона. Однак до існуючих законодавчих ініціатив 

здебільшого ставляться скептично, вважаючи, що розробники документів 

надмірно ускладнюють закон. Тому необхідний такий законопроект, який би 

дав надбудову над існуючим законодавством, уточнив його, встановив 

необхідні механізми захисту учасників електронних угод, одночасно не 

обмежуючи їх у виборі того чи іншого механізму, відрегулював стосунки між 

учасниками ринку, допоміг визначитися з термінологією. При цьому немає 

потреби додатково описувати те, що вже є в чинному законодавстві, а 
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достатньо було б додати низку норм, які б регулювали укладання договорів із 

використанням електронних засобів зв’язку. 

 

1.2. Поняття та умови дійсності договорів, що укладаються з 

використанням електронних засобів звʼязку 

  

Договори відіграють провідну роль у системі цивільного права, оскільки 

ними є більшість юридичних дій, що вчиняють субʼєкти цивільних 

правовідносин. Ще римському праву було відоме поняття «contractus», яке 

зазвичай перекладається як договір, контракт. Вже тоді було розроблено 

основні вимоги дійсності договорів: вільне волевиявлення сторін, 

правосубʼєктність сторін, надання волевиявленню сторін передбаченої законом 

форми, визначення предмета договору, можливість реального виконання 

передбачених договором дій, що становлять предмет договору. Практично в 

незмінному вигляді поняття договору та вимоги до його чинності зберігаються і 

сьогодні. 

Водночас розвиток ринкових відносин став не єдиним викликом сучасній 

цивілістичній науці. Жвавий розвиток технологій, у тому числі так званих IT-

технологій, розвиток мережі Інтернет призвів до «переміщення» життя з 

аналогового до цифрового світу, причому це стосується не лише 

підприємницької діяльності, а й повсякденного життя звичайної людини. Цей 

процес є незворотнім, а отже, юридична наука має визначити особливості 

укладання договорів із використанням електронних засобів зв’язку та можливі 

проблеми й запропонувати шляхи їх розвʼязання.  

У юридичній літературі спостерігається різноманіття підходів як до 

вибору терміна (електронний договір; договір, ускладнений ІТ-елементом; 

Інтернет-договір, дистанційний договір тощо), так і до тлумачення самого 

поняття. 

До договорів, укладених із використанням електронних засобів зв’язку, 

застосовуються загальні правила, що регламентують поняття та порядок 
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укладання правочинів загалом та договорів зокрема, а тому сьогодні не йдеться 

про необхідність глобального перегляду всіх цивільно-правових норм. 

Договори, укладені з використанням електронних засобів зв’язку, слід 

розглядати в загальному контексті вчення про договір. Водночас аналіз 

особливостей таких договорів є доцільним та необхідним. 

Частина 1 ст. 626 Цивільного кодексу України визначає договір як 

домовленість двох або більше сторін, спрямовану на встановлення, зміну або 

припинення цивільних прав та обовʼязків [239, ст. 626]. Національне 

законодавство не містить визначення поняття договорів, укладених із 

використанням електронних засобів зв’язку. У юридичній літературі, як вже 

зазначалося раніше, існують різні підходи як до термінології, так і до 

визначення цього поняття. 

Так, Є. Казанцев, вводячи поняття «договірних відносин, ускладнених 

електронним елементом», визначає останні як «цивільні правовідносини, 

засновані на угоді двох або більше осіб, субʼєктами яких використовуються 

електронні засоби для здійснення юридично значимих дій». Водночас 

наголошується на тому, що «йдеться не про будь-яке фактичне використання 

субʼєктами договірних відносин яких-небудь електронних засобів, а про таке їх 

використання, яке накладає на договірне правовідношення певну специфіку й 

вимагає особливого підходу до правового регулювання такого відношення. При 

цьому змінюються засоби та способи погодження інтересів сторін, зʼявляються 

нові, раніше не відомі праву, поняття і уявлення, обумовлені розвитком 

електронних засобів, наприклад: електронна комерція, електронний цифровий 

підпис, електронні гроші тощо» [96, с. 4]. 

Водночас О. Ю. Зак пропонує поняття дистанційного договору, та розуміє 

під ним договір, що «був укладений сторонами винятково з використанням 

засобів віддаленої комунікації, тобто без спільної присутності сторін. Такий 

договір може бути укладено з використанням листів, брошур, бланків 

замовлення, телефона, відеотелефона, автоматичних теле- та медіа служб, радіо 

й телебачення, теле- та відеотексту, електронної пошти, факсимільного звʼязку, 
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телетайпа, електронного обміну даними та інших засобів віддаленої 

комунікації» [60, с. 10]. Причому звертається увага на різні критерії виділення 

такої групи: так, наприклад, у праві Європейського Союзу критерієм виділення 

договорів в окрему групу дистанційних є віддалена комунікація, тоді як за 

законодавством Російської Федерації таким критерієм буде неможливість 

безпосереднього ознайомлення з товаром [60, с. 20]. 

Р. О. Халіков пропонує визначити електронний договір як «угоду двох 

або більше осіб стосовно встановлення, зміни або припинення цивільних прав 

та обовʼязків, укладену шляхом обміну документами з використанням 

електронного звʼязку і підписаних електронними цифровими підписами даних 

осіб або іншими аналогами власноручних підписів» [232, с. 11]. На думку 

інших авторів, так звана «електронна форма» договору сьогодні є одним із 

способів виявлення волі, які можуть використовуватись для укладення 

договору в письмовій формі [152]. 

Оскільки договір є різновидом правочину, а саме двостороннім 

правочином, доцільно також розглянути визначення відповідних видів 

правочину, що містяться в юридичній літературі. 

Так, А. В. Красикова, використовуючи термін «електронний правочин», 

визначає останній як «дії учасників цивільно-правового обороту, спрямовані на 

виникнення, зміну та припинення цивільних правовідносин, засновані на обміні 

електронними даними, і створені з використанням електронних засобів, з 

використанням аналогів власноручного підпису» [111, с. 37]. Таким чином, як у 

визначенні, наведеному Р. О. Халіковим, так і у визначенні А. В. Красикової 

поняття «електронний договір» та «електронний правочин» повʼязуються із 

застосуванням електронних засобів звʼязку на всіх стадіях його укладання з 

обовʼязковим підписанням. Отже, форма такого правочину може бути 

винятково письмовою. 

В. Харчук вважає, що під електронним правочином слід розуміти дію 

однієї або двох і більше осіб, спрямовану на набуття, зміну або припинення 

цивільних прав та обов’язків, що передбачає вільне і таке, що відповідає 
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внутрішній волі учасника волевиявлення, здійснюване за допомогою 

електронних засобів комунікації [234] . 

Н. Є. Блажівська визначає електронний правочин як правочин, 

«укладений з використанням електронних засобів комунікації, суть якого 

полягає в обміні сторонами з використанням цього засобу електронними 

волевиявленнями», зазначаючи при цьому, що «ключовою відмінністю 

електронного правочину від традиційного є спосіб його укладання. Таким 

чином, якщо для укладання відповідного волевиявлення сторони 

використовують електронні засоби комунікації, ми розуміємо під таким 

правочином саме електронний правочин. При цьому не має значення, чи обмін 

волевиявленнями, укладеними в електронній формі, відбувається on-line, чи за 

одночасної присутності сторін правочину, які надсилають волевиявлення через 

телеінформаційні мережі, наприклад, Інтернет, чи, наприклад, укладання такого 

правочину відбувається off-line, шляхом обміну інформаційними носіями із 

записаними текстовими файлами, що містять волевиявлення сторін» [15]. 

Отже, виділимо головні ознаки договору, що вчиняється з використанням 

електронних засобів зв’язку: 

1) відсутність безпосереднього контакту між сторонами договору на 

момент його укладання. Існує позиція щодо недоцільності прямого визначення 

законодавцем моменту укладання договору та виникнення у сторін обовʼязків 

при його укладенні в мережі Інтернет [60, с. 11]; 

2) використання електронних засобів зв’язку для укладання договору.  

На думку Т. Ю. Кулика, до специфічних рис договорів, укладених з 

використанням електронних засобів зв’язку, належать: 

– обовʼязкова участь інформаційних посередників, які відповідають за 

програмне забезпечення та забезпечують зберігання й передачу інформації; 

– обмін даними, закріпленими в електронній формі (електронна 

інформація); 
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– ідентифікація особи, уповноваженої на підписання договору, винятково 

з використанням спеціальних програм або технічних засобів, що дозволяють 

створити аналог власноручного підпису; 

– зберігання договору на різних носіях, що виключає застосування до 

нього традиційних понять «оригінал» та «копія» [115, с. 7–8]. 

Н. Є. Блажівська серед характерних рис електронних правочинів називає 

інтерактивність, безпосередність, мультимедійність пропозицій та реклами. 

Розкриваючи зазначені ознаки, автор пише: «Інтерактивність полягає в 

індивідуалізації способу пересилання інформації між сторінками, які сприяють 

укладенню правочину. Зокрема, йдеться про поступовий обмін інформацією від 

пасивного (через Інтернет-сторінки), до активного через надсилання детальної 

інформації електронною поштою. Таким чином, виникає питання, у який 

момент відбувається складення оферти та якою зі сторін. Безпосередність 

електронних правочинів має найбільший вимір у випадку Інтернету, адже 

кожен має безпосередній доступ до глобальної мережі електронного переказу 

незалежно від часу та місцезнаходження. Очевидним є те, що надання послуг і 

товарів із використанням мережі знижує затрати на здійснення трансакції, 

позбавляє необхідності особистого контакту, що за умов зростаючої 

глобалізації торгівлі має істотне значення. 

Відсутність особистого контакту з контрагентом і товаром, що є 

предметом договору купівлі-продажу зумовлює створення різних методів 

мультимедійного представлення товару шляхом використання фотографій, 

фільмів, обширного опису. Усе це покликане замінити безпосередній контакт 

продавця зі споживачем» [15]. 

Таким чином, договір, що вчиняється з використанням електронних 

засобів звʼязку, – це домовленість, спрямована на виникнення, зміну або 

припинення цивільних прав та обовʼязків, процес досягнення якої повʼязаний із 

використанням електронних засобів звʼязку на будь-якому етапі укладання 

договору.  
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Будь-який правочин, у тому числі й договір, відрізняється певними 

особливостями. 

Так, насамперед, правочин є вольовим актом. Г. Ф. Шершеневич, 

характеризуючи юридичні дії як зовнішній вияв волі людини, що спричиняє 

певні юридичні наслідки, зазначав, що саме вияв волі, що безпосередньо 

спрямований на певний юридичний наслідок, розглядається як юридичний 

правочин [247, с. 150]. Воля учасників, що виявляється у правочині, має бути 

виражена назовні. Такий зовнішній вираз волі дістав назву волевиявлення. 

Отже, головною властивістю правочину є саме збіг волі та волевиявлення. Як 

зазначається в юридичній літературі, не можуть розглядатися як правочин дії, 

що не мають вольового характеру, а також дії, які, хоча й мають вольовий 

характер, але не спрямовані на досягнення правового результату [233, с. 108]. 

По-друге, правочин завжди є правомірною дією. Як слушно зазначає 

І. А. Безклубий, «викладений українською мовою юридичний термін 

«правочин» вказує на правомірність дії, що вчиняється. Тим самим формується 

наше уявлення про його зміст, який носить правомірний характер» [11, с. 30]. 

Стаття 203 Цивільного кодексу України встановлює загальні вимоги, 

додержання яких є необхідним для чинності правочину, а саме: 

1) зміст правочину не може суперечити Цивільному кодексу, іншим актам 

цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його 

моральним засадам; 

2) особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної 

дієздатності;  

3) волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати 

його внутрішній волі;  

4) правочин має вчинятися у формі, встановленій законом;  

5) правочин має бути спрямований на реальне настання правових 

наслідків, що обумовлені ним;  
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6) правочин, що вчиняється батьками (усиновлювачами), не може 

суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи 

непрацездатних дітей.  

Причому ст. 204 Цивільного кодексу встановлює презумпцію 

правомірності правочину: правочин є правомірним, якщо його недійсність 

прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним. 

Безумовно, зазначеним вимогам має відповідати і договір, укладений з 

використанням електронних засобів зв’язку. Водночас при укладенні договору 

з використанням електронних засобів звʼязку можуть виникати специфічні 

проблеми. По-перше, це проблеми викликані дистанційним характером такого 

договору, відсутністю безпосереднього контакту сторін договору. По-друге, це 

проблема форми договору, укладеного з використанням електронних засобів 

зв’язку. 

Отже, враховуючи дистанційний характер договорів, що укладаються з 

використанням електронних засобів звʼязку, перше місце у даному випадку 

посідає проблема ідентифікації сторін такого договору. Провідне місце при 

характеристиці фізичних осіб як субʼєктів цивільного права посідає поняття 

дієздатності, необхідний обсяг якої є однією з обовʼязкових вимог, додержання 

яких є необхідним для чинності будь-якого правочину, у тому числі й договору.  

Загальні положення про дієздатність фізичної особи містяться у  

ст. 30–42 Цивільного кодексу України. 

Так, цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює значення 

своїх дій та може керувати ними. Цивільною дієздатністю фізичної особи є її 

здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх 

здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні 

обовʼязки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх 

невиконання.  

Розрізняють часткову, неповну та повну цивільну дієздатність фізичної 

особи. Відповідно до ст. 31 Цивільного кодексу, часткову цивільну дієздатність 

має фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа). 
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Вказана стаття встановлює право малолітньої особи самостійно вчиняти дрібні 

побутові правочини та здійснювати особисті немайнові права на результати 

інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом. Неповнолітня 

фізична особа, тобто фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти 

років, має вже неповну цивільну дієздатність [239, ст. 32] і, крім 

вищезазначених правочинів, має право:  

1) самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими 

доходами;  

2) самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої 

діяльності, що охороняються законом;  

3) бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонено 

законом або установчими документами юридичної особи;  

4) самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунку) та 

розпоряджатися вкладом, внесеним нею на своє імʼя (грошовими коштами на 

рахунку).  

Інші правочини неповнолітня особа вчиняє за згодою батьків 

(усиновлювачів) або піклувальників. На укладання окремих видів правочинів 

(наприклад, щодо транспортних засобів або нерухомого майна) таку згоду має 

бути письмова нотаріально посвідчено, і, крім того, вимагається дозвіл органу 

опіки та піклування. Розпоряджатися грошовими коштами, що внесені 

повністю або частково іншими особами до фінансової установи на її імʼя, 

неповнолітня особа також може за згодою органу опіки та піклування і батьків 

(усиновлювачів) або піклувальника. 

За загальним правилом повну цивільну дієздатність має фізична особа, 

яка досягла вісімнадцяти років (повноліття) [239, ст. 34]. 

Водночас суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, або 

фізичну особу може бути визнано недієздатною у випадках, встановлених 

законом. Тому в разі обмеження цивільної дієздатності над фізичною особою, 

цивільна дієздатність якої обмежена, встановлюється піклування. Така особа 

може самостійно вчиняти лише дрібні побутові правочини. Правочини щодо 



 45 

розпорядження майном та інші правочини, що виходять за межі дрібних 

побутових, вчиняються особою, цивільна дієздатність якої обмежена, за згодою 

піклувальника [239, ст. 37].  

Над недієздатною фізичною особою встановлюється опіка. Недієздатна 

фізична особа не має права вчиняти будь-якого правочину. Правочини від імені 

недієздатної фізичної особи та в її інтересах вчиняє її опікун [239, ст. 41].  

Зазначені вимоги є обовʼязковими і при укладенні договору з 

використанням електронних засобів зв’язку. Водночас специфіка зазначених 

договорів полягає в тому, що, враховуючи дистанційний характер їх укладання, 

ідентифікацію особи можна провести лише з певною мірою достовірності.  

Як зазначає Є. О. Казанцев, «… при укладенні договору в електронній 

формі використовуються нові, раніше не відомі цивільно-правовій науці 

способи ідентифікації (встановлення особи) контрагента: реєстрація еккаунту 

на сервері, обмін листами електронною поштою та повідомлення служб 

миттєвого обміну повідомленнями, використання електронного цифрового 

підпису, а також комплексна ідентифікація (використання кількох способів 

ідентифікації одночасно)» [96, с. 8]. 

Слід також враховувати вимоги ч. 1 ст. 28 Цивільного кодексу України, 

відповідно до якої фізична особа набуває прав та обовʼязків і здійснює їх під 

своїм імʼям. Водночас зазначається, що при укладенні договорів із 

використанням електронних засобів зв’язку переважають договори, укладені 

анонімно або під псевдонімом тощо [96, с. 8]. Фізичні особи і при укладенні 

договорів в аналоговому середовищі, так само як і в електронному, часто діють 

анонімно, передусім при укладенні договорів, що виконуються в момент 

укладання, зокрема, роздрібна купівля-продаж. Таким чином, анонімність або 

використання псевдоніму при укладенні договору з використанням 

електронних засобів зв’язку не можна розглядати як підставу його недійсності. 

Ми поділяємо думку Є. О. Казанцева, що «угоди, які укладаються анонімно або 

під псевдонімом, мають визнаватися правомірними в тих випадках, коли вони 

виконуються в момент їх укладання, якщо при цьому не вимагається їх 



 46 

нотаріальне посвідчення, державна реєстрація або постановка на облік 

придбаної речі. Необхідність легалізації вказаних угод існує у звʼязку з 

широким їх розповсюдженням, у тому числі в договірних відносинах, 

ускладнених електронним елементом, і нормативне закріплення 

запропонованого правила зніме невизначеність у даній сфері та заповнить 

прогалину в правовому регулюванні» [96, с. 15]. 

У юридичній літературі пропонуються різні варіанти вирішення 

проблеми зʼясування обсягу дієздатності фізичної особи, яка вчиняє договір з 

використанням електронних засобів зв’язку. Так, на думку А. В. Красикової, 

обовʼязок перевіряти дієздатність користувача мережі Інтернет має бути 

покладено на провайдера [111, с. 39]. Ми не погоджуємося з такою позицією. 

Провайдер Інтернет-послуг може здійснювати перевірку дієздатності особи при 

укладенні договору про надання Інтернет-послуг, водночас, він не має жодної 

можливості забезпечувати таку перевірку під час користування мережею, 

оскільки не гарантовано, що користувач та особа, яка підписала договір про 

надання Інтернет-послуг – це одна й та сама особа. Крім того, ці особи різні в 

переважній кількості випадків. Мережею можуть користуватися члени сімʼї 

(у тому числі неповнолітні та малолітні діти) фізичної особи, яка є стороною 

договору про надання Інтернет-послуг, а також співробітники юридичної 

особи.  

Т. Ю. Кулик пропонує здійснення ідентифікації фізичної особи при 

укладенні договорів роздрібної купівлі-продажу, коли цифровий електронний 

підпис не використовується, встановлювати дієздатність особи з використанням 

номера банківської картки або номера посвідчення водія [115, с. 19]. 

На нашу думку, в умовах відсутності безпосередньої комунікації 

зазначені заходи не будуть ефективними. Водночас, як зазначалося раніше, 

ідентифікація особи здійснюється при укладенні договору про надання 

відповідних послуг, повʼязаних з використанням електронних засобів зв’язку. 

Таким чином, особа, яка укладає такий договір, бере на себе відповідальність за 

надання доступу до електронних засобів зв’язку іншим особам (зокрема, іншим 
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членам сімʼї). Оскільки сучасний стан розвитку технологій дозволяє за власним 

бажанням обмежити доступ до електронних засобів зв’язку, у тому числі в 

домашніх умовах (наприклад, блокування певних Інтернет-сайтів), доцільно 

встановити презумпцію достатнього обсягу дієздатності особи, яка вчиняє 

договір із використанням електронних засобів зв’язку. 

Стосовно юридичних осіб, наприклад, на думку В. Ю. Моченова, 

кожному субʼєкту електронного документообігу в межах електронної комерції 

має бути присвоєно унікальний номер, який дасть змогу ідентифікувати 

контрагента при укладенні правочину з використанням електронних засобів 

зв’язку [144, с. 14].  

Водночас щодо юридичних осіб та інших субʼєктів цивільних прав 

найбільш розповсюдженим засобом їх ідентифікації при укладенні договорів із 

використанням електронних засобів зв’язку є електронний цифровий підпис. 

Хоча проблему ідентифікації завдяки застосуванню електронного цифрового 

підпису може бути вирішено лише певною мірою, оскільки в разі заволодіння 

електронним цифровим підписом третьою особою така ідентифікація є 

технічно неможливою, адже документи, підписані справжнім електронним 

цифровим підписом та його копією, розрізнити неможливо, але підписаний 

документ буде мати юридичну силу. 

Щодо форми договору, укладеного з використанням електронного 

цифрового підпису, насамперед, слід нагадати, що Цивільний кодекс України 

містить низку статей стосовно регулювання форми правочину загалом. Як 

зазначається в юридичній літературі, «форма правочину являє собою, 

безумовно, конститутивний елемент. При такому значенні форми правочину її 

недотримання і зумовлює його недійсність» [59, с. 13].  

Перш ніж переходити до розгляду питання щодо форми договорів, що 

укладаються з використанням електронних засобів звʼязку, слід розглянути 

поняття «форма». 

Узагалі слово «форма» означає «обриси, контури, зовнішні межі 

предмета, що визначають його зовнішній вигляд, спосіб існування змісту, його 
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внутрішню структуру, організацію і зовнішній вираз» [153, с. 693–694]. 

А. Г. Ярема, аналізуючи зміст ст. 205 Цивільного кодексу України, зазначає, що 

під формою правочину розуміється вияв учасниками правочину волі на 

набуття, зміну або припинення цивільних прав та обовʼязків усно (звуками та 

словами, що в сукупності становлять закінчену думку) або письмово. На думку 

А. Мончинського, поняттям форми визначається зовнішній прояв волі, 

поведінка субʼєкта, що складає волевиявлення [99, с. 367]. 

Стаття 205 Цивільного кодексу України, визначаючи форми правочину та 

способи волевиявлення, встановлює, що правочин може вчинятися усно або в 

письмовій формі. Право вибору форми правочину залишається за сторонами, 

якщо інше не встановлено законом.  

Водночас відповідно до ст. 639 Цивільного кодексу договір може бути 

укладений у будь-якій формі, якщо вимоги стосовно форми договору не 

встановлені законом. Причому, якщо сторони домовилися укласти договір у 

певній формі, він вважається укладеним з моменту надання йому цієї форми, 

навіть якщо законом ця форма для даного виду договору не вимагалася. Якщо 

сторони домовились укласти в письмовій формі договір, щодо якого законом не 

встановлена письмова форма, такий договір є укладеним з моменту його 

підписання сторонами [239, ст.  639]. 

Обовʼязкової усної форми закон не встановлює. Водночас недотримання 

обовʼязкової письмової форми може спричинити недійсність правочину.  

Стаття 207 Цивільного кодексу України визначає, що правочин 

вважається таким, що укладений у письмовій формі, якщо його зміст 

зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими 

обмінялися сторони. Правочин також вважається таким, що укладений у 

письмовій формі, якщо воля сторін виражена з використанням телетайпного, 

електронного або іншого технічного засобу звʼязку. Крім того, правочин 

вважається таким, що укладений у письмовій формі, якщо він підписаний його 

стороною (сторонами). Отже, договір, укладений із використанням 
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електронного засобу зв’язку та «підписаний» електронним цифровим підписом, 

формально відповідає зазначеним ознакам. 

Водночас вказана стаття окремо зазначає, що використання при укладенні 

правочинів факсимільного відтворення підпису з використанням засобів 

механічного або іншого копіювання, електронно-числового 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. 

Вітчизняна цивілістична література та наукові праці радянських авторів 

не демонструють єдності думок щодо форми договорів, які укладаються з 

використанням електронних цифрових підписів. Для того, щоб підтримувати 

певну позицію, а також визначити місце договорів, укладених із використанням 

електронних цифрових підписів, серед інших правочинів, необхідно дослідити 

історію розвитку їх форм, розглянути існуючі думки вчених на поняття та 

класифікацію форм правочинів. 

Вимога дотримуватися певної форми договору, загалом, становить 

виняток із загального принципу свободи форми. Але така свобода існувала у 

праві різних історичних епох не завжди. Так, у Стародавньому Римі договори 

між фізичними особами скріплювалися письмовими або усними присягами. 

Перші фіксувалися на мотивних таблицях, і це дало підстави дослідникам 

розрізняти вербальні (verbus – промовлені вголос) та літеральні (litteris – 

зафіксовані письмово на носії) договори (контракти). Пізніше історія розвитку 

цивілістики в Римській імперії показала тяжіння учасників правовідносин до 

договорів, не обмежених конкретною формою, чим виявилася свобода 

укладання консенсуальних та реальних договорів. Договір був головною 

підставою виникнення зобовʼязань у Стародавньому Римі, з використанням якої 

закріплювалися господарські звʼязки торгівлі, промисловості, ремісничої 

діяльності. Пізніше саме римське договірне право знайшло своє закріплення і в 

цивільному кодексі Франції 1804 року, що увійшов в історію як кодекс 
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Наполеона, у законодавстві Російської імперії, у кодексах республік СРСР, 

сучасному законодавстві України [117, с. 18]. 

В англосаксонській системі права важливою ознакою договорів була 

письмова форма, засвідчена печаткою, як обовʼязковий атрибут. Донедавна в 

Англії наявність печатки була необхідною, проте її могли заміняти на 

документі літери «L.S.» («locus sigilli» з лат. «під печаткою») або слово «Seal» 

(«печатка»). Такі договори оформлювалися на пергаменті в кількості 

примірників, що дорівнювала числу сторін, підписувалися кожною стороною, 

опечатувалися гербовими печатками, урочисто вручалися сторонам. Законом 

про власність 1989 року (Lаw of property Act 1989) законодавець скасував цю 

вимогу. Замість цього зайняв місце документ під назвою «діяння» («deed»), але 

підпис зобовʼязаної особи підтверджується підписом одного свідка, який 

засвідчує підпис боржника як свій власний [237, с. 71]. Крім зазначеної форми 

договорів, яку доктрина США та Англії називає формальними, 

англосаксонській системі права відомі й такі форми договорів: договори за 

рішенням суду (contracts of records) (зобовʼязання, які покладаються на 

учасників відносин судовим рішенням); прості (неформальні) договори 

(contracts), які можуть укладатися в письмовій чи усній формі і не вимагають 

судової процедури укладання [18, с. 168]. Причому і сьогодні, і раніше 

сторонам важко було оскаржити дійсність договору за змістом, якщо його зміст 

закону не суперечить. Таким чином зберігається важливе значення договору: 

його можливо оскаржити тільки у випадку недотримання форми. 

Російська цивілістика історично мала тенденції до відходу від надмірної 

формалізації процедури. Так, науковці активно досліджували зміст поняття 

«договір» та його форми. Доктрина тлумачила поняття «договір» як: 

а) юридичний факт, що лежить в основі зобовʼязання; б) саме договірне 

зобовʼязання; в) документ, у якому закріплено факт встановлення 

зобовʼязальних правовідносин [56, с. 12–13]. Учені розглядали його як форму 

вираження волі учасника цивільних відносин (письмова чи усна)  

[132, с. 118–199]. Такий погляд поступово запозичили окремі авторитетні 
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радянські вчені: С. М. Братусь, І. Б. Новицький, В. С. Толстий, Ф. С. Хейфець, 

Я. А. Кунік, О. О. Красавчиков [86, с. 72]. 

Як зазначав В. І. Синайський, на противагу старому праву, сучасне право 

дотримується принципу безформності, відсутності будь-якої форми, що 

призводить до ризику будь-яких невигідних наслідків. Учений виділяв 

формальні, для виникнення яких форма є суттєвою умовою, та неформальні 

договори, для яких форма не має принципового значення [208, с. 163–164]. 

Водночас Д. М. Генкін, підтримуючи таку класифікацію, визначав, що вона є 

вельми умовна: в окремих випадках закон прямо вимагає дотримання форми та 

обмежує контрагентів у виборі способу вираження волі, у протилежних 

випадках сторони повністю вільні у вираженні своєї волі [212, с. 399–400]. 

Особливістю української науки цивільного права є оперування поняттями 

«договір» та «угода» як синонімічними (ст.  41 Цивільного кодексу УРСР від 

1963 р.). Стаття 675 Цивільного кодексу України 2003 р. визначає договір як 

домовленість двох чи більше сторін, спрямовану на встановлення, зміну або 

припинення цивільних прав та обовʼязків. Схоже визначення договору існувало 

в дореволюційному праві Росії. Договором називалася згода двох чи більше 

осіб, спрямована на встановлення, зміну чи припинення правовідношення 

[247, с. 304]. У ст. 203 Цивільного кодексу України замість терміна «угода» 

вживається термін «правочин», що давно відомий український правовій 

термінології. 

Популярна характеристика форми правочину як вираження волі його 

учасника і серед вітчизняних цивілістів; як волевиявлення, тобто обʼєктивно 

виражена ззовні воля на здійснення правочину [238, с. 169; 211, с. 210; 39, 

с. 217–218]. У таку форму може втілюватися лише волевиявлення, виражене 

словами, тобто правочини можуть здійснюватися в усній чи письмовій формі 

[211, с. 210]. Водночас перевага такого погляду на форму правочину не 

виключає існування інших підходів до її характеристики. Окремі автори 

називають формою правочину спосіб закріплення (фіксації, обʼєктивації) волі 

[90, с. 53]. 
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Позицію міжнародного права на питання форми договору можна 

розкрити через положення укладеної у Відні у 1980 р. Конвенції ООН про 

договори міжнародної купівлі-продажу товарів, яка не вимагає обовʼязкової 

письмової форми зовнішньоторговельних правочинів (ст. 11). Водночас 

відповідно до ст. 12 Конвенції, має обмовку: якщо одна із сторін договору має 

комерційне підприємство в державі, що зробила заяву про обовʼязковість 

письмової форми договору, посилається на національні імперативні норми про 

обовʼязковість такої форми [106]. 

Цивільний кодекс УРСР 1963 р. [240] не розкривав поняття «форми 

угоди», але закріплював, що угоди можуть укладатися усно або в письмовій 

формі (простій чи нотаріальній) (ст. 42 «Форма угод»). Закон встановлював, що 

угода, для якої законом не встановлена певна форма, вважається укладеною, 

якщо з поведінки особи видно її волю укласти угоду. У випадках, передбачених 

законодавством, мовчання визнавалося виявом волі укласти угоду (ч. 3 ст. 42 

Цивільного кодексу УРСР). Цивільний кодекс УРСР визнавав обидві форми 

угод: усну та письмову, а конклюдентні дії та мовчання вважалися не формою 

угоди, а способом виявлення волі.  

Окремі положення радянського Цивільного кодексу успадкував 

Цивільний кодекс 2003 р., який, хоча і замінив термін «угода» на «правочин», 

проте способами його волевиявлення визнав усну та письмову форму. Аналіз 

положень ст. 208 Цивільного кодексу України та ч. 1 ст. 181 Господарського 

кодексу України дає змогу зробити висновок, що укладання правочинів за 

загальним правилом відбувається в письмовій формі. На це вказує і п. 3.1 

Постанови Пленуму Вищого Господарського Суду України «Про деякі питання 

визнання правочинів (господарських договорів) недійсними» від 29 травня 

2013 р. № 11 [173]. 

Від поняття «форми правочину» слід відрізняти поняття «способи 

вираження волі», оскільки способи вираження волі та форми правочинів не є 

тотожними. Воля осіб може виражатися у словах, діях або мовчанні. Одного 

волевиявлення недостатньо, щоб воно стало правочином. Важливо, щоб 
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виражена воля набула встановленої законом форми, відповідала іншим умовам 

дійсності. Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не 

встановлено законом. Цивільний кодекс України відрізняє форми правочинів 

від способів волевиявлення та поділяє всі форми правочинів на усні й письмові. 

Проте Цивільний кодекс України встановлює можливість укладання 

правочинів, для яких законом не встановлено обовʼязкову письмову форму, 

шляхом здійснення конклюдентних дій: «правочин вважається укладеним, 

якщо поведінка сторін засвідчує їхню волю до настання правових наслідків», а 

«у випадках, встановлених договором або законом, воля сторони до укладання 

правочину може виражатися її мовчанням». Отже, відповідно до ст. 203 

Цивільного кодексу України для дійсності правочину необхідно, щоб він був 

укладений у певній формі. Закон встановлює лише дві форми: усну та 

письмову, однак визнає можливість укладання правочину конклюдентними 

діями чи мовчанням, які залишаються усними по суті.  

Правочин є укладеним у письмовій формі за наявності письмових 

документів про волевиявлення осіб, які є сторонами правочину. Документ 

визначається матеріальним носієм, що містить інформацію, основними 

функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі (ст. 1 Закону 

України «Про інформацію») [64]. Матеріальною формою одержання, 

зберігання, використання і поширення інформації, зафіксованої на папері, 

магнітній, кіно-, фотоплівці, оптичному диску або іншому носієві, визначено 

поняття «документ» у Законі України «Про обовʼязковий примірник 

документів» (ст. 1) [84]. Таким чином, під документом законодавець розуміє 

носій сукупності інформації, здатний її зберігати й транспортувати. Така 

інформація може включати в себе дані про найменування сторін, узгоджені 

ними істотні умови договору, підписи сторін, місце та час його укладання, 

юридичні адреси та банківські реквізити контрагентів. У контексті прикінцевих 

положень Закону України «Про інформацію» інформація, отримана, збережена, 

оброблена з використанням автоматизованих систем, може визнаватися 

документом, що має юридичну силу, збереженим на матеріальному носії та 
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відображеним в електронному вигляді. Таким чином, Закон України 

«Про інформацію» визначає, що документ може існувати як на паперовому, так 

і на магнітному чи електронному носії. Відповідно, вчиняючи правочин в 

електронній формі, сторони угоди апріорі не порушують вимог закону про 

укладання правочину в письмовій формі. Слушна думка А. В. Чучковської, що 

традиційним матеріальним носієм письмової форми виступає папір. Сучасний 

розвиток інформаційних технологій надав суспільству новий вид матеріальних 

носіїв – електронний. Використання нового матеріального носія (електронного) 

при укладенні господарських договорів для забезпечення виконання 

законодавчої вимоги дотримання письмової форми призвело до відокремлення 

групи цивільно-правових договорів, укладених з використанням електронних 

засобів звʼязку [243, с. 22]. 

Стаття 154 Цивільного кодексу УРСР закріплювала можливість 

укладання договору за законом або угодою сторін шляхом складання одного 

документа, підписаного сторонами, обміну листами, телеграмами, 

телефонограмами, підписаними стороною, що їх надсилає. Цивільний кодекс 

України змінив вимоги до письмової форми правочинів. Стаття 207 Цивільного 

кодексу України встановила укладання правочину в письмовій формі, якщо 

його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, 

телеграмах, якими обмінялися сторони. Очевидно, це формулювання норми 

Закону не досить коректне: розрізняючи поняття «документ», «лист», 

«телеграма», законодавець вказує, що вони можуть фіксувати зміст правочину. 

Проте, якщо листи чи телеграми не будуть мати реквізитів документа, то вони 

не матимуть юридичної сили, а отже, їх зміст не буде правочином. Тому в 

ст. 207 Цивільного кодексу України доцільно зазначити, що всі документи, які 

фіксують зміст правочину, повинні мати необхідні реквізити документа. 

С. А. Буткевич зауважує, що вимогу укладання договорів у письмовій 

формі не можна розглядати як обовʼязок підписання сторонами єдиного 

документа [23, с. 7]. Договір, укладений у письмовій формі, може вважатися 
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оформленим належним чином, якщо в документі(ах) присутні обовʼязкові 

реквізити [40]. 

Цивільний кодекс України надає перевагу письмовій формі укладання 

правочинів. Так, ст. 206 Цивільного кодексу України припускає можливість 

укладання усних правочинів, проте аналіз глави 16 «Правочини» Цивільного 

кодексу України виключає можливість її вибору для більшості правочинів. На 

підставі ч. 1 ст. 208 Цивільного кодексу України правочини між юридичними 

особами, а також між юридичними й фізичними особами, фізичними особами-

підприємцями можуть вчинятися тільки в письмовій формі. 

Укладання договорів потребує виконання окремих формальностей. Так, 

встановлення фактичних господарських відносин вимагає мінімум вимог, але 

недотримання їх робить правочини недійсними. Це правило поширюється і на 

договори, укладені з використанням електронних засобів зв’язку. На нашу 

думку, така їх особливість може пояснюватися потребою учасників 

правовідносин швидше вступати в договірні відносини та мати можливість 

довести факт укладання договору. Тому влучно з цього приводу помітив 

Ф. Г. Бобрицький, що розвиток права повинен йти від панування форм до 

свободи від них [17, с. 50]. 

Свобода форми договору не означає автоматично свободи його змісту. 

Поняття змісту, як виключно філософське, тісно узгоджується з поняттям 

«форма». Їх нерозривний звʼязок дозволяє розглядати форму як зовнішній вияв 

обʼєкта в матеріальному світі, водночас як зміст визнається як сукупність 

елементів чи процесів, що утворюють конкретний предмет або явище 

[231, с. 621].  

Обидві ознаки є активними та динамічними, а відставання хоча б однієї з 

них спричиняє гальмування розвитку другої та потребує її заміни. Будь-яка 

письмова форма, у тому числі та, що виявляється в цивільних чи господарських 

договорах, є продуктом інтелектуальної діяльності людини. Усі вони 

створюються на базі людських уявлень про конкретний предмет, явище, групу 

явищ та відображаються у формі думок, закріплених на предметах з 
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використанням різних матеріальних слідів. Створення цивільного договору як 

юридично значимого акта в письмовій формі являє собою певний процес, що 

включає окремі етапи, починаючи із сприйняття фактів та закінчуючи 

відтворенням відомостей про них на різних предметах. Такий процес створення 

договору називається його формуванням. 

Сприйняття фактів, явищ дійсності передує вираженню ззовні думок, 

образів, які зʼявилися у свідомості, та становить першу стадію створення 

письмової форми. Відповідність знань людини фактичним обставинам, їх 

істинність залежать, насамперед, від стану та розвитку органів чуття і мислення 

кожного конкретного субʼєкта. Другою стадією створення письмової форми є 

закріплення відомостей про факти в обʼєктивній формі. Усе сприйняте 

субʼєктом втілюється в думки на ґрунті мовного матеріалу – термінів, слів, 

фраз, оскільки пізнавальна діяльність людини можлива на ґрунті мови. Думка 

одержує свій зміст з образів, сприйняття, уявлень, які створюються в процесі 

відображення у свідомості та обʼєктивній дійсності.  

На підставі викладеного можна виділити ознаки письмової форми 

договорів, що дозволить запропонувати визначення поняття письмової форми 

договорів, укладених із використанням електронних засобів зв’язку, а саме: 

– у письмовій формі обʼєктивно закріплюється інформація, яка містить 

відомості про факти, що мають значення для виникнення, зміни або 

припинення зобовʼязальних правовідносин між субʼєктами господарювання; 

– матеріальним обʼєктом, носієм письмової форми є будь-який предмет, 

незалежно від його форми, розміру, цілі, для якої він призначений, матеріалу, з 

якого він зроблений; 

– способом закріплення письмової форми на зазначених предметах є 

писемність у всіх її видах із використанням усіх відомих людству умовних 

знаків, які розташовуються в певному порядку; 

– зміст письмової форми визначається взаємними цивільними правами й 

обовʼязками сторін. 
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Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 207 Цивільного кодексу України, правочин 

вважається укладеним у письмовій формі, якщо воля сторін виражена з 

використанням телетайпного, електронного або іншого технічного засобу 

звʼязку. Законодавець розширює можливості укладання правочинів, зробивши 

перелік технічних засобів звʼязку невичерпним. У межах дослідження питання 

про форми договорів доцільно акцентувати увагу цій правовій нормі, 

проаналізувавши види звʼязку, визнані законом. 

Поштовий звʼязок означає вид звʼязку, з використанням якого 

здійснюється регулярне пересилання поштових відправлень, грошових 

переказів, періодичних видань, бандеролей тощо, з використанням 

транспортних засобів. Такий звʼязок покликаний передавати обʼєкти на відстані 

тільки з використанням транспорту. Телеграфний звʼязок, на відміну від 

поштового, засновано на передачі на відстані літерно-цифрових повідомлень, 

створених у пунктах їх прийому, з використанням електричних сигналів, що 

передаються по проводах. Така передача стає можливою завдяки телеграфним 

апаратам по каналах телеграфної мережі у вигляді кодових комбінацій 

[162, с. 487]. 

Норма ст. 207 Цивільного кодексу України визнає як засіб укладання 

правочину його укладання з використанням телетайпного звʼязку, що являє 

собою приймально-передавальний літеродруківний стартстопний апарат, на 

зразок друкарської машинки. Спосіб передачі даних при такому виді звʼязку 

вимагає наявності ЕОМ з ввідно-вивідним пристроєм та автоматизованою 

системою обробки даних. Інформація може бути закарбована у твердій 

паперовій копії завдяки автоматичній її фіксації в закладений у телеграфний 

апарат рулон паперу.  

Передача на відстані мовної інформації здійснюється через електричні 

сигнали, які поширюються проводами чи радіосигналами. Такий вид 

електрозвʼязку називається телефонним [162, с. 489]. Крім названих способів 

укладання правочинів, технічний прогрес пропонує й інші види звʼязку, не 

обумовлені в диспозиції норми закону: факсимільні, радіотелефонні, 



 58 

відеотелефонні, телевізійні тощо. З термінологічних визначень очевидно, що 

тільки поштовий звʼязок залишається єдиним способом передачі повідомлень, 

який не є електронним засобом звʼязку. Як зазначає А. В. Красикова, 

електрозвʼязок є сукупністю випромінювань, передачі, прийому знаків, 

сигналів голосової інформації, письмового тексту, зображень, звуків по 

радіосистемі, провідній, оптичній чи інших електромагнітних мережах 

[111, с. 92].  

У літературі погляди на електронну форму договорів, тобто форму 

договорів, що укладаються з використанням електронних засобів звʼязку, 

розділилися. Деякі науковці вважають електронну форму окремою формою 

договору, інші відстоюють думку, втілену в законі, що договори, укладені з 

використанням електронних засобів зв’язку, є різновидом письмової форми.  

Щоб вирішити, чи є електронна форма договорів узагалі допустимою 

формою, та визначити її місце серед інших форм, передбачених законом, це 

теоретичне питання слід досліджувати в двох аспектах. По-перше, зʼясувати 

правову природу електронної форми договорів, по-друге, визначити межі 

допустимості використання такої форми в цивільно-правовому обігу.  

Так, І. Спасибо-Фатєєва вважає електронно-цифрову форму різновидом 

письмової форми з урахуванням специфіки мережі Інтернет [218, с. 32]. 

Теоретична необхідність вирішення питання повʼязана з тим, що, коли 

електронна форма відмінна від письмової та усної форм, то потрібно 

встановити ці відмінності. Якщо електронна форма є окремою формою, то до 

неї необхідно розробити спеціальні правила та вимоги.  

Прихильники позиції, що електронна форма є окремою формою договору, 

обґрунтовують свою думку тим, що протилежна позиція підлеглості 

електронної форми письмовій суперечить загальноприйнятому підходу до 

електронної форми як самостійної форми договору [207, с. 87]. Так, Д. Сахарук 

зазначає, що «письмова» та «електронна» форми є видовими щодо родового 

поняття, яким слід вважати «запис», тобто фіксацію змісту правочину на 

матеріальному або електронному носієві, який надає можливість зберігати 
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інформацію про зміст правочину протягом тривалого часу і відтворювати її на 

першу вимогу у формі, зрозумілій людині [201]. Такої саме думки 

дотримується і В. Харчук, який, критикуючи позицію стосовно того, що 

еволюція носія письмової форми не призводить до виникнення нової форми 

поряд із письмовою, зазначає, що особливістю самої фіксації волевиявлення в 

засобах електронного передання даних є не лише створення текстового 

документа, а й можливість фіксування волевиявлення з використанням 

звукових, відео- та графічних файлів [234, с. 63]. Автори вважають, воля 

учасника цивільних договорів може бути передана іншому субʼєкту з 

використанням світлових, звукових або електричних хвиль. Однак вид хвилі, 

яка є передавачем даних, не впливає на інформативність повідомлення, а лише 

обумовлює форму, у якій таке повідомлення може існувати та фіксуватися. 

Зафіксоване волевиявлення і є формою договору, яка дає змогу відтворити 

волю учасника цивільних відносин для інформаційних або доказових цілей. 

Фіксований договір може вчинятися в письмовій, електронній або в будь-якій 

іншій формі, яка передбачає фіксацію волевиявлення на носієві. А самі поняття 

«письмова» та «електронна» форми є видовими відносно родового поняття 

«запис» [201, с. 44–47].  

Така думка заслуговує на увагу, проте ми її не поділяємо з таких причин. 

По-перше, технічний аспект передачі змісту договору від однієї особи до іншої 

з використанням світлових, звукових або електричних хвиль не впливає на його 

юридичний зміст. Виділення окремих юридичних категорій через відмінності в 

технічних характеристиках було б, з точки зору юридичної техніки, 

нераціонально. По-друге, якщо поділяти договори залежно від можливості 

фіксації на носієві, то в такому випадку усна мова, конклюдентні дії і навіть 

мовчання може бути записано на матеріальний або електронний носій і 

відтворено за першою вимогою у формі, зрозумілій людині. Тому відносити їх 

до нефіксованих форм було б не правильно. А. Глушенков упевнений, що 

договори з використанням електронних засобів зв’язку можна вважати також й 
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усними, коли сторона проводить одразу платіж та отримує доступ до 

необхідної інформації або файлів [34]. 

Як правильно зазначає А. Чучковська, еволюція носія письмової форми 

не призводить до виникнення нової форми поряд із письмовою. Використання 

як матеріального носія письмової форми каменя, пергаменту, паперу не 

створювало камʼяної, пергаментної чи паперової форми. Існувала одна й та 

сама форма – письмова. Слід акцентувати увагу не на носієві форми, а на 

способі її закріплення – письмі, яке виступає сукупністю умовних знаків, 

розташованих у певному порядку [242, с. 9–10]. Водночас І. Спасибо-Фатєєва 

переконана, що правочини, укладені з використанням електронних засобів 

зв’язку, є правочинами, закріпленими на будь-яких носіях із використанням 

письмових знаків. Матеріальним носієм правочинів, укладених із 

використанням електронних засобів зв’язку, буде компʼютерний диск, з якого 

зчитується відповідна інформація через її сприйняття на моніторі або шляхом 

паперового друку. Тому електронно-цифрова форма є різновидом письмової 

форми з урахуванням специфіки мережі Інтернет [218, с. 32]. До такого 

розуміння форми електронного правочину приєднуються й інші автори 

[243, с. 24]. 

Загалом, електронні носії є індивідуально-визначеними предметами 

речового світу і являють собою магнітні стрічки, жорсткі диски ЕОМ, дискети, 

картки памʼяті, компакт-диски, мікросхеми, у яких закріплено інформацію. 

Водночас похідна продукція цих носіїв на паперових обʼєктах містить 

інформацію, закріплену на електронних носіях, проте сама по собі ними не 

виступає. Зокрема, це стосується паперових роздруківок, перфокарт, 

перфострічок. У цьому, на наш погляд, вбачається суттєва відмінність 

електронного договору як електронного документа від договору, 

роздрукованого на папері. Зазначена відмінність – це особливості форми, 

втіленої в реквізитах документа та носія такого документа. Визначення 

електронного документа як інформації в електронній формі не свідчить про 

специфічність форми такого виду документів: будь-який документ на папері 
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повʼязаний з електронами та ґрунтується на їх властивостях (молекулярний 

склад паперу, в якому до складу атомів речовини входять електрони) [57, с. 43]. 

Юридична сила письмового договору, укладеного з використанням 

електронних засобів зв’язку, рівноцінна юридичній силі договору, укладеному 

в традиційній письмовій формі. Але згідно з частинами 1, 2, 4 ст. 207 

Цивільного кодексу України правочин у письмовій формі має бути укладений 

шляхом складання документа, що виражає його зміст, та підписаний особою, 

яка вчинила правочин, або у встановленому законом порядку уповноваженими 

особами. Це положення не може цілком та повністю прямо застосовуватися до 

договорів, укладених із використанням електронних засобів зв’язку. 

У письмовому документі, зафіксованому на папері, зміст нерозривно 

повʼязаний з носієм, а засвідчення носія документа обʼєктивно передбачає і 

засвідчення його змісту.  

Якщо застосовуються електронні засоби зв’язку, то передача даних між 

ними відбувається шляхом передачі змісту самого документа, записаного в 

чіткій логічній послідовності. При отриманні сприймаючим апаратом цього 

тексту зміст документа поміщається у відповідній електронній формі 

програмними засобами адресата електронного документа. У юридичній 

літературі зазначається, що формат електронного документа може бути не 

регламентований, а тому суд може опинитися у складній ситуації, перевіряючи 

допустимість та причетність документа до справи. Проблема може 

вирішуватися, на думку А. Язева, шляхом укладання між контрагентами 

окремого договору [254, с. 36]. Але такий спосіб, на нашу думку, дещо знижує 

корисну цінність використання електронних засобів зв’язку при укладенні 

договорів через те, що попередньо все одно слід укладати договір у традиційній 

формі. Тому не можна вважати пропозицію А. Язева досконалою.  

Таким чином, в аспекті порівняння електронної форми договорів із 

письмовою важливим є питання допустимості електронної форми договорів з 

точки зору законності та правомірності її використання. Міжнародна практика 

укладання договорів із використанням електронних засобів зв’язку вже 
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виробила декілька шляхів визнання допустимості таких угод: можливе 

встановлення на законодавчому рівні обмеження використання електронних 

документів узагалі й договорів зокрема; обмеження використання електронного 

цифрового підпису; обмеження використання як самого документа, так й 

електронного цифрового підпису.  

Стосовно можливості укладання договорів за допомогою електронних 

засобів зв’язку в усній формі слід звернути увагу на те, що на практиці таких 

договорів укладається набагато менше, ніж письмових, хоча закон і не містить 

вказівок та обмежень щодо застосування засобів зв’язку при укладенні 

договорів в усній формі. Стаття 203 Цивільного кодексу України визначає, що 

до правочинів, які можуть вчинятися усно, належать правочини, що 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 спричиняє їх недійсність. 

Тому вважаємо, що відповідно до принципу свободи договору, закріпленого у 

ст. 627 Цивільного кодексу України, за умови, що договір відповідає вимогам 

ст. 203 Цивільного кодексу, сторони можуть укласти договір в усній формі за 

допомогою електронних засобів зв’язку. Так, наприклад, договір, для якого не 

встановлено обов’язкової письмової форми, може бути укладено в усній формі 

за допомогою такого програмного забезпечення, як Skype, що дозволяє з’єднати 

сторони за допомогою електронних засобів зв’язку. При цьому договір не буде 

викладено в письмовій формі, але він цілком може відповідати вимогам 

законодавства. 

Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що договори, які укладаються з 

використанням електронних засобів зв’язку, не є договорами, які укладаються в 

окремій електронній формі. Використання електронних засобів зв’язку при 

укладанні договорів дозволяє їх укладати як в усній, так і в письмовій формі. 

У випадку дотримання вимог закону при укладанні таких договорів договори, 

що укладаються з використанням електронних засобів зв’язку, за своєю 
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юридичною силою не відрізняються від договорів, які укладаються без 

використання електронних засобів зв’язку.  

 

1.3. Класифікація договорів, що укладаються з використанням 

електронних засобів зв’язку  

 

При вивченні певного правового явища для описування його характерних 

рис традиційно використовується термін «класифікація». До нього звертаються 

саме тоді, коли потрібно дати вичерпну характеристику певному явищу, 

оскільки, як слушно зазначає О. В. Лавріненко, «науково обґрунтовані 

класифікації – це важливий засіб реалізації системного підходу в дослідженні 

будь-якого рівня чи характеру» [118, с. 57].  

Тобто розглянути правову природу класифікації договорів, укладених із 

використанням електронних засобів зв’язку, як особливого цивільно-правового 

інституту означає виділити та описати її специфічні ознаки, що дозволяють 

розрізнити ці договори серед інших юридичних явищ, у тому числі й серед 

інших правочинів. У теорії цивільного права немає вичерпної класифікації 

договорів загалом й укладених із використанням електронних засобів зв’язку 

зокрема. Тому сучасна правова наука, ґрунтуючись на принципах, які вже 

закладено в основних актах цивільного та господарського права, робить спроби 

не лише запропонувати вичерпну класифікацію, яка відображала б усі 

специфічні ознаки цього правового інституту, а й виробити єдиний підхід до 

сутності таких ознак.  

Сьогодні розвиток даної проблематики викликаний необхідністю 

підвищення наукової обґрунтованості та нормативно-правового регулювання. 

Створення правової бази й теоретичного підґрунтя обумовлені питаннями, що 

виникають у практичній сфері такої діяльності.  

Як зазначено вище, оскільки, вивчаючи одне і те саме правове явище, 

різні автори акцентують увагу на різному наборі його характеристик, що 
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найбільш відображають особливості самого явища, то сформульовано чимало 

класифікацій договорів, і всі вони мають право на існування. 

Кожна класифікація має самостійне значення, водночас може 

використовуватися окремо або в сукупності з іншими класифікаціями. 

Будь-яка класифікація будується шляхом поділу обʼєктів класифікації на 

окремі групи за встановленою головною ознакою. Така ознака і виступає 

підставою класифікації. Незалежно від субʼєктного складу договору, змісту та 

сфери його застосування, сутність договору, укладеного з використанням 

електронних засобів зв’язку як цивільно-правового інституту загалом, не 

змінюється, оскільки договір, укладений з використанням електронних засобів 

зв’язку, не є договором нового виду, а лише вдосконалено спосіб оформлення 

раніше існуючого, традиційного [25, c. 307].  

Будь-який договір, укладений з використанням електронних засобів 

зв’язку, може належати до будь-якого виду існуючої «традиційної» системи.  

Починати розгляд місця договорів, укладених із використанням 

електронних засобів зв’язку, у цій системі слід з визначення місця договору в 

системі правочинів загалом. 

Так, Цивільний кодекс України встановлює, що правочини можуть бути 

односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори) [239, ч. 2 ст. 202].  

Відповідно до ч. 3 ст. 202 Цивільного кодексу України, одностороннім 

правочином є дія однієї сторони, яка може бути представлена однією або 

кількома особами [239, ч. 3 ст. 202]. Як зазначає І. А. Безклубий, «… сутність 

зобовʼязань, що встановлюються односторонніми діями учасників цивільного 

обороту, полягає в однопорядковості їх підстав виникнення, якими виступають 

односторонні та при тому правомірні дії» [11, с. 30]. Якщо розглядати правочин 

як соціально значимий акт поведінки, який упорядковує суспільні відносини 

шляхом встановлення меж можливої поведінки, то в односторонньому 

правочині межі такої поведінки встановлюються волею одного субʼєкта права. 

Отже, вольовий акт субʼєкта права може розглядатися як односторонній 

правочин лише в разі, «коли він вчиняється на розсуд даного субʼєкта в межах 
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правомочності, заснованої не на правовідношенні, а на нормі права» 

[53, с. 100]. Прикладами односторонніх правочинів є одностороння відмова від 

виконання договору, заява наймача про розірвання договору найму житлового 

приміщення, згода наймодавця на здачу майна у піднайм, видача чеку, векселя, 

довіреності, відмова повіреного тощо. До односторонніх правочинів належать 

також публічне оголошення конкурсу та публічна обіцянка винагороди 

[53, с. 100–102]. Безумовно, переважну більшість таких правочинів може бути 

укладено з використанням електронних засобів зв’язку. 

Односторонній правочин може створювати обовʼязки лише для особи, яка 

його вчинила, а для інших осіб – лише у випадках, встановлених законом, або 

за домовленістю з цими особами [239, ст. 202]. Так, наприклад, при відкритті 

(укладенні одностороннього правочину) акредитива банком-емітентом у банка-

гаранта виникає зобовʼязання здійснити платіж на користь бенефіціара 

[11, с. 30]. 

До правовідносин, які виникли з односторонніх правочинів, 

застосовуються загальні положення про зобовʼязання та про договори, якщо це 

не суперечить актам цивільного законодавства або суті одностороннього 

правочину [239, ч. 5 ст. 202].  

Дво- чи багатостороннім правочином є погоджена дія двох або більше 

сторін [239, ч. 4 ст. 202]. Саме до цього виду правочинів належать і договори.  

Як зазначається в юридичній літературі, розмежування правочинів на 

двосторонні та багатосторонні засноване на особливостях встановлення меж 

можливої поведінки субʼєктів права: у двосторонньому правочині погодження 

волі відбувається задля досягнення протилежних цілей, а в 

багатосторонньому – задля досягнення однакових цілей (отримання прибутку 

тощо). Причому для укладання багатосторонніх правочинів потрібен результат 

погодження волі не менш ніж двох сторін, але на практиці акцентується 

зазвичай на кількості сторін, а не на цільовій спрямованості [53, с. 102–103]. 

Прикладом багатостороннього правочину є договір про спільну діяльність. 

У юридичній літературі звертається увага на подвійну природу волевиявлення 
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сторін у такому правочині: з одного боку, це взаємне волевиявлення щодо 

встановлення або зміни правовідносин між учасниками, а з іншого – має місце 

спільне волевиявлення, спрямоване на досягнення спільної мети [233, с. 112]. 

Водночас необхідно чітко розмежовувати багатосторонній правочин та 

правочин із множинністю осіб з однієї сторони. 

Слід зазначити, що саме двосторонні правочини є найбільш 

розповсюдженими при укладенні правочинів із використанням електронних 

засобів зв’язку, насамперед, завдяки активному розвитку електронної торгівлі. 

Саме цей вид правочинів, що укладаються з використанням електронних 

засобів зв’язку, є найбільш урегульованим як на міжнародному, так і на 

національному рівнях. 

До інших класифікацій правочинів належить їх поділ на:  

– оплатні й безоплатні – залежно від наявності або відсутності обовʼязку 

сторін надавати зустрічне матеріальне відшкодування; 

– реальні й консенсуальні – залежно від моменту, з якого правочини 

вважаються укладеними;  

– абстрактні й каузальні – залежно від значення підстави (мети) 

правочину для його дійсності; 

– строкові й безстрокові – залежно від наявності вказівки на строк 

встановлення, зміни або трансформації прав й обовʼязків [233, с. 113]. 

У юридичній літературі виділяються також легітарні (такі, що мають 

основою приписи закону) і волюнтарні (не передбачені законом, але які 

укладають особи в результаті їхнього волевиявлення); усні та письмові; умовні 

та безумовні; біржові і небіржові; фідуціарні (такі, що мають довірчий 

характер) та звичайні; алеаторні (ризикові) правочини тощо [233, с. 114]. 

У результаті укладання договору виникає договірний правочин, момент 

виникнення якого вважається й моментом виникнення цивільних прав та 

обовʼязків сторін цього правочину. З цього моменту на відносини сторін 

поширюється дія норм закону, інших актів цивільного законодавства, що 

стосуються даного виду договорів [13, с. 10–13]. 
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У контексті цієї роботи класифікація договорів становить інтерес лише з 

позиції можливості не лише їх укладання, а й виконання з використанням 

електронних засобів зв’язку. У звʼязку з цим, може виникнути питання, до якої 

саме групи договорів має належати конкретне зобовʼязання, оскільки від цього 

залежить застосування до регулювання такого зобовʼязання конкретних норм 

цивільного законодавства. 

Оскільки договір є різновидом правочину, то класифікація договорів 

може проводитися за тими самими критеріями, що й класифікація правочинів. 

Найбільш розповсюдженою класифікацією договорів є їх класифікація за 

принципом дихотомії, що означає послідовний поділ цілого на дві частини, 

потім кожної знову на дві частини і т.д.  

Так, за ознакою розподілу прав й обовʼязків між сторонами розрізняють 

односторонні та двосторонні договори. В односторонньому договорі одна 

сторона має лише субʼєктивні права, а інша – лише субʼєктивні обовʼязки. 

У двосторонніх договорах права й обовʼязки покладаються на обидві сторони. 

За ознакою наявності зустрічного відшкодування договори поділяються 

на оплатні та безоплатні. В оплатних договорах дії сторін повʼязані з майновим 

інтересом. Таким чином, діям однієї сторони відповідає обовʼязок другої надати 

зустрічне матеріальне відшкодування (наприклад, договір купівлі-продажу). У 

безоплатних договорах обовʼязок здійснити матеріальні витрати має тільки 

одна зі сторін, інша не обтяжена будь-якими обовʼязками (наприклад, договір 

дарування). 

За моментом, коли договір вважається укладеним, договори поділяються 

на консенсуальні та реальні. Реальні договори вважаються укладеними з 

моменту фактичного передання речі, а консенсуальні – з моменту досягнення 

згоди за всіма істотними умовами. 

Наведені ознаки включаються до поняття юридичної характеристики 

договору і, відповідно, їх особливості способом укладання не обумовлюються. 

Існують й інші підходи до класифікації цивільно-правових договорів, 

зокрема, коли за основу класифікації береться правовий наслідок (мета) 
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договорів. Наприклад, В. В . Луць виділяє такі групи цивільно-правових 

договорів: 1) договори про передачу майна у власність, повне господарське 

відання або оперативне управління (купівля-продаж, поставка, контрактація, 

позика, міна, бартер, дарування, постачання енергетичних ресурсів); 

2) договори про передачу майна в тимчасове користування (майновий найм, 

оренда, позика, прокат); 3) договори про виконання робіт (підряд, будівельний 

підряд, на виконання проектних і вишукувальних робіт, на проведення аудиту); 

4) договори про надання послуг (транспортні договори, доручення, комісії, 

зберігання, консигнації, кредитний договір, факторинг, страхування 

підприємницьких ризиків); 5) договори про передачу результатів 

інтелектуальної діяльності (ліцензійні договори, договори на передачу науково-

технічної продукції, франчайзингу); 6) договори про сумісну діяльність 

(установчий договір, угоди про науково-технічне співробітництво)  

[123, с. 39–40]. 

М. І. Брагинський вважає, що залежно від результату, на досягнення 

якого вони укладаються, існує чотири групи договорів, які спрямовано на: 

1) передачу майна; 2) виконання робіт; 3) надання послуг; 4) заснування 

різноманітних утворень [22, с. 399–403]. 

Російський дослідник Ю. В. Романець, вважаючи, що основним 

системним чинником класифікації є спрямованість зобовʼязань, тобто 

економічний та юридичний результати, на досягнення яких спрямовано цю дію, 

виділяє сім груп цивільно-правових договорів, спрямованих на: 1) передачу 

майна у власність; 2) передачу обʼєктів цивільних прав у тимчасове 

користування; 3) виконання робіт (надання послуг); 4) надання відстрочки 

повернення такої ж кількості майна того ж роду і якості або на відстрочку 

оплати; 5) заміну особи в зобовʼязанні; 6) досягнення мети, єдиної для всіх 

учасників (група спільно-цільових договорів); 7) страхування [195]. 

Класифікація договорів за ознакою правового наслідку (мети) загалом не 

повʼязана з можливістю або неможливістю їх укладання з використанням 

електронних засобів звʼязку.  
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Залежно від характеру електронного елементу, що ускладнює договірні 

відносини, у юридичній літературі виділяють види договірних відносин, 

ускладнених з використанням: 

– електронно-обчислювальних пристроїв; 

– цифрових даних та їх носіїв; 

– засобів мережі Інтернет; 

– електронного цифрового підпису [96, с. 13]. 

Залежно від умов виконання, можна виділити договори, що виконуються 

в режимі «електронної взаємодії» [96, с. 23], та договори, що виконуються в 

аналоговому світі. 

Є. О. Казанцев наголошує на необхідності узгодження в договорі, 

ускладненому електронним елементом, таких моментів: сумісність апаратних 

та програмних засобів, що використовують сторони, механізм ідентифікації 

сторін, процедура оформлення етапів виконання ними своїх зобовʼязань, 

момент переходу ризику випадкової загибелі або пошкодження товару, 

процедура перевірки та підтвердження якості товарів, робіт або послуг, захист 

від мережевих загроз (вірусів, несанкціонованого доступу), спосіб передачі 

товару, виконання робіт або надання послуг, порядок обчислення строків, 

право, що застосовується до договору, включаючи відповідне законодавство, 

звичаї ділового обороту та інші вимоги, що зазвичай висуваються, 

відповідальність за шкоду, спричинену товаром, роботою, послугою [96, с. 24]. 

Договори, що укладаються з використанням електронних засобів зв’язку, 

може бути класифіковано за всіма вищенаведеними підставами. Головною 

особливістю, що дозволяє виділити їх в окрему групу, є саме спосіб його 

укладання – з використанням електронних засобів зв’язку. Відповідно до цього 

критерію, залежно від характеру електронного елемента, що ускладнює 

договірні відносини, пропонуються їх види, укладені з використанням: 

– електронно-розрахункових пристроїв; 

– цифрових даних та носіїв; 

– засобів мережі Інтернет; 
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– електронного цифрового підпису [96, с. 13]. 

Спостерігаючи бурхливий розвиток можливостей мережі Інтернет, цілком 

припускається, що електронний звʼязок із використанням Інтернет найближчим 

часом може мати безкомпромісну перевагу серед способів укладання договорів 

завдяки дешевизні, швидкості передачі інформації на будь-які відстані 

електронними каналами звʼязку. Без сумнівів, можливості Інтернет обʼєктивно 

стають предметом зацікавленості з боку цивілістів в аспекті проблеми 

удосконалення цивільно-правового обігу.  

Ми поділяємо думку А. Ананька, що договори, які укладаються в мережі 

Інтернет, може бути поділено на два види: 

1) договори, що укладаються в мережі Інтернет при використанні 

останньої як засобу звʼязку (за аналогією з факсом тощо); 

2) договори, що укладаються в мережі Інтернет як у правовому 

просторі [7]. 

Роблячи спроби класифікувати договори, що укладаються в мережі 

Інтернет, А. В. Красикова називає три види договорів, які доцільно укладати в 

online режимі: 

– договори, що укладаються в режимі online, але виконуються в 

протилежному режимі offline, незалежно від часу доби (наприклад, договір 

купівлі-продажу); 

– договори, укладені та виконані в режимі online в електронній формі, 

тобто в режимі «прямого ефіру»; 

– договори, укладені в режимі offline, але виконані в онлайновий час 

роботи в мережі. 

Названі види договорів у мережі Інтернет вчиняють із використанням 

різноманітних способів, серед яких особливо популярними є укладання 

договорів із використанням електронної пошти та веб-сторінки (web-сторінки) 

[111, с. 93–94]. 

Специфіка електронної пошти полягає в можливості передачі інформації, 

обробленої з використанням компʼютера. Такими обʼєктами оброблення 
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виступають поштові програми (сервери). Електронна пошта працює із 

системою поштових серверів, які забезпечують з використанням поштових 

протоколів пересилання та розпізнавання листів. Це дозволяє вести аналогію з 

традиційними для цивільного права способами укладання угод (поштовий чи 

телеграфний). Але відмінність електронної пошти в тому, що вся інформація 

передається не фізично, а через спеціально розроблену компʼютерну мережу, 

яка зберігається на матеріальному носії. Зміст електронного документа не 

перебувають в єдності з матеріальною його формою. Так, зміст документа може 

відчувати на собі зміни та коригування, але при цьому зовнішня форма його 

існування може не відчувати такого впливу. Так, документ, що зберігається на 

flash-карточці памʼяті, може бути змінено, при цьому сама карта памʼяті не 

відчуває цих змін, її фізичні характеристики залишаються незмінними. 

Практика відносин у мережі Інтернет сьогодні демонструє наявність 

взаємозвʼязку між сторонами, які бажають укласти договір із використанням 

електронної пошти. Як правило, сторони, знайомі між собою, мають електронні 

адреси одна одної, укладенню передує тривале листування, обговорення 

деталей договору, обмін інформацією. Але нерідко сторона отримує 

пропозицію укладання договору шляхом отримання розсилок та спамів. 

Вітчизняне законодавство не розрізняє ці поняття, як і не регулює порядок 

розсилки рекламної чи іншої продукції в мережі Інтернет. Нерідко такі 

розсилки мають анонімний характер, конкретний адресат (або необмежене коло 

адресатів) отримує листа від імені анонімної особи, але містить цілком 

достовірну інформацію. Очевидно, що така передумова може стати підставою 

укладання надалі договору з використанням електронних засобів зв’язку. 

Логічно припустити, що незалежно від того, визначено коло осіб, яким 

адресовано лист, або ні, їм пропонується певна пропозиція виконати роботу, 

надати послугу, здійснити будь-які інші товарно-матеріальні операції (по суті, 

особа отримує оферту). Пропозиція, отримана як спам, може мати 

кримінальний характер (наприклад, інформація може бути неправдива, вводити 

в оману потенційного клієнта).  
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Розсилки, на відміну від спаму, здійснюються на адреси осіб, які 

добровільно залишили свою дані на конкретному сайті, форумі, при заповненні 

анкет в юридичних осіб тощо. З метою підтримання чи спонукання появи 

інтересу до товарів, робіт чи послуг законний отримувач електронної адреси 

особи висилає листи з рекламною, пояснювальною інформацією, зверненнями 

до адресата. Тобто розсилка як вид оферти, на відміну від спаму, який також 

визнається офертою за умов законності інформації в ньому, відбувається за 

добровільною згодою адресата. 

Відмінність розсилки через електронну пошту від спама, на наш погляд, у 

тому, що, по-перше, розсилка відбувається цілеспрямовано, конкретному 

адресату, який надавав свою електронну адресу свідомо особам, які надалі 

розсилають йому певний матеріал; по-друге, розсилку здійснює відправник, 

який не є анонімною особою, зазначає свою правдиву електронну та юридичну 

адреси. 

На відміну від розсилки, провайдери і власники мереж почали відносити 

до спаму практично всю пошту, яку не запрошував одержувач. «Побутові» 

визначення спаму як «небажаної пошти» або «незапитаної рекламної 

розсилки», які можна почути від користувачів, провайдерів або власників 

компʼютерних мереж, на наш погляд, мають дуже обмежене значення. 

Натомість чинне законодавство визначає спам як електронні, текстові та/або 

мультимедійні повідомлення, які без попередньої згоди (замовлення) 

споживача умисно масово надсилаються на його адресу електронної пошти або 

кінцеве обладнання абонента, крім повідомлень оператора, провайдера щодо 

надання послуг (Правила надання та отримання телекомунікаційних 

послуг) [168]. Також у зазначених Правилах достатньо чітко визначаються 

права та обовʼязки споживачів й операторів щодо спаму. Так, споживачі під час 

замовлення та/або отримання телекомунікаційних послуг мають право на 

припинення оператором, провайдером надання послуг, які вони не замовляли, у 

тому числі розсилка електронних текстових, мультимедійних та голосових 

повідомлень, спаму. При цьому споживачі зобовʼязані не здійснювати 
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зловмисні виклики, не замовляти, не пропонувати розсилку та не 

розповсюджувати спам. Оператор, провайдер може тимчасово припиняти 

надання послуг з власної ініціативи в разі встановлення факту розсилки 

споживачем спаму. На жаль, за розповсюдження спаму відповідальність чітко 

не визначена. При цьому лише Кримінальний кодекс України в одній зі своїх 

статей використовує саме термін «спам», але зовсім в іншому значенні, ніж у 

Правилах. 

Отже, можемо зробити висновок, що відповідальність за спам в Україні 

фактично відсутня, тому дуже важко встановити ту чітку граничну межу між 

спамом і розсилкою, яка б дала змогу однозначно заперечувати або 

стверджувати про факт укладення договору з використанням електронних 

засобів зв’язку. Досягти цього можливо лише сформулювавши поняття 

розсилки і спаму та виділивши їх найсуттєвіші ознаки. 

Другий спосіб укладання електронних договорів ґрунтується на 

використанні можливостей Інтернет-порталів та веб-сторінок. Цей спосіб 

сьогодні є особливо актуальним через можливості, які він надає користувачам. 

Йдеться про надання різноманітних матеріалів про виробників, їх товари, 

послуги, списки контрагентів, дилерів, адреси виробництва і торгових 

представництв, мережі оптово-роздрібних торгових центрів тощо.  

На веб-сторінці майбутній контрагент має можливість ознайомитися з 

характеристиками предмета договору, замовити строки поставки та кількість 

товару. Веб-сторінка містить пропозицію зробити оферту, а заповнений бланк 

замовлення – саму оферту. Обʼєкт договору, інформація про який міститься на 

веб-сторінці, пропонується особі приблизно так само, як і в торговельній залі 

магазину, купити товар за короткий термін, і навіть протестувати потенційну 

покупку, якщо йдеться, наприклад, про компʼютерну гру, музичний диск чи 

програмне забезпечення. Таким чином, інформація на веб-сторінці, на наш 

погляд, є пропозицією оферти потенційному анонімному контрагенту, а саме їх 

невизначеному колу. 
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Можна також виділити договори, що лише укладаються за допомогою 

електронних засобів зв’язку, та договори, що укладаються та можуть бути 

повністю виконані за допомогою електронних засобів звʼязку.  

Питання виконання договорів, що укладаються з використанням 

електронних засобів зв’язку, слід розглядати, зважаючи на особливості 

конкретних видів договірних зобов’язань, визначених Цивільним кодексом 

України, так званих поіменованих договорів. Можна зазначити, що 

принципового значення при вирішенні питання про можливість виконання 

договору з використанням електронних засобів зв’язку набуває питання 

предмета договору. Сьогодні багато обʼєктів цивільних прав можуть існувати 

не лише в аналоговому, а й в цифровому вигляді (як, наприклад, примірник 

літературного твору). Крім того, розвиток новітніх технологій призвів до появи 

обʼєктів, які існують лише в цифровому середовищі, зокрема, інтернет-сайт, 

доменне імʼя. Крім того, необхідно враховувати спеціальні вимоги 

законодавства щодо укладання окремих договорів.  

Так, аналізуючи першу групу – договори про передачу майна у власність, 

можна констатувати про безумовну можливість, за деякими винятками, 

виконання договору купівлі-продажу з використанням електронних засобів 

зв’язку.  

Відповідно до ст. 655 Цивільного кодексу України [239], за договором 

купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобовʼязується передати 

майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або 

зобовʼязується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму. 

Положення стосовно предмета договору купівлі-продажу містяться у 

ст. 656 Цивільного кодексу України «Предмет договору купівлі-продажу», у 

якому зазначається, що предметом договору купівлі-продажу може бути товар, 

який є у продавця на момент укладання договору або буде створений 

(придбаний, набутий) продавцем у майбутньому. Предметом договору купівлі-

продажу можуть бути майнові права та право вимоги, якщо вимога не має 

особистого характеру. Таким чином, предметом договору купівлі-продажу 
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можуть бути будь-які речі, у тому числі так звані безтілесні речі (res 

incorporalis), що робить безумовно можливим його виконання з використанням 

електронних засобів зв’язку.  

Водночас слід звернути увагу на вимоги ст. 657 Цивільного кодексу 

стосовно форми окремих видів договорів купівлі-продажу, а саме: договір 

купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового 

будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається в письмовій 

формі й підлягає нотаріальному посвідченню. У даному випадку виконання 

договору з використанням електронних засобів зв’язку виключається повністю, 

а щодо укладання виникає низка проблем, які більш докладно розглянуто в 

підрозділі 2.1. Зазначене стосується також договору ренти та довічного 

утримання (догляду). 

Дещо інша ситуація складається навколо іншого широко 

розповсюдженого договору про передачу майна у власність – договору 

поставки.  

Відповідно до ч. 1 ст. 712 Цивільного кодексу України, за договором 

поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, 

зобовʼязується передати у встановлений строк товар у власність покупця для 

використання його в підприємницькій діяльності або в інших цілях, не 

повʼязаних з особистим, сімейним, домашнім та іншим подібним 

використанням, а покупець – прийняти товар і сплатити за нього певну грошову 

суму. Таким чином, слід відмітити, що предмет поставки є значно вужчим, ніж 

предмет договору купівлі-продажу й обмежується продукцією або товарами. 

Тобто предметом поставки не можуть бути майнові права, право вимоги. 

Можна стверджувати, що предметом поставки не можуть бути безтілесні речі, 

що повністю виключає виконання його з використанням електронних засобів 

зв’язку, водночас як стосовно укладання договору поставки з використанням 

електронних засобів зв’язку немає обмежень.  

Аналогічна ситуація складається і з договором контрактації 

сільськогосподарської продукції, договором постачання енергетичними та 
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іншими ресурсами через приєднану мережу, договором ренти та довічного 

утримання (догляду). Специфіка предмета зазначених договорів повністю 

виключає можливість їх виконання з використанням електронних засобів 

зв’язку.  

Щодо другої групи договорів – договорів про передачу майна в тимчасове 

користування, то, відповідно до загальних положень про найм, а саме ст. 760 

Цивільного кодексу України, предметом договору найму може бути річ, яка 

визначена індивідуальними ознаками і яка зберігає свій первісний вигляд при 

неодноразовому використанні (неспоживча річ).  

Водночас, беручи до уваги визначення договору найму (оренди) як 

договору, за яким наймодавець передає або зобовʼязується передати наймачеві 

майно в користування за плату на певний строк (ст. 759 Цивільного кодексу 

України), слід звернути увагу на деякі аспекти. 

Відповідно до ст. 190 Цивільного кодексу України, майном як особливим 

обʼєктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та 

обовʼязки. Водночас ч. 2 ст. 759 Цивільного кодексу встановлює, що законом 

можуть бути передбачені особливості укладання та виконання договору найму 

(оренди). 

Стаття 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» [76] 

містить визначення здавання у майновий найм: «здавання у майновий найм – 

передача права користування і (або) володіння оригіналом чи примірником 

твору, фонограми, відеограми на певний строк з метою одержання прямої чи 

опосередкованої комерційної вигоди». Відповідно до ст. 15 зазначеного Закону, 

здавання в майновий найм чи у прокат оригіналу або примірника твору є 

майновим правом автора та одним з видів використання твору. 

Слід також звернути увагу на положення Директиви 92/100 ЄЕС Ради 

Європейського Співтовариства від 19 листопада 1992 р. стосовно прав прокату, 

позичання і деяких положень авторського права й суміжних прав у сфері 

інтелектуальної власності [48].  
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Відповідно до Директиви 92/100, прокат обʼєктів – це надання їх у 

розпорядження для використання на певний обмежений строк з метою 

економічного або комерційного ефекту, прямого або опосередкованого. Під 

позичанням обʼєктів розуміється їх надання в розпорядження для використання 

на обмежений або необмежений час з метою економічного або комерційного 

ефекту, прямого або опосередкованого, коли це здійснюється установами, 

доступними невизначеному колу осіб. 

Згідно зі ст. 2 Директиви 92/100, виключне право дозволяти чи 

забороняти прокат або позичання належить: 

– автору стосовно оригінала і примірників його твору; 

– артисту-виконавцю або виконавцю стосовно запису їх виконання; 

– продюсеру фонограм стосовно його фонограм; 

– продюсеру першого запису стосовно оригінала і копій його фільму. 

У Директиві також зазначається, що це право може бути передано іншій 

особі за договірною ліцензією. І хоча в законодавстві України, крім наведених 

вище положень Закону України «Про авторське право і суміжні права», 

питання найму оригінала чи примірників твору не розкривається, виходячи з 

наведеного положення Директиви, може йтися про віднесення такого найму до 

групи договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності, перелік яких, відповідно до ст. 1107 Цивільного кодексу України, є 

невичерпним. Одночасно можна стверджувати про змішаний характер такого 

договору. Так, до зазначеного договору повною мірою може бути застосовано 

положення ст. 761 Цивільного кодексу України щодо того, що право передання 

майна в найм має власник речі або особа, яка має майнові права, ст. 762 

стосовно плати за користування майном, ст. 763 стосовно строку договору. 

Крім того, слід звернути увагу на можливість виконання з використанням 

електронних засобів зв’язку вимог стосовно передання майна наймачеві 

(оскільки більшість творів може одночасно існувати і в аналоговому, і в 

цифровому вигляді). 
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Щодо третьої групи договорів – підрядних договорів, можливість 

укладання їх з використанням електронних засобів зв’язку не викликає 

сумнівів. Водночас можливість виконання є значно обмеженою, оскільки 

здебільшого має бути матеріалізований результат, зокрема, оброблення, 

перероблення, ремонт речі. Але це не виключає можливості виконання з 

використанням електронних засобів зв’язку договору підряду на проведення 

проектних, науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт. 

Аналогічна ситуація існує і стосовно договорів про надання послуг, за 

винятком, коли сам характер послуги з технічних (наприклад, зберігання, 

договір перевезення) або морально-етичних (надання медичних послуг) 

виключає її надання з використанням електронних засобів зв’язку. Водночас 

сьогодні широкого розповсюдження набуває надання з використанням 

електронних засобів зв’язку освітніх, юридичних та деяких інших послуг. Крім 

того, специфічну групу договорів становлять договори так званого Інтернет-

провайдингу. 

Найбільш широкого розповсюдження як укладання, так і виконання 

договорів із використанням електронних засобів зв’язку набуло в кредитній та 

банківській сферах, у звʼязку з чим дослідженню питання електронних 

розрахунків як різновиду правочинів, що укладаються з використанням 

електронних засобів звʼязку, присвячено окремий підрозділ даного 

дослідження. 

Можна запропонувати й інші класифікації договорів, що укладаються з 

використанням електронних засобів зв’язку.  

Так, залежно від обовʼязковості участі людини у процесі укладання 

договору в мережі Інтернет, можна розрізняти договори, що укладаються за 

участю електронних агентів, та договори, що укладаються з обовʼязковою 

участю людини. 

У юридичній літературі також розрізняються договори, що здійснюються 

з використанням електронних засобів зв’язку залежно від сектора, так звані 

договори в секторі B2B (Business-to-Business, бізнес-бізнесу), у секторі B2C 
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(Business-to-Customer, бізнес-споживачеві) та C2C (Customer-to-Customer, 

споживач-споживачеві) [61, с. 275].  

Як слушно зазначає Н. Блажівська, у доктрині немає єдиного підходу ні 

щодо тлумачення поняття «електронний правочин», ні щодо визначення 

критеріїв їх класифікації [15]. Але, на нашу думку, специфіка фіксації змісту 

договору, що вчиняється з використанням електронних засобів зв’язку, 

дозволяє не лише виділити його в окрему групу на підставі використання 

електронних засобів зв’язку під час укладання договору, а й, крім традиційної 

класифікації договорів на односторонні та двосторонні, оплатні й безоплатні, 

реальні та консенсуальні, абстрактні й казуальні, строкові й безстрокові тощо, 

виділити специфічні групи всередині цього виду договорів. 

Також можливо виокремити окремі види саме договорів, що укладаються 

з використанням електронних засобів зв’язку, як окремої групи договорів з 

особливим способом укладання. 

Залежно від ступеня ускладненості форми договору, що вчиняється з 

використанням електронних засобів зв’язку, можна виділити договори, що 

укладаються без або з використанням електронних цифрових підписів.  

Договори, що укладаються в мережі Інтернет, може бути поділено на 

договори, що укладаються в мережі Інтернет при використанні останньої як 

засобу звʼязку (за аналогією з факсом тощо), та договори, що укладаються в 

мережі Інтернет як у правовому полі. 

Залежно від ступеня «повʼязаності» договору з електронними засобами 

зв’язку, можна виділити договори, що укладаються з використанням 

електронних засобів зв’язку, але виконуються тільки в «реальному» вимірі, та 

договори, що укладаються й виконуються з використанням електронних засобів 

зв’язку. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Механізм правового регулювання договорів, укладених із 

використанням електронних засобів звʼязку в Україні, тільки починає 

формуватися. Струнка система національного законодавства, понятійного 

апарату, ефективна процедура укладання та розірвання таких договорів вельми 

потрібна не лише в теоретичному аспекті, а й у практичній діяльності юристів, 

економістів, багатьох учасників електронної комерції. 

2. Можливість сторін своєю домовленістю допускати підписання 

документів із використанням електронного підпису, надала сторонам договору 

право самостійно, а не за прямою вказівкою закону, вирішувати – укладати їм 

договір з використанням електронних засобів зв’язку чи ні. З прийняттям 

нового Цивільного кодексу України почалося формування цілісної системи 

правового регулювання таких договорів. 

3. Поняття «договір, укладений з використанням електронних засобів 

звʼязку», слід розглядати як домовленість, спрямовану на виникнення, зміну 

або припинення цивільних прав та обовʼязків, що досягається з використанням 

електронних засобів звʼязку на будь-якому етапі її досягнення, і таке 

використання завдає істотного впливу на її юридичне сприйняття.  

4. Договори, які укладаються з використанням електронних засобів 

зв’язку, можуть бути в будь-якій формі, передбаченій законом (усній, 

письмовій, у тому числі можуть посвідчуватися нотаріально). Отже, укладання 

таких договорів не призводить до виникнення нової форми договору та не може 

вважатися порушенням форми. 

5. При укладанні договору з використанням електронних засобів звʼязку 

можуть виникати специфічні проблеми. По-перше, це проблеми, викликані 

дистанційним характером такого договору, відсутністю безпосереднього 

контакту сторін договору. За даних умов ідентифікація особи можлива лише з 

певною мірою достовірності. По-друге, це проблема форми договору, 

укладеного з використанням електронних засобів зв’язку.  
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6. Анонімність або використання псевдоніма при укладенні договору з 

використанням електронних засобів зв’язку не може розглядатись як підстава 

його недійсності. 

7.  Від поняття форми правочину слід відрізняти способи вираження волі, 

оскільки способи вираження волі та форми правочинів не є тотожними 

поняттями. Воля осіб може виражатися у словах, діях або мовчанні. Одного 

волевиявлення недостатньо, щоб воно стало правочином. 

8. Розсилка та спам не є тотожними поняттями. Розсилка, на відміну від 

спаму, відбувається за умови, що особа добровільно залишила свою адресу на 

конкретному сайті, форумі, при заповненні анкет у юридичних осіб тощо. 

З метою підтримання чи спонукання виникнення інтересу до товарів, робіт чи 

послуг законний отримувач електронної адреси особи висилає листи з 

рекламною, пояснювальною інформацією або різними зверненнями до 

адресата. Тобто розсилка як вид оферти, на відміну від спаму, що також 

визнається офертою за умов законності інформації в ньому, здійснюється за 

добровільною згодою адресата. 

9. Розсилка має певні особливості: по-перше, розсилки здійснюються 

цілеспрямовано, конкретному адресату, який надавав свою електронну адресу 

свідомо особам, які надалі розсилають йому певний матеріал; по-друге, 

розсилки відправляє відправник, який не є анонімною особою, зазначає свою 

правдиву електронну та юридичну адреси. 

10. Укладання електронних договорів може здійснюватись за допомогою 

використання можливостей Інтернет-порталів та веб-сторінок. В основу веб-

сторінки закладено інформацію, яка є пропозицією оферти потенційному 

контрагенту (їх невизначеному колу), а заповнений бланк замовлення – 

офертою. Обʼєктом договору в даному випадку буде товар або послуга, 

інформація про які міститься на веб-сторінці. 

11. Виконання договорів, що укладаються з використанням електронних 

засобів зв’язку, слід розглядати, зважаючи на особливості конкретних видів 

договірних зобовʼязань, визначених Цивільним кодексом України, так званих 
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поіменованих договорів. Принципового значення набуває питання предмета 

договору. Багато обʼєктів цивільних прав можуть існувати не лише в 

аналоговому, а й у цифровому вигляді (наприклад, примірник літературного 

твору). Крім того, розвиток новітніх технологій зумовив появу обʼєктів, які 

існують тільки в цифровому середовищі, таких як інтернет-сайт, доменне ім’я, 

програмне забезпечення. Крім того, необхідно враховувати спеціальні вимоги 

законодавства щодо укладання окремих видів договорів.  
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РОЗДІЛ 2 

ДИНАМІКА ДОГОВОРІВ, ЩО УКЛАДАЮТЬСЯ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ЗВʼЯЗКУ 

 

2.1. Особливості порядку укладання, зміни, припинення договорів, 

що укладаються з використанням електронних засобів звʼязку 

 

У договорі як двосторонньому правочині динаміка, порівняно з 

одностороннім правочином, має більш яскравий вияв і завершений характер, 

що повʼязано з можливістю більш чіткого визначення стадій його існування, а 

також встановленням законодавчого регулювання окремих стадій: порядку 

укладання, внесення змін, припинення (розірвання) договору.  

Незважаючи на певну специфіку укладання, зміни, припинення 

(розірвання) договору з використанням електронних засобів зв’язку, ми 

поділяємо думку, що це не впливає на природу цивільно-правового договору 

[138, с. 105]. У юридичній літературі здебільшого йдеться лише про певні 

особливості, ускладнення самих процедур. Так, Є. О. Казанцев, виділяючи 

специфічну групу цивільних правовідносин – договірні відносини, ускладнені 

електронним елементом, визначає останні як «цивільні правовідносини, 

засновані на згоді двох або більше осіб, субʼєкти яких використовують 

електронні пристрої для здійснення юридично значимих дій» [96, с. 12]. 

Водночас, як слушно зазначає А. А. Мінаєв, «глобальне використання 

електронних інформаційних засобів неодмінно призводить до необхідності 

внесення змін до порядку узгодження умов підписання зовнішньоторговельних 

угод та вирішення спорів, що виникають при їх виконанні» [135, с. 73]. У цьому 

контексті може йтися про наявні прогалини в цивільно-правовому регулюванні 

договірних відносин, що повʼязано з відставанням такого регулювання від 

реально існуючих відносин, що стосується динаміки в широкому розумінні, як 

розглядалося раніше. 
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Ускладнення «електронним елементом» може мати місце на будь-якому 

етапі укладання договору: від узгодження волі сторін до виконання. 

Укладання цивільно-правового договору полягає, насамперед, в 

узгодженні волі його сторін, що відбувається в певній послідовності, порядку. 

Характеризуючи значення наявності такого порядку, С. Бервено зазначає: 

«… в умовах пріоритетності диспозитивних засад правового регулювання 

підвищується роль питань адекватного економічним відносинам і тому 

стабільного приватно-правового регулювання відносин цивільного обороту, що 

неможливо без чіткого порядку укладання цивільно-правових договорів» 

[13, с. 10]. 

Перш ніж перейти до розгляду особливостей порядку укладання, зміни, 

припинення (розірвання) та виконання договорів, що укладаються з 

використанням електронних засобів звʼязку, необхідно зʼясувати зміст поняття 

«порядок укладання цивільно-правового договору» та поняття «спосіб 

укладання цивільно-правового договору». 

Порядок укладання цивільно-правового договору визначають у юридичній 

літературі як «визначену правовими нормами юридично-логічну послідовність стадій 

встановлення цивільних прав і обовʼязків, здійснену на основі погоджених дій осіб, 

звернених назустріч одна одній та виражених у різноманітних способах узгодження 

змісту договору» [20, с. 5]; визначену законом правовстановлюючу стадію 

договірного правовідношення, «що складається з послідовних взаємних дій 

сторін щодо одна одної з приводу надання та прийняття пропозиції згідно з 

вимогами закону про оферту та акцепт, які спрямовані на встановлення 

договірних відносин, визначення змісту договірного зобовʼязання, та 

підтверджують досягнення узгодженої волі, закріпленої в умовах договору» 

[13, с. 13]. 

Таким чином, йдеться, передусім, про визначення законодавством 

послідовних стадій (етапів), проходження яких є необхідною передумовою для 

того, щоб договір мав юридичну силу. 
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Поняття способу укладання цивільно-правового договору визначається як 

«нормативно визначені дії, через які досягається вільне і взаємне узгодження волі 

сторін договору» [20, с. 10], «нормативно врегульована організація здійснення 

субʼєктами дій, через які досягається вільне і взаємне узгодження волі сторін 

договору» [13, с. 13].  

Більшість науковців розрізняє загальний, спеціальний і судовий порядок 

укладання договору.  

Загальний порядок укладання договору розуміється як формування договору в 

порядку, передбаченому в ст. 641–646 Цивільного кодексу України, у яких 

регулюються питання щодо пропозиції укладання договору (включаючи особливі 

види такої пропозиції, зокрема, із зазначенням строку для відповіді та без зазначення 

такого строку) та прийняття такої пропозиції, отримання відповіді про прийняття 

пропозиції із запізненням та відповіді про згоду щодо укладання договору на інших 

умовах.  

Укладання договорів у спеціальному порядку відбувається, коли це прямо 

передбачено законом. Так, відповідно до ст. 650 Цивільного кодексу України 

«особливості укладання договорів на біржах, аукціонах, конкурсах тощо 

встановлюються відповідними актами цивільного законодавства» [239, ст. 650]. До 

таких актів, зокрема, належить Закон України «Про товарну біржу» від 10 грудня 

1991 р. [66]. У контексті даної роботи слід також згадати прийнятий Верховною Радою 

України Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про здійснення 

державних закупівель» щодо впровадження процедури електронного реверсивного 

аукціону» від 7 червня 2012 р. [83]. Законом, зокрема, введено поняття процедури 

електронного реверсивного аукціону як процедури закупівлі в електронній 

формі, що передбачає проведення відкритих торгів у формі аукціону за 

методом зниження ціни договору (лота), що забезпечується оператором 

електронного майданчика на сайті в мережі Інтернет у режимі «онлайн», з 

використанням електронного цифрового підпису. Сьогодні вказаний Закон 

втратив чинність у зв’язку з прийняттям нового Закону України 

«Про здійснення державних закупівель» від 10 квітня 2014 р. № 1197-VII [63]. 
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Новий Закон «Про здійснення державних закупівель» не містить поняття 

«електронного майданчика», однак так само ч. 2 ст. 21 цього Закону надає 

право замовнику здійснювати процедури закупівлі з використанням 

електронних засобів. Закон (ч. 2 ст. 21) містить також вимогу, що електронні 

засоби, які використовуються замовником під час здійснення процедур 

закупівель, мають бути загальнодоступними й гарантувати недискримінацію та 

рівний доступ до інформації всім учасникам процедур закупівель. 

Судовий порядок регулюється спільно матеріальними і процесуальними 

нормами законодавства і в юридичній літературі розглядається як окрема стадія 

укладання договору, особливість якої полягає в тому, що волевиявлення сторін 

затверджується судовим рішенням, а договір набуває чинності з моменту вступу в 

законну силу самого рішення суду [20, с. 10]. 

Аналіз юридичної літератури дає можливість надати більш розширену 

класифікацію способів укладання договору і запропонувати розрізняти за 

способом узгодження змісту договору – загальний, спеціальний і судовий 

спосіб; за характером формування волевиявлення – конкурентний і 

неконкурентний; за ступенем свободи волевиявлення – договори, які 

укладаються на основі вільного волевиявлення або в обовʼязковому порядку 

[13, с. 13]; за способом укладання – взаємоузгоджені та приєднання [12, с. 211]. 

Деякі автори виокремлюють способи укладання договорів з 

використанням електронних засобів зв’язку: 

1) шляхом розміщення оферентом публічної оферти на сервері, який 

підключено до мережі Інтернет. У даному випадку оферта акцептується будь-

якою особою шляхом заповнення форми договору. Причому звертається увага, 

що в разі, якщо предметом договору є послуги, майнові чи немайнові блага 

еротичного змісту, договір може бути укладено лише особою, яка досягла 

18 років; 

2) підписання договору з використанням електронних засобів зв’язку 

після проведення попередніх переговорів. Такий договір існує лише в 

електронній формі і підписується з використанням електронного підпису; 



 87 

3) укладання договору користувачами спеціалізованої інформаційної 

мережі відповідно до правил, встановлених власниками даної мережі. 

Наприклад, договори на ринку короткострокових банківських кредитів, що 

укладаються з використанням електронної системи «Reuter Dealing», власником 

якої є компанія «Router Limited». Документ, що містить необхідні умови такого 

договору та підтверджує факт його укладання, включає в себе скорочення, що є 

загальновизнаними в системі «Reuter Dealing», а також неофіційний діалог між 

дилерами. Як аналоги власноручних підписів використовуються коди 

користувачів системи «Reuter Dealing» та код дилера [7]. 

На окрему увагу заслуговує питання щодо моменту укладання договору. 

У цивільному законодавстві йому присвячено ст. 640 Цивільного кодексу 

України, згідно з якою договір є укладеним з моменту одержання особою, яка 

направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції. 

При цьому має бути дотримане загальне правило про те, що обмін офертою та 

акцептом має правотворче значення за умови досягнення згоди з усіх істотних 

умов договору відповідно до ст.  638 Цивільного кодексу [13, с. 11]. 

Отже, момент укладання договору – це момент досягнення згоди 

(домовленості) щодо істотних умов договору. Як спільний вольовий акт 

домовленість (згода) досягається або шляхом безпосереднього спілкування 

(контакту) фізичних осіб чи представників юридичних осіб, або шляхом 

укладання роздільних у часі дій сторін (оферти та акцепту). Тому договір 

вважається укладеним у момент одержання особою, яка направила пропозицію 

укласти договір (оферту), відповіді другої сторони про прийняття цієї 

пропозиції (акцепту). Це правило стосується так званих консенсуальних 

договорів, які вважаються укладеними в момент досягнення згоди сторін 

[13, с. 10–13]. 

Виняток із наведеного правила про правотворче значення отримання 

акцепту міститься в частинах 2 і 3 ст.  640 Цивільного кодексу України, згідно з 

якими, якщо відповідно до акта цивільного законодавства для укладання 

договору необхідні також передання майна або укладання іншої дії, договір є 
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укладеним з моменту передання відповідного майна або укладання певної дії, а 

в разі, якщо договір підлягає нотаріальному посвідченню, він є укладеним з дня 

такого посвідчення. 

Слід звернути увагу на те, що у ст. 181 Господарського кодексу України 

виокремлено спрощений спосіб укладання господарських договорів, а саме 

зазначається таке: «господарський договір за загальним правилом викладається 

у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками. 

Допускається укладання господарських договорів у спрощений спосіб, тобто 

шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а 

також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень, якщо 

законом не встановлено спеціальні вимоги до форми та порядку укладання 

даного виду договорів» [36, ст. 181]. Водночас необхідно, щоб документи, 

якими обмінюються сторони, містили всі істотні умови договору [148, с. 313]. 

Ю. О. Серебрякова також робить висновок, що «у випадку укладання 

господарського договору шляхом обміну сторонами декількома документами 

вони будуть у сукупності являти собою письмову форму договору, якщо їх 

зміст відповідає оферті та акцепту» [206, с. 819]. Цивільний кодекс України не 

містить аналогічного положення щодо договорів, водночас, оскільки до 

договорів застосовуються загальні положення про правочин, то можливе 

застосування положень ст. 207 Цивільного кодексу. 

Таким чином, укладання договору, що вчиняється з використанням 

електронних засобів зв’язку, відбувається зі збереженням визнаного в усьому 

світі загального порядку укладання договорів (оферта-акцепт), а особливістю 

договорів, укладених з використанням електронних засобів зв’язку, є саме їх 

електронна форма [7]. Ми поділяємо думку Є. О. Казанцева стосовно того, що 

при розгляді договорів, субʼєкти яких використовують електронні засоби, 

«… йдеться не про будь-яке фактичне використання субʼєктами договірних 

відносин яких-небудь електронних засобів, а про таке їх використання, що 

накладає на договірне правовідношення певну специфіку і вимагає особливого 

підходу до правового регулювання такого відношення. При цьому змінюються 
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засоби та способи узгодження інтересів сторін, виникають нові, невідомі праву 

раніше, поняття та явища, обумовлені розвитком електронних пристроїв, 

наприклад: електронна комерція, електронний цифровий підпис, електронні 

гроші тощо» [96, с. 4]. 

За загальним правилом, встановленим у ч. 2 ст. 631 Цивільного кодексу 

України, договір набуває чинності з моменту його укладання, а моментом 

укладання вважається досягнення сторонами згоди з усіх істотних умов 

договору. Досягнення такої згоди може мати як одномоментний характер, 

наприклад, як результат проведених переговорів, так і бути «розтягнутим» у 

часі, як це відбувається в разі надсилання оферти та отримання акцепту. 

Таким чином, потребує розгляду питання особливостей здійснення 

оферти та акцепту з використанням електронних засобів зв’язку. 

Відповідно до ч. 1 ст. 641 Цивільного кодексу України, офертою є 

пропозиція укласти договір, що має містити істотні умови договору і виражати 

намір особи, яка її зробила, вважати себе зобовʼязаною в разі її прийняття 

[239, ст. 641]. Отже, пропозиція укласти договір повʼязує того, хто пропонує, у 

тому сенсі, що в разі позитивної відповіді на цю пропозицію він не може 

відмовитись від його укладання [86, с. 171]. Саме з цієї стадії починається 

правове регулювання договірних відносин. Усе, що передує оферті, не може 

створити договір, а тому переписка сторін, протокол про наміри, інші акти, які 

виражають бажання кожної із сторін або обох сторін укласти договір, не мають 

юридичного значення, якщо ці документи не підпадають під ознаки оферти та 

(або) акцепту. Винятком є зобовʼязання з попереднього договору, якому 

законодавець надає правове значення окремого договору [13, с. 11]. 

У юридичній літературі оферта визначається як повідомлення стосовно 

бажання вступити до юридично зобовʼязуючого договору, з умов якого 

зрозуміло або мається на увазі, що повідомлення буде повʼязувати оферента, як 

тільки особа, якій оферта адресована, прийме його шляхом дії, утримання від 

дії або зустрічним зобовʼязанням [8, с. 24]. 
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У радянській юридичній літературі звертається увага на те, що 

пропозиція укласти договір має юридичне значення лише в разі, якщо в ньому 

вказано всі істотні умови майбутнього договору. Пропозиція укласти договір, 

яка не містить істотних умов, не може вважатися офертою [86, с. 171]. 

Аналогічні вимоги до оферти зберігаються і в сучасному цивільному 

законодавстві України. Водночас вимоги, що оферта має бути адресована 

конкретній особі, а пропозиція, яка адресується невизначеному колу осіб 

(наприклад, оголошення в газеті), не вважається офертою [86, с. 171], на 

сьогодні зазнала певних змін. Так, зокрема, ч. 2 ст. 641 Цивільного кодексу 

України встановлює, що реклама або інші пропозиції, адресовані 

невизначеному колу осіб, є запрошенням робити пропозиції укласти договір, 

якщо інше не вказано в рекламі або інших пропозиціях. У юридичній літературі 

надається визначення публічної оферти. Так, зокрема, С. О. Бородовський 

визначає публічну оферту як звернену до необмеженого кола осіб пропозицію 

про укладання договору, що містить усі істотні умови майбутнього договору, 

виражає згоду оферента бути повʼязаним її умовами та вимагає повного і 

безумовного акцепту [20, с. 5]. 

В. Г. Олюха пропонує таке визначення публічної оферти: «публічна 

оферта – пропозиція укласти договір, що містить істотні умови договору, 

виражає намір особи, яка зробила пропозицію, вважати себе зобовʼязаною у 

разі її прийняття, адресована невизначеному колу осіб – відповідних субʼєктів 

цивільних відносин» [156, с. 5]. 

О. В. Лехкар, досліджуючи питання договору приєднання у цивільному 

праві, зазначає, що «поряд із загальними ознаками, які притаманні будь-якій 

оферті (адресність, направленість, закріплення істотних умов), оферта у 

договорах приєднання має спеціальні обовʼязкові ознаки (усталена й 

стандартна форма, ультимативність зробленої пропозиції) та спеціальні 

факультативні ознаки (публічна адресність та деталізований характер)» 

[120, с. 6]. Таким чином, головною ознакою оферти є не визначена адресність, а 
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визначеність у ній істотних умов договору та намір оферента вважати себе 

повʼязаним офертою в разі її акцепту. 

Сьогодні перелік способів здійснення оферти є необмеженим. Як приклад 

одного з таких способів можна навести рішення Артемівського районного суду 

м. Луганська за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Манівео 

швидка фінансова допомога» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за 

договором позики [192]. Спірні правовідносини полягали в тому, що 17 вересня 

2013 р. між ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» та ОСОБОЮ_1 було 

укладено договір позики № 01/092013, відповідно до якого ТОВ «Манівео 

швидка фінансова допомога» перерахувало грошові кошти на суму 800,00 грн 

на банківський рахунок Позичальника. 20 вересня 2013 р. термін платежу за 

Договором закінчився, а позичальник не виконав свої зобов’язання, унаслідок 

чого станом на 21 вересня 2013 р. ОСОБА_1 має заборгованість. Відповідач по 

справі відмовляється повертати грошові кошти за договором позики та 

сплачувати проценти, посилаючись на те, що Договір позики було укладено з 

порушенням вимог ч. 1 ст. 1047 Цивільного кодексу України в частині 

відсутності письмової форми договору.   

Суд, задовольняючи позов, керувався тим, що пропозиція укласти договір 

має містити істотні умови договору і виражати намір особи, яка її зробила, 

вважати себе зобовʼязаною у разі її прийняття. Правила позики, розміщені на 

сайті ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» у загальному доступі для 

ознайомлення всіх зацікавлених осіб, і є публічною офертою ТОВ до укладання 

договору позики. Згідно з п. 8. 2 Договору, Правила позики є невідʼємною 

частиною Договору. Відповідно до умов розділу 3 Правил позики, Відповідач 

акцептував оферту, здійснивши дії, спрямовані на укладання договору позики і 

настання юридичних прав та обов’язків, у тому числі заповнив заявку на сайті 

ТОВ, зазначив інформацію щодо реквізитів банківської картки, на рахунок якої 

бажав отримати позику. Платіжна картка містить обов’язкові реквізити, що дають 

змогу ідентифікувати платіжну систему, емітента (банк) та держателя цього 

спеціального платіжного засобу. Окрім того, із Правилами надання грошових 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844139/ed_2013_10_12/pravo1/T030435.html?pravo=1#844139
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коштів відповідач був ознайомлений особисто, анкети та заявки для отримання 

позики були заповнені саме відповідачем, а також наявні докази ідентифікації 

відповідача, а саме: власноручно завірені відповідачем копії власного паспорта 

та ідентифікаційного номера. Враховуючи вищевикладене, суд дійшов 

висновку, що між сторонами склалися правовідносини стосовно договору 

позики. 

Як зазначається в юридичній літературі, «оферта може бути в усній чи 

письмовій формі, розповсюджена при зустрічі особисто й конкретній особі чи 

через засоби масової інформації, по телефону, через електронну чи звичайну 

пошту необмеженій кількості осіб. Згідно з доктриною права, якщо оферта 

адресована необмеженій кількості осіб та розміщена в засобах масової 

інформації, вона є публічною офертою. Сьогодні використання Інтернет-

мережі, газет, радіо й телебачення для пропозиції укладання договору чи 

реклами є дуже поширеним. З огляду на конкуренцію та широкий вибір 

різноманітних товарів, кожен власник намагається віднайти особливий спосіб 

для зацікавлення споживача своїм товаром. Така тенденція свідчить про 

зростання значимості оферти та її значення для розвитку договірних відносин 

між громадянами» [143, с. 44]. 

Ще радянські автори звертали увагу на те, що слід розрізняти пропозицію 

щодо укладання договору, зроблену особі, яка присутня, і пропозицію щодо 

укладання договору, зроблену особі, яка відсутня. До останнього виду 

належить, зокрема, пропозиція, зроблена по телефону. Пропозиція, зроблена 

присутній особі без вказівки на строк для відповіді, повʼязує оферента лише в 

разі, якщо контрагент негайно заявить про прийняття такої пропозиції. 

Пропозиція, зроблена відсутній особі без вказівки на строк для відповіді, 

повʼязує оферента лише в разі отримання відповіді протягом розумного строку, 

а в разі вказівки на строк – протягом такого строку. 

Якщо відповідь про прийняття пропозиції надійшла із запізненням, але 

була відправлена своєчасно, вона вважається такою, що отримана із 
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запізненням лише в тому випадку, якщо отримувач негайно повідомить про це 

іншу сторону. 

За загальним правилом, договір, що укладався з відсутньою особою, 

вважався укладеним з моменту отримання відповіді особою, яка зробила 

пропозицію щодо укладання договору. Але, якщо закон вимагав надання 

договору обовʼязкової форми, він вважався укладеним з моменту надання йому 

такої форми [86, с. 171–172]. 

На окрему увагу заслуговує питання оферти, що здійснюється з 

використанням мережі Інтернет. Розглядаючи специфіку такої оферти, слід 

звернути увагу на кілька важливих моментів. Оферта в мережі Інтернет, як 

правило, являє собою розміщений для публічного ознайомлення на Web-сервері 

оферента проект договору [7], тобто йдеться про публічну оферту. Спірним 

моментом у даному випадку є можливість індивідуалізувати умови укладання 

договору для окремих покупців, що не відповідає суті публічної оферти 

[50, с. 21]. 

В. І. Квашнін, розглядаючи питання правового статусу інформації, 

розміщеної у відкритих інформаційних системах та доступної невизначеному 

колу осіб, пише: «… пропонується розглядати повідомлення, розміщені на веб-

сайті або спрямовані іншим особам завдяки електронним засобам комунікації, 

не як оферти, а як пропозиції робити оферти при дотриманні наступних умов: 

якщо: а) вказана інформація не спрямована до конкретних осіб; б) у зазначених 

повідомленнях не міститься інформації про наміри оферента вважати себе 

повʼязаним договором у разі акцепту» [98, с. 23]. 

З використанням електронних засобів зв’язку оферту може бути 

направлено різними способами, зокрема: 

– шляхом передачі повідомлення, що містить оферту, з одного 

електронно-обчислювального устрою на інший. Це можуть бути компʼютери, 

локальні мережі, що не входять до глобальної мережі Інтернет, стільникові, 

супутникові та радіотелефони, комунікатори та інші пристрої, що здатні 

обмінюватися між собою повідомленнями; 
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– шляхом одержання оферти на самому електронно-обчислювальному 

пристрої з використанням друкованої продукції або відображаючих пристроїв 

(моніторів, табло тощо), наприклад, при продажу товарів або наданні послуг із 

використанням різних автоматичних пристроїв (автомати для роздрібного 

продажу товарів, банкомати, автомати для прийому платежів тощо) [96, с. 20]. 

Набуття юридичної сили офертою тісно повʼязано з моментом одержання 

її адресатом. Отже, важливим також є питання моменту отримання оферти при 

укладенні договору, сторони якого належать до різних правових систем. Так, у 

країнах континентального права момент укладання договору найчастіше 

повʼязується з моментом отримання акцепту особою, яка направила оферту. 

Країнам англосаксонської системи права, а також Японії, більш притаманна так 

звана «теорія поштової скриньки» («mail-box theory»), яка полягає в тому, що 

моментом укладання договору вважається момент відправлення акцепту 

[196, с. 36]. 

У законодавстві України правила стосовно одержання електронних 

документів містяться в Законі України «Про електронні документи та 

електронний документообіг» від 22 травня 2003 р. [75]. Так, відповідно до 

ст. 11 зазначеного Закону, електронний документ вважається одержаним 

адресатом з часу надходження авторові повідомлення в електронній формі від 

адресата про одержання цього електронного документа автора, якщо інше не 

передбачено законодавством або попередньою домовленістю між субʼєктами 

електронного документообігу.  

Якщо попередньою домовленістю між субʼєктами електронного 

документообігу не визначено порядок підтвердження факту одержання 

електронного документа, таке підтвердження може бути здійснено в будь-

якому порядку автоматизованим чи іншим способом в електронній формі або у 

формі документа на папері. Зазначене підтвердження має містити дані про факт 

і час одержання електронного документа та про відправника цього 

підтвердження.  
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У разі ненадходження до автора підтвердження про факт одержання 

цього електронного документа вважається, що електронний документ не 

одержано адресатом.  

Якщо автор й адресат у письмовій формі попередньо не домовилися про 

інше, електронний документ вважається відправленим автором та одержаним 

адресатом за їх місцезнаходженням (для фізичних осіб – місцем проживання), у 

тому числі, якщо інформаційна, телекомунікаційна, інформаційно-

телекомунікаційна система, з використанням якої одержано документ, 

перебуває в іншому місці. Місцезнаходження (місце проживання) сторін 

визначається відповідно до законодавства. 

Прийняття другою стороною пропозиції оферента щодо укладання 

договору є акцептом. Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України, 

відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття 

(акцепт) повинна бути повною і безумовною [239, ст. 642]. 

При укладенні договору в мережі Інтернет акцепт виражається 

акцептантом шляхом внесення до проекту договору відповідних даних, що 

ідентифікують акцептанта [7]. Крім того, як зазначає О. Кузнецов, свідченням 

та доказом при виникненні суперечностей акцепту умов будь-якого договору є 

застосування електронного цифрового підпису акцептантом-власником 

електронного цифрового підпису [113, с. 19]. Водночас, як зазначає 

В. І. Квашнін, «… оферта в електронно-цифровій формі, підписана 

електронним цифровим підписом, та акцепт в електронно-цифровій формі, 

підписаний електронним цифровим підписом, можуть розглядатися у якості 

юридично значимих актів за умови їх придатності для цілей обробки 

інформаційною системою адресатів» [98, с. 9]. 

Як зазначалося раніше, за способом укладання існує поділ на договори 

взаємоузгоджені і приєднання. Відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу 

України, договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією зі 

сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути 

укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого 
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договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору 

[239, ст. 634].  

На відміну від взаємоузгоджених договорів, зміст яких узгоджується 

сторонами в процесі укладання договору, договір приєднання є «не просто 

автономним актом саморегулювання стосовно зовнішньої регламентації, а 

уособленням волі лише однієї особи – автора формуляра. У випадках, коли в 

текст останнього механічно включено умови, передбачені чинним 

законодавством, зникає підстава виокремлення договору приєднання в 

самостійну конструкцію, у якій зміст визначено однією зі сторін» [12, с. 211]. 

Свої особливості мають і стадії укладання цього договору. Оферта в 

ньому має як ознаки спеціальні обовʼязкові (усталена (постійна) стандартна 

форма, ультимативний характер зробленої пропозиції), так і спеціальні 

факультативні (публічна адресність і деталізований її характер). Сутність 

акцепту в договорах приєднання не допускає можливості дати відповідь на 

інших умовах, ніж це запропоновано в оферті. Прийняття пропозиції в таких 

договорах зводиться до ознайомлення зі змістом договірних умов і виявлення 

формальної згоди на укладання договору загалом, а не лише погодження з 

конкретними умовами [120, с. 13]. І хоча йдеться про уособлення волі однієї 

особи у формулярі або іншій стандартній формі, все ж говориться про договір 

як про узгодження волі, незважаючи на те, що друга сторона не може 

запропонувати свої умови (ч. 1 cт. 634 Цивільного кодексу України) [91, с. 54]. 

Розглядаючи питання укладання договору з використанням електронних 

засобів звʼязку, слід також звернути увагу на певні аспекти. Правочин є 

вольовим актом як одна з його головних ознак. При розгляді питання 

волевиявлення стосовно договорів у юридичній літературі звертається увага на 

те, що «для визнання договору укладеним необхідна наявність моменту часу, у 

який би збігалося волевиявлення сторін» [60, с. 16], тобто «необхідно, щоб 

прийняття пропозиції виявлялося тоді, коли ще не змінилася воля того, хто 

робить пропозицію» [247, с. 405]. Водночас, наприклад, при торгівлі в мережі 

Інтернет укладання договорів все частіше здійснюється без безпосередньої 
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участі людини з боку продавця. Йдеться про так званих «електронних агентів» 

– програми-роботи, особливість яких полягає в тому, що вони самостійно 

приймають рішення на основі даних, що містяться у програмі, та фактичних 

даних, що надаються на момент прийняття рішення. Питання можливості 

використання автоматичних систем управління для укладання договорів 

порушував О. С. Іоффе ще у 1974 р. На думку вченого, упровадження 

автоматичних систем управління не вимагає значних змін у законодавстві, а 

відповіді машини «прийнято», «не прийнято», «прийнято з корегуванням» 

відповідають акцепту, неакцепту та новій оферті [89, с. 33–44]. Сьогодні 

прикладом такої програми-робота є система обміну повідомленнями GE TPN 

(Trading Process Network), що забезпечує автоматизацію продажів, у тому числі 

здійснює погодження ціни. Таким чином, укладання договору з використанням 

електронних засобів звʼязку може мати певну специфіку, яка полягає, зокрема, 

у способі вираження волі сторін. Як слушно зауважує І. Д. Ідрісов, «Сенс 

договору полягає у погодженні, його укладання передбачає висловлення волі 

кожної зі сторін та її збігу. Специфіка вираження волі сторін при укладенні 

договорів з використанням електронних засобів звʼязку полягає в тому, що 

волевиявлення сторін сприймається з використанням відповідного програмного 

та апаратного забезпечення; при використанні автоматизованих систем при 

укладенні договору етап погодження волі кожної зі сторін зазнає істотної 

модифікації та породжує сумніви в тому, наскільки дії таких електронних 

програм відповідають реальному волевиявленню сторін договору, у звʼязку з 

чим виникає питання: чи породжує договір, укладений з використанням 

електронних агентів, правові наслідки для його сторін?» [87, c. 53]. Вбачається, 

що відповідь на це питання має бути позитивною.  

Таку позицію відображено і в міжнародних актах. Так, Конвенція 

Організації Обʼєднаних Націй про використання електронних повідомлень в 

міжнародних договорах від 23 листопада 2005 р. зазначає, що договір, 

укладений у результаті взаємодії автоматизованої системи повідомлень та якої-

небудь фізичної особи або в результаті взаємодії автоматизованих систем 
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повідомлень, не може бути позбавлений чинності або позовної сили на тій лише 

підставі, що жодна фізична особа не здійснювала перегляду або втручання 

відносно кожної окремої операції, що виконувалася автоматизованими 

системами повідомлень, або укладеного в результаті договору [109, ст. 12]. Це 

так зване правило про недискримінацію, яке полягає в тому, що відсутність 

перегляду або втручання з боку людини у процес конкретної операції не 

виключає укладання договору. Водночас, як зазначається в юридичній 

літературі, «… ст. 12 Конвенції 2005 року спрямована на усунення можливих 

перешкод в електронній комерції, і її не слід тлумачити як таку, що допускає 

наділення автоматизованої системи повідомлень або компʼютера правами та 

обовʼязками. Хоча можна передбачити, що в перспективі будуть створені нові 

покоління автоматизованих інформаційних систем, здатні діяти не лише 

автоматично, а й автономно. Іншими словами, у результаті розвитку штучного 

інтелекту компʼютер зможе вчитися на власному досвіді, змінювати інструкції 

у власних програмах та навіть створювати нові» [87, c. 54–55]. 

Водночас А. Ананько погоджується з тим, що, дійсно, можуть виникати 

сумніви у справжності волевиявлення особи, від імені якої «діє» електронний 

агент, зокрема у звʼязку з можливістю збою у програмі-роботі або 

несанкціонованого доступу до програми-робота, у звʼязку з чим було укладено 

завідомо невигідного для особи, від імені якої вона діє, договору, та, зазначає: 

«Дії програми-робота мають презюмуватися такими, що містять волевиявлення 

її власника, якщо не доведено інше. Несанкціонований доступ може бути 

доведений, що може стати підставою для визнання договору недійсним. Тому, 

доки не доведено інше, договір має визначатися таким, що містить справжнє 

волевиявлення сторін» [7]. Такої думки дотримується і Комісія ООН з права 

міжнародної торгівлі – ЮНСІТРАЛ, зазначаючи в п. 212, 213 Пояснювальної 

записки Секретаріату ЮНСІТРАЛ до Конвенції ООН про використання 

електронних повідомлень у міжнародних договорах, що електронні 

повідомлення, які автоматично створюються системою повідомлень або 

компʼютерами без безпосереднього втручання людини, слід розглядати як такі, 
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що «створюються» тією особою, від імені якої використовується система 

повідомлень або компʼютер [107, с. 69–70]. 

М. А. Дмитрик виділяє такі проблеми, повʼязані з використанням 

апаратних та програмних засобів при здійсненні сторонами обміну 

волевиявлення: «наслідки втрати, затримки, викривлення інформації, помилок 

(випадкових або викликаних навмисними діями іншої особи) тих програмних 

засобів, що призначені для прийняття або відправлення інформації про 

волевиявлення особи» [50, с. 19–20]. Вирішення зазначених проблем дослідник 

бачить у застосуванні вимоги «нормальної розумності та обачливості учасників 

обігу», зазначаючи, що «обираючи засоби доставки, особа має припускати, що 

в нормальних умовах функціонування мереж інформація має з високим 

ступенем вірогідності досягнути адресата. Тим більше, що існують і є вельми 

розповсюджені методи підвищення надійності доставки: підтвердження 

отримання (прочитання), звіт про доставку листа (або інформації, що 

передається іншим способом). Отже, якщо сторона не виявила достатньої 

розумності у виборі засобів та методів доставки інформації адресату, до неї 

може бути пред’явлено вимогу про відшкодування майнових втрат, що виникли 

в результаті цього. Якщо ж дії сторін відповідали вимогам нормальної 

розумності та обачності, то покладання на яку-небудь зі сторін усіх понесених 

втрат є неприпустимим» [50, с. 20]. 

Щодо укладання договорів із використанням програм-роботів та інших 

аналогічних програмних комплексів, то, як зазначає М. А. Дмитрик, «… до 

угод, що укладаються з використанням таких засобів, мають застосовуватись 

норми, які регулюють здійснення прав та обовʼязків особистими діями субʼєкта, 

що, проте, викликає низку проблем у тих випадках, коли в результаті збоїв у 

таких програмах (випадкових або викликаних діями третіх осіб) відбулося 

викривлення волі їх власника (наприклад, у разі укладання договору за ціною, 

нижчою, ніж було запрограмовано). Автор робить висновок, що неможливість 

визнання такої угоди недійсною існує тільки при наявності протиправних дій 

третіх осіб, які отримали несанкціонований доступ до програми-робота: таку 
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угоду просто не можна вважати укладеною, оскільки особа, яка 

переналаштувала програму-робота, заздалегідь знала, що власник програми-

робота не надавав своєї згоди укласти угоду на таких умовах» [50, с. 22].  

На особливу увагу заслуговує питання захисту прав споживачів при 

укладенні договорів із використанням електронних засобів зв’язку. Сьогодні не 

можна стверджувати, що такий спосіб придбання товарів та послуг є одним із 

провідних на українському ринку, проте він, безумовно, має тенденцію до 

розповсюдження. Так, наприклад, за даними Інспекції з питань захисту прав 

споживачів у Харківській області, за 2013 рік [6] кількість звернень, що 

стосуються порушень правил торгівлі та якості товарів, придбаних через 

Інтернет та при укладенні договору на відстані, постійно збільшується, проте 

кількість звернень з цього приводу, що надійшла до Інспекції протягом 

2013 року становить 5,8 % (85 звернень) загальної кількості. Незначний попит 

на отримання товарів та послуг з використанням електронних засобів зв’язку, 

зокрема мережі Інтернет, у юридичній літературі пояснюється низкою причин. 

Зокрема Ю. Ю. Рябченко виділяє такі з них, як «недовіра до Інтернет-магазину, 

побоювання, що замовлений та оплачений товар не буде вислано, або 

надійшлють не той товар, що було замовлено, або в разі виникнення будь-яких 

проблем їх не можна буде вирішити через даний Інтернет-магазин» 

[198, с. 484]. 

Закон України «Про захист прав споживачів» [65] містить окрему ст. 13 

«Право споживача у разі укладання договору на відстані». 

Передусім слід одразу звернути увагу на те, що дана стаття не 

застосовується до правочинів з нерухомим майном, крім оренди такого майна, 

правочинів з цінними паперами, фінансових послуг, продажу товарів 

торговельними автоматами, телекомунікаційних послуг, правочинів, здійснених 

на аукціоні, якщо участь у ньому можлива і без використання засобів 

дистанційного звʼязку. 

Частина 2 вказаної статті зобовʼязує продавця (виконавця) перед 

укладанням договорів на відстані надати споживачу таку інформацію: 
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1) найменування продавця (виконавця), його місцезнаходження та 

порядок прийняття претензії; 

2) основні характеристики продукції, до яких включається назва товару, 

найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони 

реалізуються; найменування нормативних документів, вимогам яких повинна 

відповідати вітчизняна продукція; дані про основні властивості продукції, а 

щодо продуктів харчування – про склад (включаючи перелік використаної у 

процесі їх виготовлення сировини, у тому числі харчових добавок), номінальну 

кількість (масу, обсяг тощо), харчову та енергетичну цінність, умови 

використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями 

споживачів, а також іншу інформацію, що поширюється на конкретний 

продукт, відомості про вміст шкідливих для здоровʼя речовин, які встановлені 

нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої 

продукції, якщо такі застереження встановлено нормативно-правовими актами; 

позначка про наявність або відсутність у складі продуктів харчування 

генетично модифікованих компонентів, дата виготовлення та відомості про 

умови зберігання, правила та умови ефективного і безпечного використання 

продукції, строк придатності (строк служби) товару, наслідків роботи, 

відомості про необхідні дії споживача після його закінчення, а також про 

можливі наслідки в разі невиконання цих дій. 

Інформація про послуги, повʼязані з концертною, гастрольно-

концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, повинна містити дані про 

використання чи невикористання виконавцями музичних творів фонограм 

власного вокального, інструментального, вокально-інструментального 

виконання музичного твору з музичним супроводом або без нього чи фонограм 

музичного супроводу до власного вокального, інструментального, вокально-

інструментального виконання музичного твору. 

Стосовно продукції, яка підлягає обовʼязковій сертифікації, споживачу 

повинна надаватись інформація про її сертифікацію. 
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Стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною для 

життя, здоровʼя споживача та його майна, навколишнього природного 

середовища, виробник (виконавець, продавець) зобовʼязаний довести до відома 

споживача інформацію про таку продукцію і можливі наслідки її споживання 

(використання). 

Інформація споживачеві повинна надаватися згідно із законодавством про 

мови [65, ст. 15]: 

1) ціна, у тому числі плата за доставку, та умови оплати; 

2) гарантійні зобовʼязання та інші послуги, повʼязані з утриманням чи 

ремонтом продукції; 

3) інші умови поставки або виконання договору; 

4) мінімальна тривалість договору, якщо він передбачає періодичні 

поставки продукції або послуг; 

5) вартість телекомунікаційних послуг, якщо вона відрізняється від 

граничного тарифу; 

6) період прийняття пропозицій; 

7) порядок розірвання договору. 

Отже, факт надання вищенаведеної інформації має бути підтверджено 

письмово або з використанням електронного повідомлення. Інформація, 

підтверджена таким чином, не може бути змінена продавцем (виконавцем) в 

односторонньому порядку. 

Підтвердження інформації не вимагається, якщо послуга надається 

засобами дистанційного звʼязку й оплачується через оператора 

телекомунікаційних послуг. 

Припинення договорів, які укладаються з використанням електронних 

засобів зв’язку, здійснюється так само як і припинення договорів, що 

укладаються без використання електронних засобів зв’язку. При припиненні 

договорів, які укладаються з використанням електронних засобів зв’язку, до 

них застосовуються загальні підстави припинення заобов’язань, передбачені 

Главою 50 Цивільного кодексу України.  
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Відповідно до ст. 654 Цивільного кодексу України, 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 звичаїв ділового обороту.  

 

2.2. Підписання та нотаріальне посвідчення договорів, що 

укладаються з використанням електронних засобів звʼязку 

 

Як уже зазначалося, динамічність сучасного життя призводить до того, 

що укладання договорів з використанням електронних засобів зв’язку та, 

відповідно, електронний документообіг є невід’ємною його частиною в усіх 

сферах: приватній, банківській, комерційній, правовій тощо. Така ситуація 

цілком виправдана, оскільки, як зазначається в юридичній літературі, 

«… сьогодні для більшості впровадження електронного документообігу є не 

лише економічно доцільним, а й, більш того, необхідним кроком. Підставами 

для переходу до подібних технологій є екологічні, технологічні та пов’язані зі 

зміною поколінь фактори. Електронний документообіг дозволяє більш 

ефективно використовувати накопичені знання, збільшувати керованість, і, 

відповідно, якість та рентабельність процесів, що відбуваються в 

економіці» [98, с. 3]. 

Специфіка електронного документообігу полягає в тому, що, по-перше, 

значно ускладнюється ідентифікація субʼєктів договору, який укладається з 

використанням електронних засобів зв’язку, по-друге, зростають ризики 

доступу до електронних документів сторонніх осіб. Усе це призвело до 

необхідності забезпечення надійного захисту такого документа, а також і до 

виникнення електронного цифрового підпису, використання якого сьогодні є 

широко розповсюджено у країнах з ринковою економікою. 

Перш ніж перейти до розгляду особливостей підписання договорів, що 

укладаються з використанням електронних засобів звʼязку, слід звернутися до 

саме поняття підпису та його основних правових характеристик.  
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Підпис є необхідною ознакою письмової форми договору. Стаття 202 

Цивільного кодексу України прямо встановлює, що «правочин вважається 

таким, що укладений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною 

(сторонами) [239, ст. 202].  

Традиційно підпис розуміється як «надпис під чим-небудь» або 

«власноручне написання прізвища» [155, с.438]. 

В юридичних енциклопедичних словниках міститься визначення підпису 

як повноваження посадових осіб об’єднань, підприємств та установ на 

підписування документів, що складаються в них; як повноваження посадових 

осіб державних органів та інших організацій на підписування вихідних від них 

документів; як обовʼязкового реквізиту документа [252, с. 326].  

У літературі наводено різні визначення підпису: як власноручно 

виконаного позначення свого прізвища в будь-яких документах з метою 

затвердження фактів, подій, про які йдеться в документі [28, с. 151]; особливий 

вид рукопису, що відображає прізвище особи у вигляді букв або умовних 

письмових знаків та має затверджувальне значення [3, с. 291]; графічне 

зображення, що визначає особистість його виконавця й виконане ним з метою 

засвідчення [2, с. 76]; графічне накреслення, яке позначає особу його 

виконавця, і яке виконується ним з метою посвідчення фактів, подій тощо 

[133, с.189]; особливий вид рукопису, що базується на динамічному стереотипі 

й часових звʼязках та ілюструє прізвище конкретної особи (іноді ініціали, імʼя 

та по батькові) у вигляді літер або умовних письмових знаків, який виконаний 

цією особою власноруч із засвідчувальною метою на певному матеріальному 

носії [105, с. 214]; слово, що позначає прізвище конкретної особи, яке 

проявляється в однотипності загальних і окремих ознак почерку і підпису 

[121, с. 5]. 

Окремо слід звернути увагу на визначення поняття підпису, що пропонує 

В. Ф. Орлова. З одного боку, вона визначає підпис як власноручно виконане 

позначення свого прізвища, що може бути затверджувальним знаком, причому 

не кожне власноручно виконане позначення прізвища є підписом. Для того, 
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щоб вважатися підписом, позначення прізвища повинне виступати як 

затверджувальний знак. Тому таке позначення прізвища виконується, як 

правило, особливим чином, відмінним від простого написання прізвища в 

тексті будь-якого документа. Підпис може складатися з усіх букв, які 

утворюють прізвище даної особи, містити в собі не всі, а лише окремі букви 

прізвища та взагалі складатися з довільних штрихів. Тому відсутність букв у 

підпису не є підставою для того, щоб він втратив своє призначення – бути 

затверджувальним знаком [157, с. 303].  

У літературі визначаються такі основні ознаки підпису. По-перше, 

графічне зображення можна вважати підписом тільки за наявності трьох 

складових: власноручне виконання підпису; визначення або умовне визначення 

прізвища особи, яка його виконала; обовʼязково – засвідчувальний характер.  

По-друге, підпис має бути виконано для засвідчення певного документа 

чи для засвідчення виявлення волі в такому документі, або ж для засвідчення 

авторства стосовно творів мистецтва.  

По-третє, формування підпису як засвідчувального знаку є складним 

психологічно-анатомічним процесом, який починається у свідомості людини, і, 

ґрунтуючись на динамічному стереотипі та часових звʼязках, набуває 

остаточного виду у вигляді графічного зображення на матеріальному носії 

[105, с. 214]. 

Отже, головними ознаками підпису є:  

− відображення прізвища (інколи імені та по-батькові); 

− власноручне виконання; 

− посвідчувальний характер; 

− нанесення на документ. 

У нормативно-правових актах може міститися визначення підпису через 

його розуміння як обовʼязковий реквізит документа. Наприклад, в Інструкції 

№ 650, затвердженій наказом МВС України «Про затвердження Інструкції з 

оформлення документів у системі МВС України» від 27 липня 2012 р., 

зазначено, що підпис – це обовʼязковий реквізит документа, що засвідчує 
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законність документа, відповідальність особи за його зміст і наслідки дії [146]. 

Тобто в даному випадку головна увага приділяється затверджувальній функції 

підпису.  

У Методиці дослідження підписів, виданій Державним науково-

дослідницьким експертно-криміналістичним центром МВС України у 

2009 році, запропоновано таке визначення підпису: підпис – це «графічне 

накреслення, яке позначає особу його виконавця, і яке виконується ним з метою 

посвідчення фактів, подій тощо» [134, с. 3].  

Отже, відповідно до цієї Методики, підпис позначає особу його 

виконавця, тому в ньому, по-перше, відображається ознака власноручного 

виконання підпису, а по-друге, не вказується на обовʼязкове позначення 

прізвища.  

Таким чином, підпис підтверджує факт взаємозвʼязку між відомостями, 

що містяться в документі, та особою, яка підписала документ, тобто є одним із 

засобів ідентифікації особи [31]. В основу використання рукописного підпису 

як засобу ідентифікації покладено гіпотезу про унікальність особистих 

біометричних параметрів людини (існує навіть спеціальна почеркознавча 

експертиза, яка допомагає встановити належність підпису конкретній особі). 

Однак він має певні недоліки, а саме функціональні. Вони повʼязані з тим, що 

рукописний підпис забезпечує лише підтвердження його належності особі, яка 

поставила підпис (ідентифікація), але не забезпечує його цілісності та 

незмінності (аутентифікація). Без спеціальних додаткових заходів захисту 

рукописний підпис не гарантує того факту, що документ не піддавався 

змістовним змінам у процесі зберігання або транспортування. 

Характерною особливістю рукописного підпису є його нерозривний 

фізичний звʼязок з носієм інформації. Тобто рукописний підпис можливий 

лише на документах, які мають матеріальну природу. Електронні документи, 

які мають логічну природу, не належать до цієї категорії. Таким чином, при 

укладанні договорів, факт яких посвідчується рукописним підписом, сторони-

учасники повинні перебувати або в безпосередньому контакті, або в 



 107 

опосередкованому, через матеріальний носій та послуги сторонніх організацій 

(служба доставки тощо). Основний зміст електронних договорів полягає в 

можливості їх укладання без фізичної взаємодії між контрагентами, тобто вони 

позбавляються необхідності фізично приїздити та зустрічатися один з одним, 

що досягається через використання електронних документів, які за своєю 

природою не можуть бути ідентифіковані рукописним підписом [243, с. 34–35]. 

Специфіка підписання договорів, що укладаються з використанням 

електронних засобів зв’язку, полягає, насамперед, у нанесенні підпису на 

документ. У даному випадку можливі два варіанти. По-перше, документ може 

бути створено в аналоговому вигляді та бути підписаним звичайним чином, а 

потім переданим другій стороні з використанням електронних засобів зв’язку. 

Як зазначає відомий білоруський цивіліст В. Ф. Чигір, «… закон дозволяє 

укласти договір з використанням будь-яких сучасних засобів звʼязку, якщо 

тільки використаний спосіб дає змогу встановити, що повідомлення про 

укладання договору було надіслано та отримано сторонами, що укладають 

договір, документом може бути і документ електронного звʼязку. Коли 

допускає законодавство або коли про це домовилися сторони, можливе 

факсимільне відтворення підпису з використанням засобів механічного або 

іншого копіювання підпису, електронного цифрового підпису або іншого 

відтворення власного підпису» [38, с. 462]. 

Іншим варіантом є створення електронного документа і підписання його 

електронним цифровим підписом. 

На сьогодні у звʼязку з розвитком новітніх технологій та широким 

розповсюдженням електронного документообігу питання щодо визначення 

підпису знову набуває актуальності.  

Уперше ідею цифрового підпису виклали У. Диффі (W. Diffie) та 

М. Хеллман (M. Hellman) у 1976 р. з метою заміни звичайних паперових 

документів їх електронними аналогами, повноцінними з юридичної точки зору. 

Першим практичним рішенням став «електронний підпис RSA», розроблений у 

1977 р. співробітниками Масачусетського технологічного інституту (H. Rivest, 
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A. Shamir, L. Adleman). У 1985 р. створено (El Gamal) криптографічну систему, 

на базі якої побудовано криптографічний стандарт США DSS (Digital Signature 

Standart). У 1990 р. розроблено (P. Zimmermann) на базі алгоритму RSA для 

застосування цифрового підпису програму PGP (Pretty Good Privasy). Вона має 

недорогі комерційні варіанти, а також спрощену безплатну версію. Програмне 

забезпечення PGP поклало початок активного використання ЦП у різних 

країнах. Альтернативою їй стала випущена у 1999 р. В. Кохом (Werner Koch) 

система GPG (GNU Privacy Guard), яка поширюється вільно. GPG дозволяє 

шифрувати та підписувати дані з метою їх безпечної передачі та зберігання, а 

також повністю сумісна із стандартом IETF OpenPGP, що дозволяє їй 

взаємодіяти із системою PGP [114, с. 74–75]. 

Надання електронному підпису юридичного значення вперше було 

здійснено в США у 1995 р. (відповідний закон вперше було прийнято у штаті 

Каліфорнія). Трохи згодом аналогічні закони прийняли штати Юта, Флорида, 

Іллінойс і Масачусетс, а в січні 2000 р. Конгрес США прийняв «Закон про 

електронні підписи в міжнародних і внутрішньодержавних торгових 

відносинах». Закони щодо використання цифрового підпису було прийнято в 

Австралії, Великій Британії, Данії, Іспанії, Італії, Канаді, Нідерландах, 

Німеччині, Південній Кореї, Польщі, Російській Федерації, Сингапурі, 

Фінляндії, Франції, Чехії та Швеції [139, с. 72]. 

Закон України «Про електронний цифровий підпис» містить поняття 

електронного підпису та електронного цифрового підпису. 

Так, електронний підпис – дані в електронній формі, які додаються до 

інших електронних даних або логічно з ними повʼязані та призначені для 

ідентифікації підписувача цих даних.  

Електронний цифровий підпис – вид електронного підпису, отриманого 

за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, 

який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу 

підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний 



 109 

цифровий підпис накладається з використанням особистого ключа та 

перевіряється з використанням відкритого ключа [74, ст.  1].  

В юридичній літературі наведено різні визначення електронного 

цифрового підпису. Так, Є. О. Казанцев зазначає, що електронний цифровий 

підпис – це «цифрові дані, отримані в результаті перетворення електронного 

документа засобами електронного цифрового підпису, які дозволяють 

підтвердити незмінність підписаного документа та встановити власника 

сертифіката ключа підпису, що підписав документ» [96, с. 9]. Водночас 

В. В. Гнілицький визначає електронний цифровий підпис як блок інформації, 

що додається до файлу даних автором та захищає файл від несанкціонованої 

модифікації і вказує на підписувача [35]. 

А. А. Мінаєв констатує, що «електронний цифровий підпис – це реквізит 

електронного документа, призначений для захисту даного електронного 

документа від підробки, отриманий у результаті криптографічного 

перетворення інформації з використанням закритого ключа електронного 

цифрового підпису і такий, що дозволяє ідентифікувати власника сертифіката 

ключа підпису, а також встановити відсутність спотворення інформації в 

електронному документі» [135, с. 73]. 

І. Свидрук зазначає, що електронний підпис у самому загальному 

розумінні являє собою набір символів, що дає змогу безпомилково 

ідентифікувати носія цього «підпису», а також переконатися, що інформація в 

документі не змінена [202, с. 36]. М. Дутов наводить визначення поняття 

«цифровий підпис» як даних, що передаються разом з текстом повідомлення, 

отримані з використанням проведення визначених криптографічних 

перетворень над цим текстом і так званим «закритим ключем» відправника, 

відомим тільки йому [52, с. 24]. В іншій статті М. Дутов уживає також термін 

«електронний цифровий підпис», під яким він розуміє дані, передані разом з 

текстом повідомлення, одержані з використанням здійснення певних 

алгебраїчних перетворень тексту, надіслані «закритим ключем» відправника, 

відомим лише йому [51, с. 122].  
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Застосування електронного цифрового підпису засноване на 

шифрувальному (криптографічному) алгоритмі з асиметричним ключем. Це 

означає, що використовується пара унікальних для кожного підпису ключів 

(паролів), одним з яких можна тільки зашифрувати документ, а іншим – тільки 

розшифрувати. 

Буквально розкриваючи алгоритм використання електронного цифрового 

підпису, зауважимо, що при підписанні електронного документа електронним 

цифровим підписом використовується спеціальний програмний або апаратний 

засіб, який шифрує електронний документ з використанням спеціального 

закритого ключа. 

При цьому закритий ключ електронного цифрового підпису являє собою 

унікальну послідовність символів, що належить власнику електронного 

цифрового підпису та призначений для створення електронного цифрового 

підпису в електронних документах. 

На другому етапі використання електронного цифрового підпису 

електронний документ пересилається його отримувачу, який повинен мати 

відкритий ключ, що дозволяє лише розшифрувати документ. Відкритим 

ключем є унікальна послідовність символів, яка відповідає закритому ключу 

електронного цифрового підпису, доступна отримувачу електронного 

документа та призначена для підтвердження з використанням засобів 

електронного цифрового підпису справжності такого підпису в електронному 

документі [135, с. 73–74]. 

Слід звернути увагу на те, що дія Закону України «Про електронний 

цифровий підпис» не поширюється на відносини, що виникають під час 

використання переведеного в цифрову форму зображення власноручного 

підпису. 

Як зазначалося раніше, одним із принципових питань використання 

електронного цифрового підпису є питання про можливість ототожнення 

такого підпису з власноручним підписом особи.  
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Стаття 3 Закону України «Про електронний цифровий підпис» 

встановлює, що електронний цифровий підпис за правовим статусом 

прирівнюється до власноручного підпису (печатки) у разі, якщо:  

електронний цифровий підпис підтверджено з використанням посиленого 

сертифіката ключа з використанням надійних засобів цифрового підпису;  

під час перевірки використовувався посилений сертифікат ключа, чинний 

на момент накладення електронного цифрового підпису;  

особистий ключ підписувача відповідає відкритому ключу, зазначеному в 

сертифікаті. 

Водночас в юридичній літературі існує інша думка. Так, зокрема, 

М. А. Дмитрик вважає, що не можна ототожнювати аналог власноручного 

підпису (зокрема, електронний цифровий підпис) та власноручний підпис, 

оскільки вони відрізняються за своїми функціями. Звертаючи увагу на те, що, 

відповідно до законодавства, електронний цифровий підпис дозволяє 

ідентифікувати власника сертифіката ключа підпису, тобто встановити особу, 

яка підписала документ, дослідник зазначає: «цю функцію власноручний підпис 

виконати не може – необхідно, щоб він був розшифрований. Таким чином, 

електронний цифровий підпис – це, передусім, аналог підпису з 

розшифруванням, ніж просто аналог власноручного підпису» [50, с. 17]. 

Для функціонування електронного цифрового підпису використовуються 

два ключі захисту (які зберігаються у різних файлах): 

– таємний (особистий, закритий) ключ, який зберігається в підписувача; 

– відкритий ключ, що, як правило, публікується в загальнодоступному 

або спеціальному довіднику. 

Для накладання електронного цифрового підпису використовується 

таємний (особистий) ключ, а для його перевірки – відкритий (загальновідомий) 

ключ.  

Накладання електронного цифрового підпису (підписування) – це 

операція, яку здійснює відправник документа з використанням його таємного 

ключа. При використанні цієї операції на вхід відповідної програми подаються 
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дані, які треба підписати, і таємний ключ підписувача. Програма створює з 

даних з використанням ключа унікальний блок даних фіксованого розміру, 

який може бути справжнім тільки для цього таємного ключа та саме для цих 

вхідних даних. Тобто електронний цифровий підпис – це своєрідний 

«цифровий відбиток таємного ключа і документа». 

Надалі електронний цифровий підпис, як правило, додається до вхідного 

документа (або розміщується в окремому полі документа), і така комбінація 

даних (документ та електронний цифровий підпис) утворює захищений 

електронний документ. 

Перевірка електронного цифрового підпису – це операція, яку виконує 

отримувач захищеного електронного документа з використанням відкритого 

ключа підписувача. Для виконання цієї операції необхідно отримати відкритий 

ключ відправника та захищеного документа. Відповідний програмний модуль 

перевіряє, чи дійсно цифровий підпис відповідає документу та відкритому 

ключу. Якщо в документ або у відкритий ключ внесено будь-які зміни, 

перевірка закінчується негативним результатом [194, с. 260].  

При вирішенні питання щодо підписання договорів, які укладаються з 

використанням електронного цифрового підпису, слід також звернути увагу на 

відмінності в законодавстві різних країн. Так, ст. 4 Закону України 

«Про електронний цифровий підпис» встановлює, що «електронний цифровий 

підпис призначений для забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, 

яка здійснюється з використанням електронних документів» [74], констатуючи 

таким чином, що власником електронного цифрового підпису може бути як 

фізична, так і юридична особа. Такі саме положення містяться в законодавстві 

США, Канади, Японії, інших країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону 

[113, с. 19]. Водночас однією з принципових відмінностей законодавства 

Європейського Союзу є те, що власником електронного цифрового підпису 

може бути тільки фізична особа. 

Отже, як слушно зазначається в юридичній літературі, «глобальні мережі 

дозволяють вільно передавати інформацію через кордони, але в різних 
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державах можуть застосовуватись неоднакові законодавчі підходи стосовно 

чинності електронних підписів. Тому важливою є юридична узгодженість 

міжнародних та національних правових актів» [114, с. 74]. 

На думку Є. О. Казанцева, необхідно на законодавчому рівні закріпити 

можливість застосування електронного цифрового підпису юридичної особи, 

тобто такого електронного цифрового підпису, що має розглядатися 

рівнозначним печатці юридичної особи на паперовому носії, а сертифікат 

ключа такого підпису має належати відповідній юридичній особі, а не її 

керівникові [96, с. 9–10]. 

Отже, можна констатувати, що існує необхідність запровадження єдиного 

державного стандарту електронного цифрового підпису, який 

використовуватимуть сторони такого договору та нотаріус у разі, якщо договір 

підлягає нотаріальному посвідченню. На наш погляд, доцільно встановлювати 

такі підписи для фізичних осіб при виготовленні біометричних паспортів, з 

метою подальшого використання цих підписів при укладанні договорів із 

використанням електронних засобів зв’язку, подачі звітності тощо. 

Ще одним проблемним моментом укладання договору з використанням 

електронного засобу зв’язку є його нотаріальне посвідчення. 

Українське цивільне законодавство на сьогодні не встановлює будь-яких 

норм, які б обмежували використання електронного засобу зв’язку при 

укладенні договорів. Проте окремі фахівці зауважують, що поширення 

електронної форми на договори, щодо яких законом вимагається нотаріальне 

посвідчення, може негативно позначитися на інтересах учасників 

правовідносин.  

У Цивільному кодексі України норма ст. 209 закріплює обовʼязковість 

нотаріального посвідчення для окремих видів правочинів. Недотримання цієї 

норми спричиняє недійсність правочину. Роль нотаріального посвідчення в 

такому випадку виявляється в наданні документу більшої юридичної 

вірогідності. І, насамперед, нотаріальне посвідчення документа спрямовано на 

підтвердження дійсності підпису особи, яка його склала, законності та 
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вірогідності змісту, встановлення безспірних фактів, що мають юридичне 

значення. Також при підготовці до укладання нотаріальних дій нотаріус досить 

часто здійснює розʼяснювальну роботу і допомагає особам, які звертаються за 

укладанням нотаріальних дій, обрати найоптимальніший шлях для реалізації 

своїх прав. Із 2013 р. нотаріуси виконують також функції державного 

реєстратора речових прав на нерухоме майно. До договорів, при укладенні яких 

необхідне дотримання нотаріальної форми, встановленої законом, належать 

договори відчуження нерухомого майна, іпотеки, оренди нерухомого майна на 

строк три і більше років. Водночас Закон України «Про нотаріат» [72] не 

передбачає можливості нотаріального посвідчення договорів, укладених із 

використанням електронних засобів зв’язку. Очевидно, якщо договір вимагає 

нотаріального посвідчення, то такий договір не може бути укладено в 

електронній формі. 

Прописуючи у законі обовʼязковість нотаріального посвідчення окремих 

видів договорів, законодавець таким чином вказує на особливий, підвищений 

механізм захисту.  

На нашу думку, з розвитком сучасних технологій можливість 

нотаріального посвідчення правочинів узагалі та договорів зокрема стає цілком 

реальною.  

Сьогодні в юридичній літературі немає єдиної позиції щодо можливості 

участі нотаріуса у процедурі укладання договорів із використанням 

електронних засобів зв’язку, а на практиці українські нотаріуси на даний час не 

беруть участі в посвідченні договорів із використанням електронних засобів 

зв’язку через відсутність правового регулювання. Як зазначає І. Г. Медведєв, 

головною проблемою участі нотаріусів у процесі укладання договору з 

використанням електронних засобів зв’язку є саме юридичні форма такої 

участі, оскільки законодавство, що регулює діяльність нотаріату, імперативним 

шляхом регулює діяльність нотаріуса при укладенні будь-якої нотаріальної дії 

[129, с. 40]. Участь нотаріуса у процедурі укладання договору з використанням 

електронних засобів зв’язку буде відрізнятися певною специфікою. 



 115 

Насамперед, така участь вимагатиме не лише спеціальних засобів ідентифікації 

сторін договору, а саме електронного цифрового підпису, а й електронного 

підпису самого нотаріуса. Наприклад, такий електронний цифровий підпис, що 

міститься на індивідуальній магнітної карті, яку видає єдиний центр 

сертифікації, використовують нотаріуси Франції. Для використання такого 

підпису необхідна наявність спеціальних пристроїв, за допомогою яких 

здійснюється зчитування та набір ПІН-коду. Перше посвідчення електронного 

договору було здійснено у Франції ще в 2004 р. [129, с. 42–43].  

Сьогодні нотаріуси України вже мають електронні цифрові підписи, які 

використовують при здійсненні державної реєстрації, а також при подачі звітів. 

Такі підписи мають високий ступінь захисту, періодично оновлюються. На 

нашу думку, нотаріуси можуть використовувати їх у разі посвідчення договорів 

та інших правочинів. 

Певні складнощі виникатимуть і при здійсненні самої процедури 

посвідчення договору, що вчиняється з використанням електронних засобів 

зв’язку. 

Так, відповідно до Глави 3 Розділу І Порядку вчинення нотаріальних дій 

нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 

22 лютого 2012 р. № 296/5, при укладенні нотаріальних дій нотаріуси 

встановлюють особу, яка звернулася за укладанням нотаріальної дії. 

Встановлення особи здійснюється за паспортом або іншими документами, що 

унеможливлюють будь-які сумніви стосовно особи громадянина (паспорт 

громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон 

тощо). Посвідчення водія, особи моряка, інваліда чи учасника війни, 

посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи, громадянин України не 

може використовувати для встановлення його особи під час укладання 

правочинів [147]. Водночас посвідчення договору, що вчиняється з 

використанням електронного засобу зв’язку, передбачає, що, принаймні, одна 

сторона такого договору перебуває поза межами нотаріальної контори. Таким 

чином, встановлення особи, яка перебуває на відстані, перевірка її дієздатності 
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(п. 14 зазначеного Порядку) та встановлення справжності її документів просто 

унеможливлюються.  

Однак цю проблему може бути вирішено двома шляхами. По-перше, це 

впровадження біометричних паспортів. Біометричний паспорт – це документ, 

що дає право на виїзд за межі країни і вʼїзд до іноземних держав. Біометричний 

паспорт відрізняється від звичайного тим, що в нього вбудовано спеціальний 

мікропроцесорний чіп, який містить інформацію про його власника: двомірну 

фотографію його власника, а також його дані: прізвище, імʼя, по батькові, дату 

народження, номер паспорта, дату його видачі і закінчення терміну дії [126].  

Відповідно до п. 3 Постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, 

видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення 

паспорта громадянина України для виїзду за кордон, його тимчасового 

затримання та вилучення» від 7 травня 2014 р. № 152, із 1 січня 2015 р. в 

Україні запроваджено оформлення і видача паспорта громадянина України для 

виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм та паспорта громадянина 

України для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного 

носія, зразки бланків яких затверджено цією постановою, із застосуванням 

засобів Єдиного державного демографічного реєстру [172]. 

На внутрішній частині форзацу паспорт матиме смугу, яку зчитуватиме 

спеціальний пристрій. Ця смуга – це безконтактний електронний носій, до 

якого будуть вноситись біометричні дані особи [256]. Таким чином, приєднання 

нотаріусів до електронного реєстру біометричних паспортів дасть змогу 

нотаріусам на відстані встановлювати особу громадянина, який звернувся за 

вчиненням нотаріальних дій, шляхом перевірки дійсності його біометричного 

паспорту в реєстрі паспортів. Відповідність же особи її фотокартці в 

біометричному паспорті можна здійснити і за допопомогою таких програм, як 

Skype, Viber тощо. Дані програми також дозволяють зʼясувати волевиявлення 

особи, а також провести відповідну праворозʼяснювальну роботу.  
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У світі прийнято розрізняти три типи біометричних даних: зображення 

людини, відбитки пальців й електронний підпис [256]. Однією з вагомих 

переваг наявності біометричного паспорта є і те, що при його отримані 

можливо запровадити виготовлення електронного цифрового підпису власника 

паспорта, який у подальшому можна використовувати при підписанні 

договорів, що укладаються з використанням електронних засобів звʼязку.  

Другим варіантом вирішення даної проблеми є посвідчення договору 

одразу двома нотаріусами. Наприклад, особи, які бажають укласти та 

нотаріально посвідчити договір, перебувають на відстані одна від одної, вони 

можуть звернутися до різних натаріусів одночасно, які встановлять їх особи, 

перевірять обсяг право- і дієздатності, документи тощо. Після цього за 

допомогою електронних засобів звʼязку вони узгодять текст, підпишуть 

шляхом накладання електронних цифрових підписів нотаріусів та сторін 

договору, нотаріуси роздрукують текст договору з відміткою про його 

посвідчення за допомогою електронних засобів звʼязку та передадуть його 

кожен своїй стороні, а також для зберігання в архіві. Такий спосіб 

нотаріального посвідчення правочинів успішно впроваджено в Грузії. 

Відповідно до ст. 52 Закону Україн «Про нотаріат», усі нотаріальні дії має 

бути зареєстровано в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. Очевидно, що ця 

вимога повинна діяти і в разі надання нотаріусам можливості посвідчувати 

правочини в електронній формі. У такому випадку форма реєстру має 

відповідати формі правочинів, які були засвідчені нотаріусом, а саме 

електронній формі реєстру. Сьогодні це також не є проблемою. Значна 

кількість Європейських країн та країн-членів СНД впровадили електронні 

реєстри для реєстрації нотаріальних дій, які, окрім можливості реєстрації 

нотаріальних дій, що посвідчують правочини, що вчиняються з використанням 

електронних засобів звʼязку, також дають можливість учасникам цих 

правочинів оперативно перевіряти дійсність документів, які зареєстровані в 

таких реєстрах.   
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Крім того, вважаємо за доцільне запровадити Єдиний електронний реєстр 

недієздатних осіб, який буде дозволяти нотаріусам перевіряти дієздатність осіб 

на відстані, та підключити до нього органи судової влади для наповнення його 

інформацією щодо прийнятих рішень стосовно визнання осіб недієздатними, а 

нотаріусів залучити як користувачів даного реєстру.  

Слід також зазначити, що, коли у сфері електронної комерції укладання 

договорів із використанням електронних засобів зв’язку та їх нотаріальне 

посвідчення є нормальним та цілком обґрунтованим наслідком технічного 

прогресу, що допомагає заощадити час та гроші учасників торговельного обігу, 

то існує низка договорів, зокрема таких, при укладенні яких може бути істотно 

порушено права малолітніх та неповнолітніх дітей. У такому разі вимагається 

проведення особливо ретельної перевірки всіх документів, коли можливість та 

доцільність укладання договору з використанням електронного засобу зв’язку 

та його нотаріальне посвідчення сьогодні вбачається досить сумнівним. 

Із 1 січня 2013 р. нотаріуси виступають реєстраторами речових прав на 

нерухоме майно. Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання 

надання інформації про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх 

обтяження» від 24 грудня 2014 р. № 722 затверджено «Порядок надання 

фізичним та юридичним особам інформації з Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно» [171] (далі – Порядок № 722), що передбачає надання 

фізичним та юридичним особам інформації з Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно як у паперовій формі органом державної реєстрації прав, 

нотаріусом у вигляді витягу за заявою власника чи іншого правоволодільця про 

належні йому права, спадкоємців (правонаступників) відповідних осіб, особи, в 

інтересах якої встановлено обтяження, інформаційної довідки, та в паперовій 

формі органом державної реєстрації прав у вигляді виписки за заявою власника 

чи іншого правоволодільця про осіб, які отримали відомості про зареєстровані 

права та їх обтяження на нерухоме майно, що належить йому, так і в 

електронній формі через офіційний веб-сайт Укрдержреєстру у вигляді 

інформаційної довідки. Інформація з Державного реєстру прав в електронній 
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формі надається за заявою юридичних та фізичних осіб через офіційний веб-

сайт Укрдержреєстру. Інформація з Державного реєстру прав в електронній 

формі надається користувачам, які зареєструвалися на офіційному веб-сайті 

Укрдержреєстру та надали відомості про власне прізвище, імʼя та по батькові 

(за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за 

наявності), серію та номер паспорта громадянина України чи реквізити іншого 

документа, що посвідчує особу, найменування та податковий номер юридичної 

особи (у разі, коли інформація запитується в інтересах юридичної особи її 

керівником чи представником), а також внесли плату за надання інформації з 

Державного реєстру прав із використанням платіжних систем через Інтернет. 

Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених під час реєстрації на 

офіційному веб-сайті Укрдержреєстру, покладається на заявника. (п. 28, 29 

Порядку № 722). 

Вважаємо за доцільне запропонувати розширення даних повноважень та 

надати можливість заповнювати заяву про реєстрацію права власності й інших 

речових прав в електронній формі, але з використанням електронного 

цифрового підпису, та направляти дані заяви фізичними та юридичними 

особами органам державної реєстрації прав, нотаріусам за допомогою 

електронних засобів звʼязку, що дасть змогу оперативніше здійснювати 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та зменшить значні 

матеріальні витрати. Крім того, пропонуємо надати сторонам правочину 

можливість, за потреби, самостійно роздрукувати Витяг у результаті здійснення 

такої державної реєстрації, хоча на сьогодні у звʼязку зі створенням держаного 

реєстру речових прав та наявності в нотаріусів доступу до цього реєстру 

фактично зникла критична необхідність у наявності такого витягу в паперовому 

вигляді.  
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2.3. Окремі питання визнання договорів, що укладаються з 

використанням електронних засобів звʼязку, недійсними та проблеми 

захисту прав сторін договорів, що укладаються з використанням 

електронних засобів звʼязку  

 

Традиційно в цивілістичній науці, коли йдеться про способи захисту 

цивільних прав, звертаються до положень ч. 2 ст. 16 Цивільного кодексу 

України [239, ст.  6], яка виділяє такі способи такого захисту судом: визнання 

права, визнання правочину недійсним, припинення дії, яка порушує право, 

відновлення становища, яке існувало до порушення, примусове виконання 

обовʼязку в натурі, зміна правовідношення, припинення правовідношення, 

відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди, 

визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, 

органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого 

самоврядування, їхніх посадових і службових осіб. 

Оскільки, коли йдеться про договір, укладений з використанням 

електронного засобу зв’язку, специфіка такого договору полягає саме у способі 

його укладання, то найчастіше саме з цим і повʼязане питання про визнання 

такого договору недійсним.  

Як слушно зазначає Д. І. Миндря, дійсність як правова характеристика 

правочину означає, що закон визнає правову силу за ним як підставу 

виникнення, зміни або припинення бажаних його субʼєктами цивільних прав й 

обовʼязків, а права та обовʼязки, що виникли з правочину, підлягають правовій 

охороні та захисту [145, с. 412]. Водночас слід також звернути увагу на 

положення ст. 6 Цивільного кодексу України, у якій встановлюється 

співвідношення актів цивільного законодавства та договору. Це положення 

було однією з новел нового Цивільного кодексу України. Так, відповідно до 

положень вказаної статті, сторони мають право укладати договір, не 

передбачений актами цивільного законодавства, але за умови, що такий договір 

не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Сторони можуть 
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також відступити від положень актів цивільного законодавства й урегулювати 

свої відносини на власний розсуд. Проте абзац другий ч. 3 ст. 6 Цивільного 

кодексу України обмежує таку можливість у випадках, коли акти цивільного 

законодавства прямо вказують на неможливість такого відступлення, а також 

коли обовʼязковість для сторін положень актів цивільного законодавства 

випливає з їх змісту або з суті відносин між сторонами [239, ст.  6]. 

Загальною презумпцією, встановленою Цивільним кодексом України, є 

презумпція правомірності правочину, тобто правочин є правомірним, якщо 

його недійсність не прямо встановлена законом або якщо він не визнаний судом 

недійсним [239, ст. 204]. 

Водночас ст. 215 Цивільного кодексу України виділяє нікчемний 

правочин, тобто правочин, недійсність якого встановлена законом, й 

оспорюваний правочин, тобто правочин, недійсність якого законом прямо не 

встановлена, але одна зі сторін або інша заінтересована особа заперечує його 

дійсність на підставах, встановлених законом. Недійсність останнього 

встановлюється судом. 

Підстави визнання недійсними договорів, що укладаються з 

використанням електронних засобів звʼязку, жодним чином не відрізняються 

від визнання недійсним будь-якого іншого правочину, проте особливість їх 

укладання, що полягає в дистанційному характері відносин сторін, а також 

питання дотримання форми правочину, встановленої законодавством, має певні 

особливості.  

Аналіз положень Цивільного кодексу України дозволяє виділити кілька 

груп нікчемних правочинів. 

До першої групи належать правочини з вадами змісту, а саме правочини, 

що обмежують можливість фізичної особи мати не заборонені законом цивільні 

права та обовʼязки (ч. 1 ст. 27), та правочини, що порушують публічний 

порядок (ч. 2 ст.  228).  

Друга група недійсних правочинів включає в себе правочини з вадами 

субʼєктного складу. Зокрема, до нікчемних належать правочини, укладені 
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малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності і не схвалені її 

батьками (усиновлювачами). 

Третя група недійсних договорів – договори з вадами форми. Укладання 

договору у формі, встановленій законом, є обовʼязковою вимогою, додержання 

якої необхідно для чинності договору. Так, недодержання письмової форми є 

наслідком нікчемності договору дарування майнового права та договору 

дарування з обовʼязком передати дарунок у майбутньому, укладений з 

недодержанням письмової форми (ч. 3 ст. 719), договору страхування (ч. 2 

ст. 981), кредитного договору (ч. 2 ст. 1055); договору банківського вкладу (ч. 2 

ст. 1059), договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної 

власності (ч. 2 ст. 1107); договору комерційної концесії (ч. 1 ст. 1118).  

Саме питання недодержання форми при укладанні договорів з 

використанням електронних засобів звʼязку є предметом судової практики. Так, 

Постанова Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання 

визнання правочинів (господарських договорів) недійсними» від 29 травня 

2013 р. № 11 [173] (п. 3.1) встановлює, що господарюючі суб’єкти як юридичні 

особи повинні вчиняти правочини в письмовій формі як між собою, так і з 

фізичними особами (в останньому випадку – за винятком тих правочинів, які 

повністю виконуються сторонами в момент їх вчинення; ст. 206, 

208 Цивільного кодексу України). Відтак свобода вибору в підприємства, 

установи, організації, що укладає угоду, між усною та письмовою формою 

правочину є винятком, а обов’язкова письмова форма – правилом.  

Дво- або багатосторонні правочини (договори), які має бути укладено в 

письмовій формі, може бути укладено, зокрема, шляхом обміну листами, 

телеграмами, телетайпограмами, телефонограмами, радіограмами, засобами 

електронного звʼязку тощо за підписами сторін, які їх надсилають. Якщо іншою 

стороною заперечується одержання нею відповідного документа, зацікавлена 

сторона зобовʼязана подати господарському суду належні докази його 

надіслання поштою або іншим передбаченим законом чи договором засобом 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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звʼязку; за неподання таких доказів у суду відсутні підстави для висновку про 

додержання сторонами письмової форми правочину (договору). 

Однією з найскладніших проблем при зверненні до суду за захистом прав 

та законних інтересів сторін договору, укладеного з використанням 

електронних засобів зв’язку, є проблема забезпечення доказів.  

Відповідно до ст. 57 Цивільного процесуального кодексу України [236], 

доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність 

або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та 

інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані 

встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, 

допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, 

зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів. 

У юридичній літературі питання доказів, що існують в електронній 

формі, порушувалося вже неодноразово. Так, зокрема, у дисертаційному 

дослідженні доказів та доказування в цивільному процесі Т. В. Руда зазначає, 

що такі докази можуть розглядатися і як речові, і як письмові. Саме останні 

мають значення при вирішенні спорів щодо договорів, укладених  із 

використанням електронних засобів зв’язку. Т. В. Руда зазначає: «Крім 

паперової форми, письмові докази можуть бути представлені в електронному 

вигляді. Але в Цивільному процесуальному кодексі відсутня вказівка на 

віднесення електронних документів до письмових доказів, не врегульовано 

порядок дослідження і оцінки електронних доказів в суді, що ускладнює їх 

використання в процесі» [197, с. 11–12]. Так само і відповідно до 

Господарського процесуального кодексу України (ст. 36) [37] цінність 

письмових доказів полягає саме в інформації, що міститься в них. Водночас ст. 

200 Цивільного кодексу України визначає інформацію як будь-які відомості 

та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені 

в електронному вигляді. Таким чином, здатність електронних документів бути 

засобами доказування не викликає сумнівів. Крім того, ст. 8 Закону України 

«Про електронні документи та електронний документообіг» [75] прямо вказує, 
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що допустимість електронного документа як доказу не може заперечуватися 

виключно на підставі того, що він має електронну форму.  

Водночас ст. 79 Кодексу адміністративного судочинства України [103] 

зазначає, що письмовими доказами є документи (у тому числі електронні 

документи), акти, листи, телеграми, будь-які інші письмові записи, що містять у 

собі відомості про обставини, які мають значення для справи. 

Проблема в даному випадку полягає в іншому – сучасні електронні 

засоби дозволяють видаляти та змінювати інформацію в електронному вигляді. 

у звʼязку з чим може виникнути необхідність у негайному забезпеченні доказів. 

У звʼязку з цим, надамо певні пропозиції.  

Cтаття 1 Закону України «Про нотаріат» [72] визначає нотаріат в Україні 

як систему органів і посадових осіб, на які покладено обовʼязок посвідчувати 

права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші 

нотаріальні дії, передбачені законом, з метою надання їм юридичної 

вірогідності. У результаті цього в субʼєктів цивільно-правового обігу, а інколи 

й в учасників публічно-правових відносин виникає необхідність надавати 

електронним документам юридичної вірогідності. 

Таким чином, надання повноважень нотаріусам забезпечувати докази 

надасть сторонам широке коло можливостей довести порушення своїх прав у 

суді. Так, нотаріуси при забезпеченні доказів могли б засвідчувати вірність 

Інтернет-сторінок, допитувати свідків, призначати необхідні експертизи. Отже, 

необхідним є створення механізму фіксації існування електронних документів, 

Інтернет-сторінок, забезпечення схоронності інших доказів шляхом закріплення 

на законодавчому рівні повноваження нотаріусів забезпечувати докази.  

Стаття 18 Цивільного кодексу України  дозволяє нотаріусам здійснювати 

захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому 

документі у випадках і в порядку, встановлених законом. 

На нашу думку, доцільно розширити повноваження нотаріусів щодо 

захисту цивільних прав шляхом надання їм права забезпечувати докази. 

Відповідні законодавчі ініціативи пропонується внести до ст. 18 Глави 3 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3425-12
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Розділу І Книги першої Цивільного кодексу України, Глави 3 Провадження у 

справі до судового розгляду Цивільного процесуального кодексу України, до 

статті 34 та до Розділу ІІІ Закону України «Про нотаріат». 

Так, пропонуємо ст. 18 Цивільного кодексу України викласти в такій 

редакції: 

«Стаття 18. Захист цивільних прав нотаріусом 

1. Нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення 

виконавчого напису на борговому документі та шляхом забезпечення доказів у 

випадках і в порядку, встановлених законом». 

Також пропонуємо доповнити Цивільний процесуальний кодекс України 

статтями: 

«Стаття 133-1. Забезпечення доказів нотаріусом. 

1. За заявою зацікавлених осіб нотаріус забезпечує докази, необхідні у 

випадку виникнення справи в суді або в інших органах державної влади, якщо є 

підстави вважати, що подання доказів може стати неможливим або 

ускладненим. 

2. Нотаріус не забезпечує докази по справі, яка в момент звернення 

зацікавлених осіб до нотаріуса зберігається в суді або в іншому органі 

державної влади. 

Стаття 133-2. Порядок забезпечення доказів нотаріусом. 

1. У порядку забезпечення доказів нотаріус допитує свідків, проводить 

огляд письмових і речових доказів, призначає експертизу. 

2. При виконанні процесуальних дій щодо забезпечення доказів нотаріус 

керується відповідними нормами процесуального законодавства України. 

3. Нотаріус повідомляє про час і місце забезпечення доказів сторін і 

зацікавлених осіб, однак неявка їх не є перешкодою для укладання дій із 

забезпечення доказів.  

4. Забезпечення доказів без повідомлення однієї із сторін і зацікавлених 

осіб здійснюється лише в невідкладних випадках, або коли неможливо 

встановити, хто згодом буде брати участь у справі. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3425-12
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5. У випадку неявки свідка або експерта за викликом нотаріус повідомляє 

про це органи внутрішніх справ для вжиття заходів, передбачених 

законодавством. 

6. Нотаріус попереджає свідка та експерта про відповідальність за дачу 

завідомо неправдивих показань або висновку та за відмову або ухилення від 

дачі показань або висновку».  

Внести до Закону України «Про нотаріат» такі зміни: 

1) частину першу ст. 34 доповнити пунктом 23 такого змісту: 

«23) забезпечуються докази»; 

2) розділ ІІІ доповнити главою такого змісту: 

«Глава 18  

Забезпечення доказів. 

Стаття 97-1. Порядок забезпечення доказів. 

За заявою зацікавлених осіб нотаріус забезпечує докази, необхідні в разі 

виникнення справи в суді або в інших органах державної влади, якщо є 

підстави вважати, що подання доказів може стати неможливим або 

ускладненим. 

Нотаріус не забезпечує докази у справі, яка в момент звернення 

зацікавлених осіб до нотаріуса зберігається в суді або в іншому органі 

державної влади.  

Стаття 97-2. Дії нотаріуса із забезпечення доказів 

У порядку забезпечення доказів нотаріус допитує свідків, проводить 

огляд письмових і речових доказів, призначає експертизу. 

При виконанні процесуальних дій із забезпечення доказів нотаріус 

керується відповідними нормами процесуального законодавства України. 

Нотаріус повідомляє про час і місце забезпечення доказів сторін і 

зацікавлених осіб, однак неявка їх не є перешкодою для укладання дій із 

забезпечення доказів.  
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Забезпечення доказів без повідомлення однієї зі сторін і зацікавлених осіб 

здійснюється лише в невідкладних випадках, або коли неможливо встановити, 

хто згодом братиме участь у справі. 

У випадку неявки свідка або експерта за викликом нотаріус повідомляє 

про це органи внутрішніх справ для вжиття заходів, передбачених 

законодавством. 

Нотаріус попереджає свідка та експерта про відповідальність за дачу 

завідомо неправдивих показань або висновку та за відмову або ухилення від 

дачі показань або висновку». 

Отже, технічні особливості договорів, які укладаються з використанням 

електронних засобів зв’язку, зумовлюють встановлення спеціального механізму 

для врегулювання спорів, що можуть виникати між сторонами, у тому числі й 

запровадження особливої процедури забезпечення доказів за такої 

необхідності. Таким чином, надання повноважень нотаріусам забезпечувати 

докази по таких справах надасть сторонам більш широке коло можливостей 

щодо доведення порушення своїх прав у суді.  

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Динаміка суспільних відносин зумовила необхідність удосконалення 

правового регулювання укладання договорів з використанням електронних 

засобів зв’язку. Головною перешкодою укладання таких договорів може стати 

необхідність надання йому встановленої законом форми. Водночас така 

перешкода не є абсолютною. Сьогодні вона може характеризуватись як 

тимчасова і бути повʼязана з недоліками правового регулювання.  

2. Використання електронних засобів зв’язку при укладенні договорів не 

змінює їх цивільно-правової природи та загальновизнаного порядку їх 

укладання (оферта-акцепт), а лише обумовлює певні особливості окремих 

етапів. 
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3. Головною ознакою оферти є не визначена адресність, а визначеність у 

ній істотних умов договору та намір оферента вважати себе повʼязаним 

офертою в разі її акцепту. 

4. Електронному документообігу притаманна своя специфіка: по-перше, 

значно ускладнюється ідентифікація субʼєктів договору, що укладається з 

використанням електронних засобів зв’язку; по-друге, зростають ризики 

доступу до електронних документів сторонніх осіб. Це зумовлює необхідність 

забезпечення надійного захисту такого документа, і, зокрема, застосування 

електронного цифрового підпису, який сьогодні набув широкого 

розповсюдження в практиці країн з ринковою економікою. 

5. Рукописний підпис забезпечує лише підтвердження його належності 

особі, яка поставила підпис (ідентифікація), але не забезпечує його цілісності та 

незмінності (аутентифікація). Без спеціальних додаткових заходів захисту 

рукописний підпис не гарантує того факту, що документ не піддавався 

змістовним змінам у процесі зберігання або транспортування. 

6. Значною специфікою відрізняється підписання документа, складеного 

при укладенні договору з використанням електронного засобу зв’язку, що 

пов’язано з питанням встановлення особи контрагента. 

7. Однією з головних проблем захисту прав при укладенні договорів з 

використанням електронних засобів звʼязку є забезпечення доказів. У даному 

випадку має бути посилена роль нотаріуса в забезпеченні захисту цивільних 

прав та інтересів шляхом розширення його повноважень щодо забезпечення 

доказів, необхідних при розгляді спору в суді або в інших органах державної 

влади, якщо є підстави вважати, що подання доказів може бути неможливим 

або ускладненим.  



 129 

РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ДОГОВОРІВ, ЩО УКЛАДАЮТЬСЯ 

З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ЗВʼЯЗКУ 

 

3.1. Договори, що укладаються з використанням електронних засобів 

звʼязку, у сфері банківських відносин 

 

Однією з характерних ознак сучасного етапу розвитку економіки є її 

постійне перебування під впливом інформатизації, зокрема стрімкого розвитку 

телекомунікаційних та цифрових технологій, що стало головною рушійною 

силою якісних змін, які відбуваються протягом останніх двадцяти років. Ці 

зміни, значною мірою – завдяки розвитку мережі Інтернет, виявляються у 

трансформуванні економічних реалій, включенні інформації до факторів 

виробництва, створенні нових галузей, модернізації існуючих систем 

управління всередині галузей тощо. Однією з найбільш сприятливих сфер для 

впровадження новітніх технологій став банківський сектор економіки. 

Провідну роль у забезпеченні розвитку та ініціюванні запровадження 

належного правового регулювання даної сфери суспільних відносин відіграє 

Національний банк України. Так, відповідно до п. 7 ст. 7 Закону України 

«Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р., Національний банк 

України «… визначає напрями розвитку сучасних електронних банківських 

технологій, створює та забезпечує безперервне, надійне та ефективне 

функціонування, розвиток створених ним платіжних та облікових систем, 

контролює створення платіжних інструментів, систем автоматизації банківської 

діяльності та засобів захисту банківської інформації» [73]. 

У цивільно-правовому аспекті банківські відносини можна представити, 

насамперед, як кредитній договір, договір банківського вкладу, договір 

банківського рахунку та розрахункові відносини. Однією зі сторін цих 

договорів обов’язково виступає банк (за кредитним договором це може бути 

також інша фінансова установа). Відповідно до ст. 2 Закону України 
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«Про банки та банківську діяльність», банк – це юридична особа, яка на 

підставі банківської ліцензії має виняткове право надавати банківські послуги, 

відомості про яку внесено до Державного реєстру банків [80].  

Так, за кредитним договором банк або інша фінансова установа 

(кредитодавець) зобовʼязується надати грошові кошти (кредит) позичальникові 

в розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобовʼязується 

повернути кредит та сплатити проценти. Закон встановлює обовʼязкову 

письмову форму кредитного договору, недотримання якої спричиняє 

нікчемність останнього (ст. 1054–1055 Цивільного кодексу України). 

Кредитний договір дозволяється укладати не лише шляхом складання 

єдиного документа, підписаного кредитором та позичальником, а й шляхом 

обміну листами, телеграмами, телефонограмами, підписаними стороною, яка їх 

надсилає. Такий варіант часто застосовується при кредитуванні банками один 

одного на короткі терміни. 

При укладенні вказаного договору сторони за взаємною згодою також 

можуть застосовувати електронні документи (закони «Про електронні 

документи» та «Про електронний цифровий підпис») [149, с. 783]. 

Другим поширеним договором у сфері банківських відносин є договір 

банківського вкладу (депозиту), за яким одна сторона (банк), що прийняла від 

другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, 

зобовʼязується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід 

в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором. Договір 

банківського вкладу укладається в письмовій формі, недодержання якої 

спричиняє його нікчемність. Письмова форма договору вважається 

додержаною, якщо внесення грошової суми підтверджено договором 

банківського вкладу з видачею ощадної книжки або сертифіката чи іншого 

документа, що відповідає вимогам, встановленим законом, іншими 

нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності (банківськими 

правилами) та звичаями ділового обороту (ст. 1058–1059 Цивільного кодексу 

України). Вклад (депозит) – це кошти в готівковій або в безготівковій формі, у 
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валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних 

рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без 

зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до 

законодавства України та умов договору (ст. 2 Закону України «Про банки та 

банківську діяльність»). 

Третім договором, при укладенні якого можливе використання 

електронних засобів зв’язку, є договір банківського рахунку (договір на 

розрахункове обслуговування, договір на розрахунково-касове 

обслуговування), тобто договір, за яким банк зобовʼязується приймати і 

зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові 

кошти, що надходять йому, виконувати розпорядження клієнта про 

перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших 

операцій за рахунком (ст. 1066 Цивільного кодексу України).  

Усі вищенаведені види банківських договорів супроводжуються 

розрахунковими банківськими операціями, що визначаються як рух грошей на 

банківських рахунках, здійснюваний згідно з розпорядженнями клієнтів або в 

результаті дій, які в рамках закону призвели до зміни права власності на активи 

(ст. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).  

Банківські розрахунки здійснюються у готівковій та безготівковій формах 

згідно із правилами, встановленими нормативно-правовими актами 

Національного банку України. Безготівкові розрахунки проводяться на підставі 

розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді 

(ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність»). 

Розглядаючи питання використання договорів, що укладаються із 

застосуванням електронних засобів звʼязку в сфері банківських відносин, не 

можна залишити поза увагою питання розвитку нових платіжних систем, 

електронних грошей та електронних розрахунків.  

Загальні положення про розрахунки містяться у Главі 74 «Розрахунки» 

Цивільного кодексу України і мають повною мірою застосовуватися до цього 

виду розрахунків. Крім Цивільного кодексу України, окремі питання 
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проведення електронних розрахунків з використанням електронних засобів 

звʼязку регулюються Законом України «Про платіжні системи та переказ 

коштів в Україні» від 5 квітня 2001 р. [81]. 

Як і в ситуації з усіма іншими видами договірних відносин з 

використанням електронних засобів зв’язку, коли йдеться про електронні 

розрахунки, то мається на увазі, передусім, форма. Цивільний кодекс України 

містить ст. 1087 «Форма розрахунків». Але, на відміну від традиційного 

виділення усної та письмової форми правочину, стосовно розрахунків 

виокремлюють готівкову та безготівкову форму.  

Аналіз положень зазначеної статті також дозволяє зробити висновок, що 

форма, у якій мають здійснюватись розрахунки, залежить від субʼєктного 

складу відповідного правочину, його мети, а також суми платежу. Зокрема, 

розрахунки за участю фізичних осіб, не повʼязані із здійсненням ними 

підприємницької діяльності, можуть провадитись як у готівковій, так і в 

безготівковій формі з використанням розрахункових документів у 

електронному або паперовому вигляді.  

Розрахунки між юридичними особами, а також розрахунки за участю 

фізичних осіб, пов’язані зі здійсненням ними підприємницької діяльності, 

мають проводитись у безготівковій формі. Водночас, якщо інше не встановлено 

законом, розрахунки між цими особами можуть здійснюватися також готівкою.  

Національним банком України встановлюються граничні суми 

розрахунків готівкою для фізичних та юридичних осіб, а також для фізичних 

осіб-підприємців. Так, у Постанові Національного банку України 

«Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» від 6 червня 2013 р. 

№ 210 зазначається, що гранична сума розрахунків готівкою становить: 

– підприємств (підприємців) між собою – протягом одного дня в розмірі 

10000 (десяти тисяч) гривень; 

– фізичної особи з підприємством (підприємцем) – протягом одного дня 

за товари (роботи, послуги) у розмірі 150 000 (ста п’ятдесяти тисяч) гривень; 
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– фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають 

нотаріальному посвідченню – у розмірі 150 000 (ста п’ятдесяти тисяч) гривень.  

Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки на суму, яка 

перевищує 150 000 гривень, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку 

на поточний рахунок, внесення та/або перерахування коштів на поточні 

рахунки (у тому числі в депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у 

національній валюті) [174].  

Стаття 1088 Цивільного кодексу України містить невичерпний перелік 

видів безготівкових розрахунків. Так, до безготівкових належать розрахунки із 

застосуванням платіжних доручень, акредитивів, розрахункових чеків (чеків), 

розрахунки за інкасо, а також інші розрахунки, передбачені законом, 

банківськими правилами та звичаями ділового обороту. Електронні розрахунки 

прямо в даній статті не згадуються, проте вбачається безальтернативним, що їх 

слід розглядати саме як безготівкові. Це випливає із визначення безготівкових 

розрахунків, що міститься в Постанові Національного банку України 

«Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в 

національній валюті» від 21 січня 2004 р. № 22: «… безготівкові розрахунки 

визначаються як перерахування певної суми коштів з рахунків платників на 

рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням 

підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на 

рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі 

розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному 

вигляді» [175].  

Водночас, наприклад, А. С. Крутова, розглядаючи форми оплати в 

електронній комерції, пропонує виділяти готівкові розрахунки (шляхом 

передачі грошей курʼєру в момент доставки товару або надання послуги), 

безготівкові розрахунки (поштовий переказ, платіжне доручення, 

розрахунковий чек, акредитив) та е-банкінг (платіжні системи, пластикові 

картки та електронні гроші) [112, с. 24]. Такий виділ е-банкінгу як окремої 
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форми оплати здається штучним, оскільки, насправді, він є різновидом 

безготівкових розрахунків. 

Вид безготівкових розрахунків сторони договору обирають на власний 

розсуд. Безготівкові розрахунки здійснюються через банки, інші фінансові 

установи, у яких відкрито відповідні рахунки, якщо інше не передбачено 

законом та не обумовлено видом безготівкових розрахунків.  

Слід також звернути увагу на те, що ст. 533 Цивільного кодексу України 

встановлює загальні правила щодо валюти виконання грошового зобовʼязання: 

грошове зобовʼязання має бути виконане у гривнях. Далі констатується, що 

«якщо у зобовʼязанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, 

що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної 

валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений 

договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом. Використання 

іноземної валюти, а також платіжних документів в іноземній валюті при 

здійсненні розрахунків на території України за зобовʼязаннями допускається у 

випадках, порядку та на умовах, встановлених законом».  

Не може бути залишене поза увагою при розгляді електронних 

розрахунків також питання надання електронних банківських послуг, 

функціонування електронних платіжних систем та поняття електронних грошей 

як нового платіжного засобу при здійсненні цього виду розрахунків з 

використанням електронних засобів зв’язку. Варто зауважити, що однією з 

особливостей електронних грошей, порівняно з традиційними видами грошей, є 

обмеженість щодо виконання ними функцій засобу платежу і засобу обігу. Як 

засіб платежу електронні гроші мають суттєві технічні обмеження: можливість 

їх приймання залежить від технічної оснащеності торговців (наявність карт-

ридерів, електронних гаманців тощо). 

Стосовно надання електронних банківських послуг у даному випадку 

йдеться, насамперед, про так звану електронну банківську діяльність, під якою 

розуміється здійснення банківської діяльності в електронній формі з 

використанням глобальної компʼютерної мережі Інтернет або інших 
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електронних засобів (зокрема, локальних і спеціальних компʼютерних мереж). 

Як електронна банківська діяльність розглядається вся діяльність комерційних 

банків зі здійснення безготівкових розрахунків. Адже на сучасному етапі 

компʼютеризації банківської діяльності переважна більшість безготівкових 

розрахунків у банківській системі здійснюється в електронній цифровій формі 

одним із трьох способів:  

1) через локальні компʼютерні мережі (наприклад, під час використання в 

розрахунках системи «Клієнт-Банк»);  

2) через спеціальні компʼютерні мережі (наприклад, під час використання 

розрахункових систем SWIFT, розрахункових мереж центральних банків, 

системи електронних платежів Національного банку України);  

3) через глобальну компʼютерну мережу Інтернет (е-банкінг). У даному 

випадку електронні платежі багато в чому нагадують платежі, що 

використовуються у звичайних магазинах, які приймають замовлення по 

телефону. Відмінна риса електронних платежів полягає в тому, що весь процес 

платежу за куплений товар здійснюється через компʼютер замовника та Web-

сервер продавця товару [112, с. 21–22]. 

У процесі надання електронних банківських послуг комерційні банки 

вступають з іншими субʼєктами в суспільні відносини, урегульовані різними 

галузями права, яким властиві діаметрально-протилежні методи правого 

регулювання (фінансовому праву – імперативний, а цивільному праву – 

диспозитивний), що може викликати певні ускладнення у правовому 

регулюванні та правозастосуванні. Крім того, складність цих відносин 

пояснюється й тим, що вони перебувають у тісному взаємозвʼязку з 

розрахунковими відносинами (зазвичай метою надання електронних 

банківських послуг є задоволення потреб клієнта у проведенні розрахункових 

операцій з використанням електронних телекомунікаційних засобів). Зазначена 

обставина ще більше розширює і без того складне коло їх учасників. 

Наприклад, у відносинах, повʼязаних із здійсненням розрахунків з 

використанням платіжних карток, беруть участь такі субʼєкти, як процесінгова 
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компанія, процесінговий центр, розрахунковий агент, банк – емітент, банк – 

еквайрер, підприємство торгівлі (яке є факультативним учасником даних 

відносин). При наданні послуг Інтернет-банкінгу до відносин між клієнтом та 

банком включається провайдер послуг доступу до мережі Інтернет, якість 

послуг якого позначається і на якості електронних банківських послуг. 

Підставою для надання електронних банківських послуг є цивільно-

правовий договір, а метою їх надання – проведення в інтересах клієнта 

банківських операцій (зазвичай, розрахункових).  

Найчастіше умови надання електронних банківських послуг включаються 

в договори, які за своєю правовою природою є договорами банківського 

рахунку. До таких договорів належать договори про відкриття та 

обслуговування рахунків з різними режимами, договори про розрахунково-

касове обслуговування, договори про випуск та обслуговування платіжної 

картки тощо. Українські банки зазвичай передбачають окремі форми договорів 

для «класичних» поточних рахунків та для карткових рахунків. Деякі банки 

передбачають єдину форму договору для всіх типів рахунків, використовуючи 

при цьому назву «Договір банківського рахунка». Згідно зі ст.  1066 Цивільного 

кодексу України, за договором банківського рахунку банк зобовʼязується 

приймати й зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві 

рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження 

клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунку та проведення 

інших операцій за рахунком. 

До цього договору може бути включено умови про надання електронних 

банківських послуг як додаткового інструменту виконання розпоряджень 

клієнта щодо перерахування і видачі відповідних сум. Наприклад, у договорі 

може бути обумовлено надання клієнту можливості дистанційного керування 

рахунком із використанням систем дистанційного обслуговування «клієнт – 

банк», «Інтернет-банкінг», «телефонний банкінг» або можливість керування 

рахунком із використанням такого електронного банківського інструмента, як 

банківська пластикова картка. Не виключено, що можливість користування 
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вищевказаними засобами дистанційного керування рахунком може бути 

додатково обумовлена в додатковій угоді до договору банківського рахунку. 

Відповідно до вищезазначеного, відносини щодо надання електронних 

банківських послуг та користування ними майже завжди опосередковують 

розрахункові відносини. Це не виключає, що в майбутньому банки 

надаватимуть такі види електронних послуг, які існують відокремлено від 

розрахунків.  

Одним із найважливіших елементів відносин, що виникають у процесі 

надання електронних банківських послуг та користування ними, є електронний 

розрахунковий документ. Його формування виступає юридичним фактом, з 

якого виникає розрахункове правовідношення. 

В Україні практику використання електронних документів першим увів 

саме Національний банк України у своєму Положенні про міжбанківські 

розрахунки, затвердженому Постановою Правління Національного банку 

України від 8 жовтня 1998 р. № 414 (Положення втратило чинність згідно з 

постановою Правління Національного банку України від 27 грудня 1999 р. 

№ 621 [176].  

Визначення «електронний розрахунковий документ», яке в ньому 

містилося, досить тривалий час застосовувалось за аналогією для визначення 

поняття «електронний документ» як загальногалузевої правової категорії, що 

використовується при укладенні договорів з використанням електронних 

засобів звʼязку. Електронний документообіг почали застосовувати як у світовій, 

так і в українській банківській сфері ще задовго до перших спроб нормативного 

врегулювання відносин, повʼязаних з ним. Так, перший банкомат було 

встановлено у відділенні Chemical Bank на Лонг-Айленді (США) ще в 

1969 р. [93]. 

Електронний розрахунковий документ використовується як засіб 

ініціювання банківських операцій, повʼязаних з рухом грошових коштів у 

процесі користування платіжними картками та іншими засобами дистанційного 

керування рахунком (системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», GSM-банкінг 
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тощо). Відповідно до п. 11.5 «Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні 

в національній валюті», затвердженої Постановою Правління Національного 

банку України від 21 січня 2004 р. [175], для систем дистанційного керування 

рахунком обовʼязковим є використання електронного цифрового підпису. Для 

банківських пластикових карток таким підписом виступає необхідність 

введення персонального ідентифікаційного номеру (ПІН-коду).  

У системах «Клієнт-банк» та «Інтернет-банкінг», що пропонують 

українські комерційні банки, умови ідентифікації клієнта встановлюються на 

договірних засадах. Фактично це означає, що всупереч Інструкції 

використовується не «електронний цифровий підпис», а звичайний 

електронний підпис, умови використання якого встановлюються між банком та 

клієнтом за домовленістю. Причиною такого становища є не принципова 

відмова комерційних банків від використання електронних цифрових підписів, 

а відсутність в Україні надійно функціонуючої, закріпленої на нормативно-

правовому рівні інфраструктури для використання електронних цифрових 

підписів. У більшості випадків комерційні банки пропонують своїм клієнтам 

надійні цифрові підписи, які захищені сучасними криптографічними 

алгоритмами. Тому, зазвичай, проблем з їх використанням не виникає, а 

більшість випадків шахрайства спричинена недбалістю клієнтів банку (ця 

недбалість полягає в допущенні невизначеного кола осіб до компʼютера, на 

якому встановлено систему «клієнт-банк» з повідомленням з передачею їм 

реквізитів електронного ключа), яка матиме місце і при використанні 

електронних цифрових підписів. 

Характеризуючи стан правового регулювання використання електронних 

документів та електронних підписів у банківській сфері, слід зазначити, що 

відповідні норми безсистемно розпорошено по великому масиву підзаконних 

нормативно-правових актів, унаслідок чого між змістом деяких із них 

виникають суперечності. Крім того, використання електронних документів (у 

тому числі розрахункових) у банківський діяльності має свої специфічні 

аспекти, які досить важко відобразити в загальногалузевих законах, а тому 
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доцільно прийняти спеціальний закон, у якому має бути системно згруповано 

норми, спрямовані на регулювання відносин у сфері електронного банківського 

документообігу саме в банківській сфері.  

У деяких країнах уже прийнято спеціальні нормативні акти, які 

регулюють порядок здійснення грошових трансакцій (до цього поняття 

включаються і банківські розрахункові операції) з використанням електронних 

засобів звʼязку, у тому числі з використанням електронного підпису 

(у зарубіжних нормативно-правових актах для позначення розрахункових 

операцій, які здійснюються з використанням електронних засобів звʼязку, 

вживається термін «електронні трансакції/розрахунки»). Акти, що регулюють 

зазначені відносини, діють у деяких штатах США (зокрема, у штаті Юта [266], 

Техасі [266], Пенсільванії [259] тощо), Австралії [264], Киргизькій Республіці 

[62] тощо. 

Потребує зʼясування також поняття електронних грошей. Як зазначалося 

раніше, електронні гроші є одним із найбільш поширених платіжних засобів 

при проведенні розрахунків з використанням електронних засобів звʼязку. 

Виникнення електронних грошей зумовила еволюцію грошових форм. Головна 

їх особливість, порівняно із звичайними безготівковими розрахунками, полягає 

в надзвичайно низькій вартості транзакцій [141, с. 85], завдяки чому електронні 

гроші здобули широке розповсюдження в усьому світі. Сьогодні можна умовно 

виділити три основні підходи до визначення електронних грошей: 

європейський, американський та азійський.  

У межах європейського підходу електронні гроші розглядаються як нова 

форма грошей, що потребує особливого режиму регулювання їх емісії та обігу 

[43, с. 63]. Оскільки сьогодні відбувається активний процес гармонізації 

європейського законодавства, а також адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу, розглядаючи питання електронних 

грошей, необхідно згадати Директиву 2009/110/ЕС Європейського Парламенту 

й Ради щодо започаткування та здійснення діяльності установами-емітентами 

електронних грошей та пруденційний нагляд за ними, що вносить зміни до 
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Директиви 2005/60/ЕС та 2006/48/ЕС, та скасовує Директиву 2000/46/ЕС від 

16 вересня 2009 р. [47]. Ця Директива визначає електронні гроші як грошову 

вартість, яку представлено у вимозі до емітента, що зберігається на 

електронному пристрої, у тому числі магнітному, випускається для отримання 

коштів з метою здійснення платіжних операцій та приймається фізичною або 

юридичною особою, відмінною від установи-емітента електронних грошей. 

Американський підхід характеризується традиційністю. Зокрема, у США 

обіг електронних грошей регулюється традиційним банківським 

законодавством. Так, регулювання емісії електронних грошей здійснюється на 

підставі загальних принципів, що застосовуються до «підприємств, які надають 

грошові послуги» (money services businesses – MBS), тобто небанківськими 

розрахунковими організаціями, які не мають права залучати кредитні кошти. 

З 2000 р. в США діє Універсальний закон про грошові послуги (Uniform Money 

Services Act), що визначив уніфіковані підходи до регулювання діяльності 

провайдерів платіжних сервісів. Відповідно до зазначеного Універсального 

закону, емісія електронних грошей прирівнюється до надання послуг з 

переводу грошових коштів. У практиці США емісія електронних грошей 

можлива також у межах альтернативної правової схеми. Так, одна з 

найкрупніших компаній-емітентів електронних грошей PayPal Inc у США 

виступає відносно своїх клієнтів агентом, який приймає кошти на зберігання та 

зобовʼязується перерахувати їх за дорученням на користь третьої особи.  

В азійських країнах сьогодні немає однозначного підходу до визначення 

електронних грошей, тому дуже часто відбувається синтез американського та 

європейського підходів. 

В Україні використовується європейський підхід до визначення 

електронних грошей. Згідно з постановою Правління Національного банку 

України від 4 листопада 2010 р. № 481, електронні гроші – це одиниці вартості, 

які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу 

іншими, ніж емітент, особами і є грошовим зобовʼязанням емітента [179]. 

Випуск електронних грошей в Україні здійснюють виключно банки. 
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Сьогодні більшість дослідників виділяє два основні види електронних 

грошей [203, с. 7]: на основі карток (card-based e-money) та на програмній 

основі (software-based e-money), або «електронні гроші карткового типу» та 

«електронні гроші програмного типу» [92, c. 124]. Перший тип орієнтовано 

переважно на традиційну економіку, другий – на «нову» електронну економіку. 

Електронні гроші виникли та спочатку набули поширення як гроші 

карткового типу. Термін «електронні гроші» стосувався сум, що відображалися 

на чіпах карток традиційних платіжних систем. Отже, нині найбільш 

поширений вид електронних грошей представлено смарт-картками, або 

картками зі збереженою вартістю, у які вбудовано чіп, що «містить» грошовий 

еквівалент як результат попередньої оплати [92, c. 124]. 

Це те саме, що й наперед оплачені картки або «карткові електронні 

гаманці», «старт-картки». До електронних грошей належать лише наперед 

оплачені картки багатоцільового використання, що застосовуються для 

розрахунків як з емітентом, так і з «третьою стороною». Таким чином, картки зі 

збереженою грошовою вартістю, які випускають телефонні компанії, оператори 

мобільного звʼязку, Інтернет-провайдери й інші підприємства і які приймають 

до оплати тільки їх емітенти, не містять електронних грошей. Зокрема, як 

зазначається в постанові Правління Національного банку України 

«Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку 

України з питань регулювання випуску та обігу електронних грошей» від 

4 листопада 2010 р. № 481: «вимоги цього Положення не поширюються на 

діяльність осіб, які здійснюють випуск та/або обслуговування таких наперед 

оплачених карток одноцільового використання: дисконтних карток торговців, 

карток автозаправних станцій, квитків для проїзду в міському транспорті тощо, 

які приймаються як засіб платежу виключно їх емітентами» [179]. Смарт-

картки можна використовувати і як носії електронних грошей, і як традиційні 

платіжні картки.  

Становлення телекомунікаційного середовища, зокрема Інтернету та 

мобільних технологій, сприє подальшому розвитку електронних грошей у 
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формі грошей програмного типу. Ці гроші є засобом розрахунків у специфічній 

для мереж і телекомунікацій електронній комерції, відомій як «е-комерція» або 

«Інтернет-комерція», який включає в себе всі фінансові та торгові трансакції та 

бізнес-процеси, повʼязані з проведенням цих трансакцій. 

Розрахунки, що здійснюються в мережі Інтернет, посідають особливе 

місце серед електронних розрахунків. Це повʼязано з тим, що, з одного боку, 

Інтернет є сьогодні повсякденним явищем, коло користувачів якого не має 

обмежень ні за віковим, ні за професійним цензом. Безумовно, переважною 

сферою у цифровому просторі є інформаційна. Водночас збільшення Інтернет-

аудиторії, розширення кола послуг, що надаються з використанням мережі 

Інтернет, і, відповідно, зростання кількості Інтернет-сайтів, що пропонують такі 

послуги, призвело до переміщення у цифрову мережу й значного сегменту 

ринку. Стрімко набула розповсюдження така сфера, як електронна комерція, 

яка вже сьогодні є невідʼємною частиною життя. Комерційна діяльність як 

діяльність, спрямована на отримання прибутку, не може існувати без 

здійснення розрахунків між її субʼєктами. Отже, як зазначається в юридичній 

літературі, «постійне зростання попиту на послуги електронної комерції 

викликає появу новітніх платіжних інструментів, які відповідають потребам і 

підвищеним вимогам до ефективності та надійності платежів в електронному 

середовищі» [92, с. 123].  

Нині в Україні розвиваються два типи фінансових сервісів через Інтернет. 

У системах першого типу реалізується оплата платіжними картами або через 

інтернет-системи «банк-клієнт». Найбільш поширеними інструментами оплати 

в цій системі є платіжні картки (VISA, Eurocard/Mastercard, Dinners Club, JCB, 

STB та ін.). У законодавстві платіжна картка визначається як «електронний 

платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку 

пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання 

переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою 

оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на 

рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через 
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банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених 

відповідним договором» (ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та 

переказ коштів в Україні»). 

Електронний платіж платіжною карткою передбачає передачу через 

Інтернет інформації про банківську картку (номер, дата дії тощо) і суму 

платежу, а також забезпечення авторизації цієї картки – визначення, що на ній є 

необхідна сума. Використання платіжних карток – цілком зрозуміла схема. 

Системи «банк-клієнт» повністю повторюють традиційні банківські операції, 

але замість паперових платіжних доручень та іншої документації через Інтернет 

передаються їх електронні замінники, завірені електронно-цифровим підписом.  

Вказаний підхід практично не змінює традиційних облікових і 

юридичних схем. У юридичній літературі звертається увага на те, що спори, які 

виникають у звʼязку зі здійсненням розрахунків з використанням банківських 

карток, здебільшого розглядаються або в межах спорів по договорах 

банківського рахунку та (або) банківського вкладу [85, с. 387].  

Водночас цілком закономірним наслідком переміщення комерційної 

діяльності з аналогового світу до цифрового стало виникнення та розвиток 

електронних платіжних систем. До того ж розвиток таких систем (Інтернет-

грошей, електронних грошей), що можна розглядати як аналог звичайних 

грошей, є значним стимулом для розвитку Інтернет-комерції. Таким чином, має 

місце взаємний стимулюючий характер цих явищ. Зазначене вимагає 

приділення в межах даного дослідження особливої уваги питанню розвитку 

електронних платіжних систем (ЕПС) мережі Інтернет. 

Визначення платіжної системи міститься у ст. 1 Закону України 

«Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», у якій зазначається, що 

платіжна система – це платіжна організація (тобто юридична особа, яка 

визначає правила роботи платіжної системи, а також виконує інші функції 

щодо забезпечення діяльності платіжної системи та несе відповідальність 

згідно із Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» 

та договором), учасники платіжної системи та сукупність відносин, що 
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виникають між ними при проведенні переказу коштів. Причому проведення 

переказу коштів є обовʼязковою функцією, що має виконувати платіжна 

система. 

Але, на жаль, не завжди ці системи є досконалими. Наприклад, така 

система, як «WebMoney Transfer» є міжнародною платіжною системою, а тому 

не узгоджувала Правила проведення операцій у борговому сервісі з 

Національним банком України, не отримувала ліцензій Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на 

здійснення переказу коштів, не затверджувала курс прийнятих у платіжній 

системі цифрових титульних знаків до гривневого еквіваленту, що є єдиною 

грошовою одиницею на території України. Але про ці обставини користувачі 

навіть не замислюються, що зазвичай призводить до небажаних наслідків. 

Для прикладу наведемо судову справу № 466/309/11 [229], у якій колегія 

суддів судової палати в цивільних справах Апеляційного суду Львівської 

області, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові цивільну 

справу за апеляційною скаргою позивача ОСОБА_4 на рішення 

Шевченківського районного суду м. Львова від 23 жовтня 2014 р. у справі за 

позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_5, про стягнення боргу, встановила, що сторони 

є учасниками системи обліку трансферту майнових прав вимог цифровими 

титульним знаками «Transfer» (далі – Система), що являє собою систему 

онлайн платежів, і середовищем для ведення електронного бізнесу між 

учасниками в мережі Інтернет. Володільцем й адміністратором цієї Системи є 

компанія WM Transfer Ltd, інтереси якої представляє її керуюча компанія 

«UAB BALTIC», а в Україні представником є ТОВ «Українське гарантійне 

агентство». Для взаєморозрахунків між учасниками в системі «Transfer» 

використовуються титульні знаки, що є еквівалентом обміну в товарообороті, 

який відбувається в мережі Інтернет. Система «WM Debt Service» – це сервіс 

системи WebMoney Transfer, що дозволяє давати та брати займи титульних 

знаків (що йменуються WMZ, та еквівалентні доларам США) учасникам 

системи WM на певний час та під певний відсоток. Крім того, Правилами 
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проведення операцій у борговому сервісі системи «Money Transfer», а також 

Кодексом системи передбачено, що в разі невиконання в установлений строк 

зобовʼязань за договором займу титульних знаків займодавець дає доручення 

сервісу системи забезпечити повернення боргу шляхом автоматичного зняття з 

електронного рахунку боржника відповідної кількості титульних знаків. 

Водночас Правилами проведення операцій у борговому сервісі не 

передбачено повернення цифрових титульних знаків будь-яким грошовим 

еквівалентом. Усі розрахунки в системі здійснюються лише в титульних знаках, 

а тому суд цілком правильно вказав на те, що передбачені законом підстави для 

покладання на відповідача обов’язку сплатити позивачеві їх гривневий 

еквівалент – відсутні.  

Отже, ця система оперує власними індивідуально вираженим грошовим 

еквівалентом, що призводить до змішування таких понять, як «електронні 

гроші» й «титульні знаки». 

Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» 

розрізняє два види платіжних систем: внутрішньодержавна платіжна система та 

міжнародна платіжна система. 

Під внутрішньодержавною платіжною системою розуміється платіжна 

система, у якій платіжна організація є резидентом та яка здійснює свою 

діяльність і забезпечує проведення переказу коштів лише в межах України. 

Міжнародна платіжна система визначається як платіжна система, у якій 

платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом, і яка 

здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечує 

проведення переказу коштів у межах цієї платіжної системи, у тому числі з 

однієї країни в іншу. 

Наприклад, згідно з повідомленням Національного банку України, у 

березні 2013 р. до переліку міжнародних платіжних систем, створених 

нерезидентами, документи яких відповідають вимогам Положення 

Національного банку України про діяльність в Україні внутрішньодержавних і 

міжнародних платіжних систем, увійшли системи «Юнистрим», 
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Visa International, Contact, Western Union, MoneyGram, Migom, «Юнион Кард», 

«Анелик», «Золотая Корона», «Быстрая почта», Interexpress, VIGO, American 

Express, «Золотая Корона – Денежные Переводы», Xpress Money, Coinstar 

Money Transfer, MasterCard International, «Международные Денежные 

Переводы «Лидер», BLIZKO, Money Exchange, «Аллюр», Flashcheque, Faster, 

Caspian Money Transfer, RIA Financial Services, Meest, «Блиц», IntelExpress, 

«ХАЗРИ» [151]. 

Водночас, електронні розрахунки часто здійснюються з використанням 

так званих електронних платіжних систем, про які більш докладно йдеться далі. 

Основним платіжним засобом в електронних платіжних системах є 

другий вид електронних грошей – електронні гроші на програмній основі 

(software-based e-money). Цей вид електронних грошей визначається як одиниці 

вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб 

платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим 

зобовʼязанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі 

(ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»). 

Розрахунки такими електронними грошима відбуваються винятково із 

використанням телекомунікаційних мереж, здебільшого Інтернету. Сьогодні 

відсутній єдиний термінологічний підхід до позначення цього виду 

електронних грошей. Так, у документах Банку міжнародних розрахунків [263] 

вживається термін network-based e-money, що застосовується для позначення 

грошей, які використовуються в компʼютерних мережах. Відповідно до 

документів Європейської Комісії (2006), окрім software-based e-money, до 

електронних грошей належать і ті, що містяться на жорстких дисках (hardware-

based e-money) В окрему групу виділяють електронні гроші, які базуються на 

серверних технологіях (server-based e-money) і застосовуються в передплачених 

приватних мережевих платіжних системах – на кшталт PayPal, Moneybookers 

та ін. [260]. 

Система розрахунків електронними грошима на програмній основі за 

кількістю та обсягом електронних грошей в обігу поступається лише тим, що 
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використовують для збереження електронних грошей картковий носій, але за 

темпами зростання емісії, що спостерігається в останні роки в Європі, такі 

системи домінують [203, с. 18]. 

Розрізняють також електронні «фіатні» гроші (від англ. fiat – директива, 

норматив, указ, іноді трапляється визначення «неприватні», або директивні 

електронні гроші) та електронні «нефіатні» гроші. Електронні «фіатні» гроші 

обовʼязково виражені в одній із державних валют і є різновидом грошових 

одиниць платіжної системи однієї з держав. Держава на законодавчому рівні 

зобовʼязує всіх громадян приймати до оплати «фіатні» гроші. Відповідно, 

емісія, обіг та погашення електронних «фіатних» грошей відбувається за 

правилами національних законодавств, центральних банків або інших 

державних регуляторів. Електронні «нефіатні» гроші є електронними 

одиницями вартості недержавних платіжних систем. Відповідно, емісія, обіг та 

погашення (обмін на «фіатні» гроші) електронних «нефіатних» грошей 

відбуваються за правилами недержавних платіжних систем. Ступінь контролю і 

регулювання державними органами таких платіжних систем у різних країнах 

істотно відрізняються. Часто недержавні платіжні системи привʼязують свої 

електронні гроші до курсів світових валют, однак держави жодним чином не 

забезпечують надійність і реальну цінність таких вартісних одиниць  

[141, с. 83–84]. 

Отже, у класичному розумінні електронні гроші – це грошові 

зобовʼязання емітента в електронному вигляді, які містяться на електронному 

носії в розпорядженні користувача. Електронні гроші мають відповідати таким 

параметрам: 

1) фіксуються і зберігаються на електронному носії; 

2) випускаються емітентом при отриманні від інших осіб грошових 

коштів в обсязі не меншому, ніж емітована грошова вартість; 

3) є засобом платежу іншими (крім емітента) організаціями [209, с. 144].  

Використання електронних платіжних систем мережі Інтернет надає 

користувачу низку переваг порівняно зі здійсненням відповідних операцій, у 
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так званому в аналоговому світі. Передусім – це зручність та значна економія 

часу. Крім того, порівняно зі здійсненням платежів у мережі Інтернет із 

використанням платіжних карток, використання Інтернет-грошей є значно 

безпечнішим. Сьогодні електронні платіжні системи використовують 

приблизно 20 % користувачів, які купують товари та послуги за допомогою 

мережі Інтернет [127, c. 345]. 

Відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в 

Україні» [81], користувачем електронних грошей може бути субʼєкт 

господарювання або фізична особа. Користувач – субʼєкт господарювання має 

право використовувати електронні гроші для здійснення оплати товарів, робіт 

та послуг. Користувач – фізична особа, яка має право використовувати 

електронні гроші для здійснення оплати товарів, робіт та послуг і переказувати 

електронні гроші іншим користувачам – фізичним особам.  

Користувач – субʼєкт господарювання, який має право отримувати 

електронні гроші та предʼявляти їх до погашення лише в обмін на безготівкові 

кошти.  

Субʼєкт господарювання, який приймає електронні гроші як оплату 

платежу за товари, роботи, послуги, має право використовувати отримані 

електронні гроші винятково для обміну на безготівкові кошти або повертати їх 

користувачам у разі повернення ними, відповідно до Закону України 

«Про захист прав споживачів», товарів, придбаних за електронні гроші. 

Питання, повʼязані зі здійсненням розрахунків з використанням 

електронних платіжних систем, недостатньо відображені в національному 

законодавстві України та в юридичній літературі.  

Уперше електронну платіжну систему розробила англійська компанія 

Mondex, а першу транзакцію у цій системі було здійснено в 1995 р. З цього 

моменту кількість електронних платіжних систем починає швидко 

збільшується, і вже в другій половині 90-х років у світі нараховувалося декілька 

сотень електронних платіжних систем мережі Інтернет, а з 1995 р. кількість 

клієнтів електронних платіжних систем подвоювалася майже щороку 
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[253, c. 120]. Серед найбільш сучасних електронних платіжних систем слід 

назвати PayPal, Neteller, Egold, StormPay, PayAce, E-gold, WebMoney, Яндекс. 

Деньги.  

Для використання в розрахунках платіжних систем мережі Інтернет 

користувач має стати учасником таких систем. Для цього застосовується 

певний алгоритм дій. Спочатку треба обрати платіжну систему та відкрити в 

ній рахунок (створити електронний гаманець). Другим етапом слід поповнити 

електронний гаманець, «поклавши» до нього гроші (через банк або з 

використанням картки). Після цього можна проводити розрахунки, 

використовуючи електронні гроші в межах внесеної суми. Як було зазначено 

вище, випускати електронні гроші в Україні можуть тільки банки (банки-

емітенти). Розповсюджувати електронні гроші та надавати користувачам кошти 

для поповнення ними електронних пристроїв можуть також юридичні особи, з 

якими банк-емітент уклав відповідний договір [209, с. 144]. 

Діяльність найбільш розповсюджених електронних платіжних систем 

врегульовано такими нормативними актами:  Законом України «Про платіжні 

системи та переказ коштів в Україні» [81]; Положенням про порядок емісії 

платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням [165]; Правилами 

бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток [184]; 

Правилами Національної системи масових електронних платежів [185]; 

Положенням про здійснення Національним банком України взаєморозрахунків 

за операціями із застосуванням платіжних карток Національної системи 

масових електронних платежів [164]; Постановою Правління Національного 

банку України «Про завершення впровадження пілотного проекту і перехід 

Національної системи масових електронних платежів до промислової 

експлуатації» [180]; Інструкцією про порядок відкриття та використання 

рахунків у національній та іноземній валюті [94]; Положенням про 

впровадження платіжних карток міжнародних платіжних систем у розрахунках 

за товари, надані послуги та при видачі готівки [163]. 
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Однією з найпопулярніших електронних платіжних систем, у тому числі 

й в Україні, є WebMoney (Веб-мані), що зʼявилася в Європі у 1998 р., а в 

Україні з 2003 р. Система являє собою електронні гаманці, у яких зберігаються 

електронні гроші (скорочено WМ), або, як їх називають у юридичній літературі, 

«грошові сурогати» [209, с. 145]. Гаманці, відповідно, позначаються різною 

абревіатурою залежно від виду валюти: WMZ-доларовий, WME-євро, WMR-

рублевий; WMU-гривневий. Пропонуються різні варіанти поповнення рахунків 

WМ: банківським або поштовим переказом, з використанням платіжних 

терміналів, а також через банкомати й дилерів. 

Система WebMoney відкрита для вільного використання всіма 

бажаючими і не має територіальних обмежень. Вона створювалася спеціально 

для мережі Інтернет і має універсальну гнучку структуру, яка надає можливість 

користувачам здійснювати фінансові операції та оплачувати послуги (товари) в 

мережі; оплачувати послуги мобільних операторів; здійснювати обмін 

електронних валют; використовувати мобільний телефон як гаманець тощо. 

З використанням WebMoney можна здійснювати миттєві трансакції з оплати за 

товари та послуги і проводити розрахунки з іншими учасниками системи. 

Гарантом розрахунків гривневими одиницями в системі WebMoney є 

Українське Гарантійне Агентство. Коли користувач системи бажає поповнити 

свій електронний гаманець у системі, він передаєте Гарантові через банк 

готівку або безготівкові грошові кошти. Ця операція автоматично збільшує 

баланс гаманця користувача на відповідну кількість WMU. Якщо користувач 

вирішив зробити зворотну операцію з виведення коштів із системи, він передає 

WMU зі свого гаманця Гарантові й отримує натомість готівку або безготівкові 

гривні. Увесь час, поки WMU обертаються всередині системи, грошове 

забезпечення зберігається на рахунку Гаранта в розрахунковому банку й нікуди 

не витрачається. У будь-який момент на вимогу користувача Гарант виконає 

свої зобов’язання і видасть гроші замість WMU. Кожен користувач системи, 

який бажає проводити операції з WMU, укладає з Гарантом «Договір уступки 

прав вимоги і їх обліку». Фізичні особи роблять це шляхом прийняття оферти 
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на сайті, а юридичні особи – укладають письмовий договір, скріпляючи його 

підписами та печаткою. Згідно з цією угодою, Гарант має зобовʼязання перед 

утримувачами WMU, а самі WMU є одиницями обліку грошових прав вимоги 

утримувача. Права вимоги є фінансовим активом – дебіторською 

заборгованістю щодо боржника. Згідно зі ст. 512 Цивільного кодексу України, 

права вимоги можуть бути передані за договором іншій особі. Гарант 

зобов’язується продавати (переуступати) права вимоги за гроші будь-якому 

користувачеві системи, який бажає їх купити, і викуповувати права вимоги за 

гроші в кожного, хто звернеться до Гаранта з пропозицією продати права 

вимоги. Отже, WMU – це особливий інструмент для обліку зобовʼязань Гаранта 

перед користувачами системи. Передаючи WMU з гаманця в гаманець, 

користувачі передають право вимоги за цими зобовʼязаннями. Тому стосовно 

оплати товарів (послуг) із використанням електронних грошей системи 

WebMoney бухгалтерський облік WMU-обігу зводиться до обліку відступлення 

прав вимоги [209, с. 145]. 

Також WebMoney містить таку послугу як «Вебмані Трансфер» – це 

система обліку трансферту майнових прав  цифрових титульних знаків, що 

являє собою систему онлайн – платежів для ведення бізнесу між учасниками 

WebMoney в мережі Інтернет. Основним документом системи є Кодекс 

«Вебмані Трансфер», який визначає принципи побудови й реалізації алгоритмів 

системи та встановлює основні принципи взаємодії між учасниками системи. 

Виконання Кодексу забезпечується алгоритмами програмного забезпечення та 

обовязкове для всіх її учасників. У договорах, предметом позики яких є права 

вимоги (титульні знаки типу WМZ), і затримання в їх поверненні спричиняє ті 

самі наслідки, що й невиконання договору позики, оскільки титульні знаки 

типу WМZ є ліквідними правами вимоги, за допомогою яких можна оплачувати 

товари й послуги, а також продавати їх (отримувати взамін грошові кошти). 

Однак під час розгляду судової справи необхідно довести, що цифровий 

електронний підпис на договорі належить саме Позичальнику, а не будь-якій 

іншій особі. Більшість суддів просять надати заяву Позичальника про 
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присвоєння йому цифрового підпису. Саме в цьому разі й виникають проблеми. 

Звертаючись до представництва «Вебмані Трансфер» в Україні, останні не 

можуть з незрозумілих причин надати документи, що підтверджують цифровий 

підпис Позичальника. Тому більшість спорів програється через неможливість 

довести вищезазначені обставини. Дослідження судової практики є наглядним 

цьому підтвердженням [193]. 

Що стосується самої безпеки всієї системи WebMoney, то її забезпечення 

покладено на використання складних електронних ключів, що змінюються з 

кожною операцією. Це дозволяє зробити її більш надійнішою та безпечною для 

клієнтів. 

Ще однією популярною електронною платіжною системою є Яндекс. 

Гроші. Систему було створено в результаті укладання у 2002 р. договору про 

започаткування відповідного проекту між компанією PayCash та однією з 

найбільших пошукових систем російськомовного сегменту мережі Інтернет – 

Яндекс. На сьогодні ця система посідає одне з перших місць серед електронних 

платіжних систем і продовжує розвиватися. Для того, щоб стати користувачем 

Яндекс. Грошей, клієнту досить пройти просту процедуру реєстрації, 

наприкінці якої він отримає електронний рахунок на своє імʼя. Можливості 

Яндекс. Грошей, порівняно з WebMoney, більш обмежені. З кожної проведеної 

операції утримується комісія в розмірі 0,5 %. Унаслідок виводу грошей з 

мережі на банківський рахунок система утримує 3 % від виведеної суми. До 

речі, комісії за перекази грошей стягуються в усіх платіжних системах 

Інтернету. В Інтернет-гаманця Яндекс. Грошей є надійне парольне обмеження 

доступу. Усі процедури обміну коштами розроблено таким чином, щоб жоден 

користувач системи не зміг ошукати іншого. Усі правочини в Яндекс. Грошах 

підтверджуються електронними контрактами.  

В один рік із системою Яндекс. Гроші група українських і російських 

програмістів та економістів створила систему RBK Money (RUpay). Для 

реєстрації в RBK Money (RUpay) особиста інформація клієнта не запитується – 

досить увести прізвище, імʼя та по-батькові, свою електронну адресу, зазначити 
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місто й країну, а також увести пароль. Не потрібно завантажувати на жорсткий 

диск компʼютера додаткові програми (електронні гаманці); гарантована повна 

безпека рахунку й конфіденційність клієнта.  

Інтернет. Гроші є українською електронною платіжною системою для 

небанківської системи розрахунків, заснованою на технології PayCash. 

PayCash – спільний проект банку «Тавричеський», ВАТ «Корпорація 

«Аерокосмічне Устаткування» і групи компаній «Алкор». Система дає змогу 

здійснювати економічні, безпечні, миттєві, приватні і, незважаючи на 

приватність, абсолютно доказові платежі з використанням відкритої мережі 

передачі даних (Інтернет). У технології PayCash реалізована ідея електронної 

(цифрової) готівки, яку запропонував Девід Чаум (David Chaum, система 

«eCash»). Електронна (цифрова) готівка – це грошові зобовʼязання на 

предʼявника, емітовані банківською або іншою структурою у формі 

електронних (цифрових) сертифікатів, які може бути використано для 

розрахунків через мережу Інтернет і забезпечено звичайними коштами в 

момент предʼявлення зобовʼязання його емітента.  

Інтернет. Гроші являє собою сукупність електронних гаманців, кожний з 

яких є захищеною клієнтською програмою, що дає змогу перераховувати й 

отримувати електронні гроші з інших гаманців, зберігати їх в Інтернет-банку, 

виводити на банківські рахунки й інші платіжні системи. З використанням 

системи Інтернет. Гроші можна: оплачувати доступ в Інтернет і послуги 

мобільних операторів; купувати товари в інтернет-магазинах, а також приймати 

платежі. Безпека в системі Інтернет. Гроші така ж висока, як і в PayCash. Для 

реєстрації в системі необхідно: завантажити із сайту клієнтську програму 

Інтернет.Гаманець; встановити її на жорсткому диску; поповнити рахунок у 

системі та обрати тарифний пакет. Перевага цієї технології полягає в тому, що 

Інтернет.Гаманець не привʼязаний до конкретного компʼютера й може 

переноситися на інші. При цьому необхідно використовувати ту копію гаманця, 

за допомогою якої здійснювалася остання операція. Система гарантує 

захищеність даних, що зберігаються в процесинговому центрі системи. Дані 
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про користувача система використовує винятково для ідентифікації 

користувача і не передає третім особам з іншою метою.  

Однією з найбільш популярних платіжних систем у світі є також E-gold. 

Платіжним засобом у цій системі є електронні гроші – еквівалент тройських 

унцій (31,1 грама), які забезпечуються дорогоцінними металами в європейських 

й американських банках. Користуватися сервісом можуть мешканці різних 

країн: жодних обмежень щодо цього не існує. Це і є головною перевагою для 

українських користувачів: за допомогою E-gold можна робити покупки або 

здійснювати продаж за кордоном.  

Однією з особливостей системи є її анонімність, тобто всі зроблені 

транзакції не залишають зайвих слідів. Саме цю можливість часто 

використовують шахраї з усього світу, що останніми роками негативно 

вплинуло на репутацію E-gold. Користувачеві E-gold доводиться платити не 

тільки за переказ грошей (1 %, але не більше 50 центів), а й за рахунок – 

щорічно 1 % від суми.  

Мабуть, найбільшою електронною платіжною системою, у якій 

зареєстровано понад 150 млн рахунків у всьому світі, є PayPal, що належить 

компанії eBay і тісно інтегрована з відомим інтернет-аукціоном. Саме ця 

причина змушує більшість користувачів СНД створювати собі рахунки в 

PayPal. Нині громадяни України можуть лише реєструватися в системі й 

вносити гроші для проведення подальших операцій. З виводом грошей набагато 

складніше – сервіс не надає такої послуги для громадян України. Проте існують 

компанії, які можуть анонімно відкрити банківський рахунок у США. А через 

нього вже можна без проблем перевести електронні гроші в реальні.  

Отже, стрімкий розвиток електронної комерції сприяє появі нових і 

розвитку існуючих фінансових інструментів. У їхньому різноманітті 

користувачеві потрібно обрати ті, які максимально відповідають його потребам. 

Скажімо, якщо користувач має намір робити покупки через іноземні аукціони й 

магазини, безумовно, варто відкрити рахунок в E-gold або PayPal. Для 

більшості покупок в українських та російських інтернет-магазинах доцільно 
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використання WebMoney. А в разі, якщо користувач має намір здійснювати 

комерційну діяльність у мережі Інтернет, гаманці варто завести відразу в 

декількох системах [127, c. 345–347]. 

Традиційною проблемою при здійсненні електронних розрахунків є 

проблема забезпечення безпеки. Повʼязані з нею питання є одними з найбільш 

складних при розробленні систем сервісу в режимі реального часу та прийняття 

рішення про початок комерційної експлуатації [33, с. 51]. 

Одним з останніх рішень у галузі розрахунків у мережі Інтернет стало 

використання мобільних технологій, сотових мереж не лише як засобу 

комунікації, де їх уже було освоєно мобільним банкінгом, але і як засіб 

ідентифікації платника. Річ у тому, що мобільні мережі є приватними, 

закритими мережами, а тому мають підвищений рівень безпеки. Сам сотовий 

телефон є персональним інтелектуальним комунікаційним пристроєм, що являє 

собою гібрид телефона та компʼютера. Таким чином, включення до ланцюга 

безготівкових електронних розрахунків оператора сотового звʼязку дає змогу 

здійснити точну ідентифікацію мережевого покупця [33, с. 54]. 

Отже, можна стверджувати, що стабільний розвиток сучасних фінансових 

ринків значною мірою залежить від ефективного функціонування платіжних 

систем. Платіжні системи в Україні на всіх рівнях потребують змін, оскільки не 

витримують конкуренції з боку міжнародних опонентів. Саме постійне 

вдосконалення інформаційної бази, технічного оснащення, рівня обізнаності 

користувачів тієї чи іншої системи може призвести до якісних зрушень. Також 

варто зосередити увагу на підвищенні конкурентоздатності платіжних систем 

та їх стійкості. Не менш важливим є завдання постійного оновлення 

законодавчої бази та відповідність її реальній ситуації, що існує нині на ринках. 

 

3.2. Договори, що укладаються в мережі Інтернет 

 

Як зазначалося вище, науково-технічний прогрес призвів до 

трансформаційних процесів у всіх сферах життя людини. Передусім це 
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стосується мережі Інтернет, яка стала суворим випробуванням для існуючих 

правових систем та серйозною перевіркою комплексності знань і практичних 

навичок юристів, оскільки вирішення правових проблем, що виникають у 

звʼязку з діяльністю в новому віртуальному просторі, вимагають застосування 

різноманітних правових механізмів та юридичної техніки.  

У своєму розвитку мережа Інтернет пройшла кілька етапів, поступово 

перетворюючись із закритої мережі на відкриту. Будучи створеною на початку 

90-х років минулого століття для вирішення військових завдань, вона пізніше 

була доопрацьована для використання у сфері університетської освіти, а згодом 

стала загальнодоступною й здобула характеристики всесвітньої глобальної 

інформаційної мережі [199, с. 5]. Отже, з’явившись як засіб для обміну 

військовою та науковою інформацією, сьогодні Інтернет став територією 

активного суспільного життя, на якій продають і купують, рекламують й 

оплачують товари та послуги, спілкуються й переглядають відеоролики, 

голосують і здійснюють банківські операції тощо [49, c. 253]. У цьому 

контексті В. В. Авілкін зазначає: «Ще кілька років тому електронна мережа 

Інтернет була обмежена переважно академічним використанням, проте щорічне 

збільшення кількості користувачів Всесвітньої павутини призвело до того, що 

сьогодні з використанням Інтернет щоденно укладається не одна тисяча 

договорів» [4, с. 239].  

У переважній більшості випадків на сторінках Глобальної інформаційної 

мережі містяться так звані споживчі договори, коли постачальником є 

професійний підприємець, для якого електронні договори – частина його 

бізнес-практики, а покупцем – фізична особа, яка зазвичай замовляє товари або 

послуги для власних потреб. Особливість укладання договорів у мережі 

Інтернет полягає, насамперед, у практично повній відсутності фізичних 

транзакцій. У разі продажу товару єдиною фізичною транзакцією буде його 

відвантаження, а якщо предметом договору виступає, наприклад, надання 

послуг в Інтернет-мережі або купівля-продаж товарів у цифровому форматі 
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(надання програмного забезпечення або доступу до бази даних тощо), жодної 

фізичної транзакції взагалі не відбувається.  

У Розділі ІІ цього дослідження було докладно розглянуто особливості 

укладання різних договорів із використанням електронних засобів звʼязку. 

Отже, у даному підрозділі варто зосередитись на особливостях таких договорів, 

що обумовлені специфікою самої мережі Інтернет. 

Розгляд зазначеного питання доцільно починати з ключових понять, 

повʼязаних з укладанням договорів у мережі Інтернет, а саме «Інтернет» та 

Інтернет-сайту. 

Законодавче визначення поняття «Інтернет» міститься у ст. 1 Закону 

України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 р.: «Інтернет – всесвітня 

інформаційна система загального доступу, яка логічно звʼязана глобальним 

адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному 

міжнародними стандартами». У свою чергу, інформаційна система загального 

доступу визначається зазначеною статтею як «сукупність телекомунікаційних 

мереж та засобів для накопичення, обробки, зберігання та передавання 

даних» [71]. 

На рівні закону визначення веб-сайту в Україні відсутнє. Тільки у 

Спільному наказі Державного комітету інформаційної політики, телебачення та 

радіомовлення України й Державного комітету звʼязку та інформатизації 

України «Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного 

забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку 

функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади» від 25 листопада 2002 р. 

№ 327/225 містяться визначення веб-порталу та веб-сайту. 

Відповідно до згаданого наказу, веб-сайт – сукупність програмних та 

апаратних засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет разом з 

інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні певного субʼєкта 

і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних 

ресурсів та інші інформаційні послуги через мережу Інтернет, а веб-портал – 

веб-сайт, організований як системне багаторівневе обʼєднання різних ресурсів 



 158 

та сервісів для забезпечення максимальної можливості доступу до інформації та 

послуг [221]. 

Вищенаведені визначення навряд чи можна назвати такими, що можуть 

успішно застосовуватись при вирішенні конкретних спорів, які виникають у 

звʼязку з укладанням договорів у мережі Інтернет. Як слушно зазначала з цього 

приводу І. В. Жилінкова, «таке визначення базується на неюридичній 

термінології і таким чином не може включатися до існуючих юридичних 

конструкцій, застосовуватися у юридичній теорії та практиці. Наочне 

домінування технічної сторони Інтернету не повинне заважати юридичному 

осмисленню цього феномена. Тому цілком виправданим буде вихід за межі 

таких категорій, як «технічні стандарти», «протоколи», «мережі 

електрозвʼязку» і конструювання власне юридичної концепції Інтернету» [55]. 

На наш погляд, розуміння поняття веб-сайту можна розглядати у двох 

аспектах:  

– веб-сайт як інструмент цивільно-правового посередництва в процесі 

укладання договорів. У такому розумінні веб-сайт не становить безпосередньо 

інтересів певної сторони договору, а лише слугує віртуальним майданчиком, на 

якому суб’єкти цивільно-правових відносин, які потенційно бажають вступити 

в договірні цивільно-правові відносини, здійснюють пошук потенційного 

контрагента. Наприклад, це такі відомі сайти, як ebay.com, booking.com, olx.ua; 

– веб-сайт, який фактично представляє інтереси певного суб’єкта 

цивільно-правових відносин, і безпосередньо через цей сайт обмежене чи 

необмежене коло потенційних контрагентів може вступити в електронні 

договірні відносини з особою, яку даний сайт представляє. Наприклад, це сайти 

банків, страхових компаній, продавців певних товарів та послуг.  

При укладенні договорів у мережі Інтернет здебільшого йдеться про 

використання можливостей мережі для здійснення підприємницької діяльності. 

Причому таке використання не обмежується безпосередньо укладанням 

конкретного договору. Можливості мережі Інтернет широко використовуються 

в бізнесі для проведення різних видів досліджень: стосовно становища на ринку 
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певних компаній, маркетингових досліджень, дослідження становища на ринку 

певних товарів тощо. Особливо це важливо для провадження 

зовнішньоекономічної діяльності, оскільки дає змогу заощадити час та кошти 

як на стадії аналізу ринкових можливостей, так і на всіх етапах укладання 

договору. Як слушно зазначає Ю. А. Савінов, «Переваги електронної комерції є 

очевидними. Електронні засоби обміну інформацією забезпечують високу 

швидкість пошуку інформації, передачі документів та досягнення угоди між 

учасниками процесу. Крім того, вони дозволяють підтримувати високий 

ступінь актуалізації інформації, здійснювати різноманітну обробку та аналіз 

інформації» [199, с. 3–4]. 

Глобальна електронна комерція призвела й до глибоких змін у методах 

ведення бізнесу всередині окремих галузей. Повʼязані одна з одною 

електронними мережами організації та децентралізовані корпоративні процеси 

змінили відносини між виробниками та споживачами товарів і послуг та 

стимулювали швидку інтеграцію глобальних ринків. Інформаційні й 

комунікаційні технології, нові розробки, такі, як взаємодія між компаніями 

через Інтернет та віртуальні торговельні мережі, перетворили традиційну 

ділову практику, безпосередньо поєднавши з використанням Інтернет основні 

господарські системи з такими ключовими групами, як споживачі, наймані 

працівники, постачальники та дистрибʼютори. Прикладом може слугувати 

єдиний «онлайновий» ринок (тобто ринок, на якому договори вчиняються з 

використанням мережі Інтернет в електронній формі) автозапчастин, що був 

створений компаніями General Motors Corp., Ford Motor Company та Dymler-

Chrysler, а також онлайновий закупівельний альянс між компаніями 

International Business Machines Corp., Ariba та фірмою-розробником 

програмного забезпечення I-2 Technologies, Inc. Ці електронні торговельні 

системи змінили весь вигляд світу бізнесу й торговельних угод. Рушійною 

силою цього явища став приватний сектор [199, с. 4–5]. 
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Отже, можна погодитись, що «сутність нової форми організації торгівлі 

полягає у підвищенні ефективності спілкування учасників комерційних 

процесів (продавця з покупцем, ділових партнерів, співробітників)» [161]. 

Таким чином, продовжуючи досліджувати питання термінології, слід 

також зазначити, що розвиток мережі Інтернет призвів до виникнення та 

широкого розповсюдження так званої електронної комерції та електронної 

торгівлі. Водночас в юридичній літературі існують різні підходи як до 

визначення понять «електронна торгівля» та «електронна комерція», так і до їх 

співвідношення. Тому, перш ніж перейти до аналізу особливостей укладання 

договорів, що укладаються з використанням мережі Інтернет, доцільно 

приділити увагу аналізу певних понять, що виникли у звʼязку з переміщенням 

бізнесу до цифрового середовища, а саме: поняття «електронна торгівля» та 

«електронна комерція».  

Власне, поняття торгівлі зазвичай повʼязується з договором купівлі-

продажу. На думку І. П. Міщук та В. А. Висоцької, під системою електронної 

торгівлі слід розуміти комплекс підсистем, елементів та компонентів і 

притаманних їм властивостей, взаємодія між якими відбувається шляхом 

забезпечення всіх бізнес-процесів, які здійснюються на підприємствах 

електронної торгівлі під час використання всесвітньої мережі Інтернет (або 

інших компʼютерних мереж) як засобу ведення інтерактивного електронного 

бізнесу. При цьому вони виділяють три основні форми організації електронної 

торгівлі: електронні магазини; торговельні інтернет-майданчики; Інтернет-

аукціони [140; 30] 

Ю. А. Савінов, ототожнюючи поняття електронної торгівлі та 

електронної комерції, зазначає, що електронна торгівля (електронна комерція) 

визначається як «організація підготовки та укладання контрактів на поставку 

товарів, виконання робіт, надання послуг з використанням електронних засобів 

обміну інформацією. Учасниками процесів електронної комерції є покупці та 

продавці продукції, товарів, робіт, послуг. Це приватні особи, фірми, державні 

структури, виробники товарів, посередницькі структури. Електронні засоби 
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обміну інформацією в процесах електронної торгівлі включають у себе 

різноманітні бази даних, що містять інформацію про субʼєктів ринку, та 

пропозиції стосовно продажу або купівлі продукції, а також електронні 

торговельні майданчики, які забезпечують досягнення між продавцями та 

покупцями продукції угоди стосовно умов контрактів та укладання на основі 

електронного документообігу власне контрактів» [199, с. 3]. 

О. В. Покатаєва розглядає електронну комерцію як нову форму 

організації торгівлі [161]. 

Ю. А. Савінов до електронної комерції включає кілька крупних сегментів: 

міжкорпоративний обмін – В2В (Business to business), діяльність Інтернет-

магазинів для звичайних покупців – В2С (Business to cunsumers) та поставки 

товарів за державним замовленням B2G (Business to Government) [199, с. 3]. 

А. А. Мичуліс розкриває поняття електронного бізнесу в широкому 

розумінні як «будь-який вид комерційної діяльності, що здійснюється із 

застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій. Він має на меті 

використання переваг компʼютерних мереж (зручність, доступність, глобальне 

охоплення) як для можливостей розширення традиційного бізнесу, так і для 

створення нових віртуальних видів бізнесу» [137, с. 15]. 

Отже, у наведених прикладах домінує підхід, що передбачає 

використання термінів «електронна комерція» та «електронна торгівля» як 

синонімів. 

Інша думка ґрунтується на уявленні про різний характер електронної 

комерції та електронної торгівлі. 

Так, Л. С. Климченя вважає, що електронна комерція є ширшим 

поняттям, ніж електронна торгівля, яка є лише важливою складовою першої 

[101, с. 30–31]. Такої думки дотримується й О. А. Кобелєв [102, с. 14–17]. 

Дійсно, семантичне тлумачення термінів «торгівля» та «комерція» показує, що 

вони не є ідентичними. При цьому слід мати на увазі, що «електронна 

комерція» є міжнародним поняттям. 
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Так, аналіз Типового закону ЮНСІТРАЛ «Про електронну торгівлю», а 

також документів Європейського Союзу показує, що основним терміном, що 

використовується в них, є термін «electronic commerce» – «електронна 

комерція», який, крім замовлення, купівлі та продажу товару з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, охоплює ще багато інших договорів, 

що укладаються шляхом обміну електронними повідомленнями (data messages), 

наприклад, про оплатне надання послуг, перевезення, відкриття банківського 

рахунку, комерційну концесію, лізинг тощо. 

Отже, термін «електронна комерція» використовується в широкому 

розумінні. Так, у Типовому законі ЮНСІТРАЛ «Про електронну торгівлю» 

прямо вказується, що цей термін охоплює всі питання комерційного характеру і 

включає в себе такі договори: будь-які торговельні угоди на поставку товарів 

чи послуг або обмін товарами чи послугами; дистрибʼюторські договори; 

комерційне представництво та агентські відносини; факторинг; лізинг; 

будівництво промислових обʼєктів; надання консультативних послуг; 

інжиніринг; купівлю-продаж ліцензій; інвестування; фінансування; банківські 

послуги; страхування; договори експлуатації або концесії; спільні підприємства 

та інші форми промислового або підприємницького співробітництва; 

перевезення товарів та пасажирів повітряним, морським, залізничним або 

автомобільним транспортом [251].  

Міждержавна нормативна база пострадянського простору формується 

саме з огляду на широке розуміння поняття «електронна комерція», яку 

називають «електронною торгівлею». Так, у проекті типового Закону «Основні 

принципи електронної торгівлі», схваленому постановою Бюро 

Міжпарламентської Асамблеї Євразійського Економічного Співтовариства 

28 травня 2004 р., зазначається, що електронною торгівлею вважається 

«… укладання шляхом обміну електронними документами наступних 

правочинів, передбачених цивільними кодексами (не обмежуючись ними): 

купівля-продаж, поставка, оплатне надання послуг, перевезення, позика та 

кредит, фінансування під уступку грошової вимоги, банківський вклад, 
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банківський рахунок, розрахунки, зберігання, страхування, доручення, комісія, 

агентування, довірче управління майном, комерційна концесія, просте 

товариство, публічна обіцянка винагороди, публічний конкурс, а також набуття 

та здійснення з використанням електронних засобів інших прав та обовʼязків у 

сфері підприємницької діяльності» [158]. 

Таким чином, «електронна комерція» як поняття охоплює багато 

напрямів підприємницької діяльності, повʼязаних з виробництвом, обміном, 

збутом товарів та послуг.  

Як зазначає Ю. О. Борисова, термін «електронна комерція» є найбільш 

вдалим. Це пояснюється тим, що він є серед інших давно вживаним у 

міжнародній практиці («e-commerce»), а тому введення його до понятійного 

апарату права України сприятиме удосконаленню вітчизняного досвіду 

регулювання електронних комерційних відносин. Також термін «електронна 

комерція» найбільш точно відображає відносини, які він визначає, а саме: 

1) здійснення правочинів, спрямованих на отримання прибутку (комерційний 

аспект); 2) здійснення таких правочинів за допомогою електронних засобів 

зв’язку (електронний аспект) [19]. 

На відміну від цього, «електронна торгівля» (electronic trading) 

розуміється на практиці та в теорії більш вузько, а саме як операції, повʼязані з 

купівлею, продажем та доставкою товарів і, таким чином, розглядається як 

діяльність з реалізації товарів.  

Отже, терміни «електронна комерція» та «електронна торгівля» не 

можуть вважатися синонімами. Вони відображають різні поняття. Електронна 

комерція являє собою будь-яку підприємницьку діяльність, що здійснюється з 

використанням інформаційних технологій і спрямована на отримання прибутку. 

Електронна торгівля охоплює більш вузьку сферу підприємницької діяльності, 

а саме діяльність з купівлі-продажу з використанням сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій виготовлених, перероблених або набутих товарів та 

надання повʼязаних з цим послуг і робіт, з метою отримання прибутку. 
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Коли ми розглядаємо укладання договорів з використанням мережі 

Інтернет, на увагу заслуговує, насамперед, сам спосіб укладання такого 

договору. Входячи до загальної групи договорів, що укладаються з 

використанням електронних засобів зв’язку, такі договори за способом 

укладання може бути поділено принаймні на дві групи: договори, що 

укладаються з використанням електронної пошти (e-mail), та договори, що 

укладаються з використанням web-сторінки [111, с. 94]. 

Укладання договорів з використанням електронної пошти (e-mail) може 

відбуватися в таких формах. 

Насамперед, основною сферою використання електронної пошти при 

укладанні договорів є листування контрагентів. Тобто обмін інформацією 

відбувається між знайомими особами. Практично такий спосіб збігається з 

традиційним способом укладання договору шляхом обміну листами. Головною 

відмінністю від останнього є те, що при використанні електронної пошти  

(e-mail) не відбувається фізичного вручення листа, і, таким чином, вимагається 

додаткове підтвердження його отримання.  

Способами, що використовуються для укладання договорів між 

контрагентами, які не знайомі один з одним, є спам та розсилка. Законодавче 

визначення спаму відсутнє. Термін «спам» походить від старого (1972 р.) 

скетчу англійської комік-групи Monty Python Flying Circus, у якому відвідувачі 

ресторанчику, що намагалися зробити замовлення, змушені були слухати хор 

вікінгів, який співав пісню на честь мʼясних консервів (SPAM), що входили до 

складу практично всіх страв з меню цього ресторану [54, с. 138]. 

У літературі спам визначається як масова розсилка відправником 

електронних повідомлень, що не були запрошені отримувачем [150], «анонімна 

масова розсилка інформації невизначеному колу осіб без їх попередньої згоди» 

[111, с. 97]. 

А. В. Красікова виокремлює такі ознаки спаму: 
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1) при розсиланні спаму не визначено коло осіб, яким направляється 

пропозиція про що-небудь (це можуть бути різноманітні оголошення з 

пропозицією будь-яких послуг або товару тощо); 

2) немає добровільної згоди на отримання спаму; 

3) зазвичай в електронному листі не міститься адреса відправника, що 

може свідчити про наявність у ньому протиправного змісту;  

4) масовий характер спаму, що забезпечується зазвичай шляхом 

використання спеціальної програми розсилки [111, с. 97]. 

Досліджуючи юридичні характеристики спаму, В. Б. Наумов, залежно від 

змісту інформації, що міститься в ньому, розрізняє «комерційний» (unsolicited 

commercial e-mail – UCE) та «некомерційний» (unsolicited bulk e-mail – UBE) 

спам [150, с. 96–97].  

Дослідник зазначає, що в разі, якщо електронною поштою надходить 

повідомлення комерційного характеру, а в самому листі вказано правильну 

адресу отримувача, таке повідомлення має розглядатися не як спам, а як 

реклама. Якщо ж повідомлення адресоване декільком адресатам і не містить 

інформації про відправника й товар, таке повідомлення слід вважати спамом. 

У багатьох країнах світу спам кваліфікується як злочин проти особи і 

приватного життя, та приймаються відповідні закони про заборону масових 

розсилок.  

Так, лідером у правовому регулюванні відносин, повʼязаних зі спамом, є 

США. Із 1998 року в різних штатах почали зʼявлятися спеціальні закони 

стосовно спаму, які передбачали обовʼязковість ідентифікації відправника та 

наявність механізму відписки (тобто відмови від подальшого отримання 

подібних повідомлень), а також заборону фальсифікації заголовків листів. 

Закони спрямовано переважно проти комерційного спаму, але в деяких штатах 

(Коннектикут, Іллінойс, Луїзіана, Вірджинія) забороняється й некомерційний 

спам. Встановлюється кримінальна відповідальність (штраф до 10 000 доларів 

або позбавлення волі на строк до п’яти років) та цивільно-правова 
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відповідальність (відшкодування отримувачу 500 доларів за кожне 

повідомлення, а провайдеру – 25 000 доларів за день розсилки). 

У Норвегії заборонений прямий маркетинг з використанням електронної 

пошти без попередньої згоди на це отримувача інформації. 

У Фінляндії з 1999 року діє закон, відповідно до якого дозволяється 

розсилати інформацію тільки в разі наявності попередньої підписки на неї 

отримувача [54, с. 139–140]. 

Важливим є питання принципової можливості укладання договору з 

використанням спаму.  

Так, А. В. Красикова зазначає, що, якщо пропозиція не має конкретного 

адресата та зроблена на умовах, коли вона може викликати невизначену 

кількість відповідей, вона вважається такою, що спрямована до невизначеного 

кола осіб й визнається не офертою, а викликом на оферту. 

Навпаки, пропозиція розглядається як така, що спрямована до всіх та 

кожного і має силу оферти, якщо в кожен визначений момент вона може бути 

акцептована лише якою-небудь однією особою, або якщо в будь-який момент 

вона може бути відкликана до отримання нового акцепту [111, с. 102]. 

Таким чином, на думку А. В. Красикової, можна погодитись, що частину 

спаму може бути визнано публічною офертою за умови, якщо вона не містить 

незаконної інформації та не суперечить принципам моралі, а також включає всі 

істотні умови договору [111, с. 101]. 

Від спаму слід відрізняти електронну розсилку, головною ознакою якої є 

те, що вона, зазвичай, проводиться за згодою користувача Інтернет шляхом 

виставлення відповідної позначки в діалоговому вікні на сайті постачальника 

продукції. У разі, коли зміст розсилки містить істотні умови договору, її слід 

вважати офертою. У юридичній літературі визначаються такі вимоги до 

розсилки: 

1) наявність правильної робочої адреси відправника розсилки; 

2) заголовок листа має точно відображати його зміст (цим розсилка 

відрізняється від спаму); 
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3) в електронному листі має бути вказана адреса отримувача та 

волевиявлення особи, яка бажає отримувати розсилку. У разі відмови 

отримувача від розсилки (зокрема, з використанням пункту «у разі небажання 

отримувати розсилку, перейдіть за адресою» тощо) її подальше надсилання 

йому не допускається; 

4) в електронному листі має бути чітко вказано юридичну адресу для 

надсилання претензій [111, с. 103–104]. 

До найбільш розповсюджених видів договорів, що укладаються в мережі 

Інтернет, належить договір купівлі-продажу. Сучасні дослідження Організації 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), опитування провідних 

європейських корпорацій показали, що мережа Інтернет використовується при 

оформленні 60–70 % закупок, які організуються у вигляді тендерів на веб-

сайтах компаній, та 40–50 % продажу. Таким чином, можна стверджувати, що 

обіг електронної комерції становить сьогодні близько половини всього обсягу 

світового товарообміну [199, с. 4]. Широка популярність такого виду 

організації торгівлі повʼязана з тим, що електронна комерція дозволяє 

передавати запити роздрібного покупця безпосередньо виробнику, усуваючи 

ланцюги дистрибʼюторів, дилерів та реселерів (цей процес отримав назву 

«дезінтермедіація»). Таким чином, продавець знижує накладні витрати на 

логістику, продаючи роздрібним покупцям товар безпосередньо з 

підприємства-виробника [112, с. 21]. 

Спірним є питання стосовно того, чи належить укладання договору 

купівлі-продажу в мережі Інтернет до електронної торгівлі. Так, зокрема, 

А. А. Мичуліс дає негативну відповідь на це питання, зазначаючи, що 

«торговельна угода, укладена з використанням компʼютерних мереж, 

включаючи Інтернет, але без оформлення електронного документа, не 

визнається електронною торгівлею» [136, c. 25]. Водночас такий підхід 

суперечить світовій практиці. Так, зокрема, Типовий закон ЮНСІТРАЛ 

«Про електронну торгівлю» передбачає, що електронна комерція, у тому числі 

й електронна торгівля, має місце, коли договори вчиняються шляхом обміну 
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повідомленнями даних (data massages). Повідомленням даних визнається 

інформація, яка підготовлена, надіслана, отримана і зберігається з 

використанням електронних, магнітних, оптичних або аналогічних засобів, 

включаючи електронний обмін даними, електронну пошту тощо [251]. Головне, 

щоб при обміні даними можна було ідентифікувати особу, яка надсилає ці дані. 

Хоча електронний цифровий підпис є найбільш розповсюдженим засобом такої 

ідентифікації, його відсутність не виключає можливості використання обміну 

даними для укладання договорів. 

У країнах Європейського Союзу та США не викликає сумнівів, що 

торгівля з використанням Інтернет-технологій є електронною торгівлею, хоч 

укладання договорів часто відбувається без обміну електронними документами. 

Інтернет-магазини побудовані за аналогічним принципом організації 

роздрібної торгівлі, де існує поняття товарного асортименту, викладки товару 

на вітрини (відмінність полягає тільки у вигляді вітрини: якщо у звичайному 

магазині це прилавки з розташованими на них у певному порядку товарами із 

зазначенням найменування та ціни, то в магазині електронної торгівлі вітрина 

являє собою набір «малюнків-зображень» товарів) [161, с. 152]. Таким чином, 

роздрібну торгівлю в мережі Інтернет можна розглядати як торгівлю за 

зразками. 

Незважаючи на досить стрімкий розвиток Інтернет-торгівлі в Україні, для 

подальшого збільшення товарообігу існують певні перешкоди і це, передусім, 

відсутність довіри сторін угоди – як з боку покупця товару, так і з боку 

продавця. Адже електронна комерція ґрунтується на певному рівні довіри, 

ризику та надійності, тому що момент переказу грошових коштів не збігається з 

моментом отримання товару в часі. Для того, щоб угода відбулася, відповідні 

сторони мають бути впевненими в мінімальності ризику, а в разі отримання 

збитків через невиконання умов угоди, мати можливість покрити їх за рахунок 

прибутку від інших угод. Саме через відсутність довіри на вітчизняному ринку 

інтернет-торгівлі панує передоплата. Але вона захищає лише продавців товарів 

і аж ніяк не споживачів, тому в них практично відсутні гарантії доставки 
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товарів, а у вітчизняній економіці завжди є шахраї, які можуть скористатися 

цим [161, с. 152]. 

Залишається не вирішеним також питання регулювання якості 

обслуговування споживачів інтернет-магазинів і надання товарів з 

дотриманням законодавства щодо якості й безпеки харчових продуктів та 

захисту прав споживачів, оскільки існує безліч прецедентів, коли 

реалізовувались неякісні товари, але повернути їх, забравши гроші, або зробити 

обмін на якісні, було неможливо [161, с. 152]. 

Отже, можна дійти висновку, що в мережі Інтернет наразі укладається 

значна кількість договорів з використанням електронних засобів зв’язку, щодо 

яких, за відсутності правового регулювання цих відносин, на практиці виникає 

багато спорів та застосовується свавільне тлумачення. Інтернет дає змогу 

взаємодіяти учасникам електронних цивільних правовідносин, які не знають, і в 

більшості випадків не можуть знати, про місцезнаходження іншого суб’єкта. 

Тому врегулювання цих відносин правовими нормами, з одного боку, 

сприятиме їх упорядкуванню і переведенню з програмно-технічного рівня на 

нормативний, а з іншого – сприятиме активізації інших функцій законодавства 

та підвищенню рівня захищеності споживачів Інтернет-послуг. 

 

3.3. Зовнішньоекономічні договори, що укладаються з 

використанням електронних засобів звʼязку 

 

Розвиток новітніх технологій, передусім мережі Інтернет, істотно 

вплинув не лише на внутрішній ринок. Ми практично входимо у світ, у якому 

відсутні кордони для технологій, де господарська діяльність у таких ключових 

сферах, як телекомунікації, фінансові послуги, інформаційні технології, 

електронна торгівля посідає все більше місця в єдиному, глобальному 

економічному просторі [139, с. 70]. Сьогодні Інтернет можна назвати 

принципово новим правовим простором, що руйнує традиційні уявлення про 

дію правових норм у просторі та знищує національні кордони, примушує 
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розглядати поведінку осіб, які здійснюють діяльність у мережі, насамперед, з 

позиції міжнародного приватного права.  

Таке розширення сфери використання новітніх технологій у сфері 

економічних, комерційних відносин призвело, зокрема, до того, що стосовно 

нових термінів «електронна торгівля» та «електронна комерція» додаються ще 

більш нові – «електронна зовнішня торгівля», «електронна зовнішня комерція». 

Як зазначається в юридичній літературі, «у звʼязку з широким 

розповсюдженням електронної комерції товарів та послуг, що здійснюється в 

усьому світі через мережу Інтернет з використанням платіжних засобів та 

іншими способами, під терміном «електронна зовнішня торгівля» розуміється 

зовнішня торгівля, яка здійснюється через телемагазини, компʼютерні мережі, у 

тому числі Інтернет, а також інші способи дистанційного продажу товарів, 

робіт, послуг, інтелектуальної власності. При цьому, безумовно, до електронної 

зовнішньої торгівлі застосовуються вимоги державного регулювання 

зовнішньої торгівлі товарами, роботами, послугами, інтелектуальною 

власністю» [135, с. 73].  

Слід зазначити, що, оскільки мережа Інтернет почала використовуватись 

для забезпечення розвитку міжнародної торгівлі порівняно нещодавно, у цій 

сфері ще не вирішено багато проблем, які зазвичай виникають на перших 

етапах використання в економіці технічних досягнень, розроблених для інших 

цілей, і які потребують уваги спеціалістів [199, с. 5]. Це призводить до 

гальмування розширення сфери застосування електронної комерції та 

електронної торгівлі в зовнішньоекономічній діяльності.  

Основними факторами, що зумовлюють таке гальмування 

зовнішньоекономічної діяльності з використанням електронних засобів звʼязку, 

можуть бути такі: 

1) масштабне здійснення зовнішньоекономічної діяльності з 

використанням електронних засобів звʼязку можливе лише за умови прийняття 

законодавчих актів, що регулюють відносини в цій сфері. Водночас 
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законодавча діяльність у зазначеній сфері гальмується відсутністю широкої 

практики її застосування. Таким чином, формується своєрідне «порочне коло»; 

2) для стабільного розвитку електронної комерції при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності однією з головних умов має бути належний 

рівень технічного забезпечення сторін відповідних відносин. Водночас треба 

визнати, що сьогодні інфраструктура, що необхідна для переходу до 

електронної комерції, розвинена нерівномірно як у територіальному, так і в 

технологічному аспектах; 

3) незважаючи на створення нових інструментів ідентифікації, проблема 

абсолютної ідентифікації партнера та учасника процесів електронної комерції і 

справжності електронних документів все ще залишається актуальною. 

Електронні засоби можуть встановити справжність партнерів та документів 

лише з певним ступенем вірогідності, а міжнародний характер діяльності ще 

більше ускладнює ситуацію [199, с. 4].  

На національному рівні в законодавчому забезпеченні електронної 

комерції та електронної торгівлі в різних країнах використовуються три 

підходи, які доповнюють один одного: 

– регулювання даного виду договорів нормами чинного законодавства; 

– регулювання електронних договорів з використанням «звичаїв ділового 

обороту»; 

– детальне узгодження сторонами положень для кожного договору 

[139, с. 70].  

Незважаючи на те, що кожного окремого з названих способів очевидно 

недостатньо, у сукупності вони певною мірою дозволяють врегулювати 

відносини, що виникають у звʼязку з укладанням сторонами електронного 

договору, але в межах юрисдикції однієї країни. Однак їх застосування при 

трансграничних операціях можливе лише в разі одноманітного тлумачення 

прав, обовʼязків і відповідальності всіма сторонами. Тому очевидно, що для 

захисту інтересів сторін в угодах е-комерції (а вони в багатьох випадках – 

трансграничні) недостатньо можливостей лише однієї держави, необхідне 
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запровадження наднаціонального регулювання, наприклад, у вигляді 

міждержавної угоди з регулювання електронної торгівлі в міжнародному 

інформаційному просторі [139, с. 70]. 

Перший крок до формування міжнародного права в галузі електронної 

торгівлі зробила ООН 30 січня 1997 р., прийнявши Типовий закон 

«Про електронну торгівлю» (відомий як Типовий закон ЮНСІТРАЛ 

«Про електронну торгівлю»). Цей документ має рамковий, рекомендаційний 

характер і призначений, насамперед, для використання державами як основи 

для розроблення національного законодавства. Типовий закон заклав правові 

засади діяльності у сфері електронної торгівлі, запровадив визначення 

основних понять (електронний документ, електронний документообіг, 

електронний підпис, автор електронного документа, інформаційна система), 

визнав юридичну і доказову силу за документами, укладеними в електронній 

формі, визначив вимоги до електронного підпису як засобу підтвердження 

автентичності й цілісності електронного документа [139, с. 70]. 

Як зазначається в літературі, «метод пошуку компромісів з таких 

важливих питань являє собою найкращий спосіб просування до ліквідації 

комерційно-правових барʼєрів для укладання та виконання електронних 

договорів у сфері міжнародної торгівлі. Можна сподіватися, що зрештою буде 

створено та запроваджено єдину правову систему комерційних відносин, яка 

буде сприяти виконанню електронних договорів при експорті та імпорті товарів 

і послуг» [199, с. 6]. 

Аналізуючи нормативно-правове регулювання укладання договорів у цій 

сфері, звернемо увагу, насамперед, на Закон України 

«Про зовнішньоекономічну діяльність» [68]. Стаття 1 цього Закону визначає 

зовнішньоекономічну діяльність як діяльність субʼєктів господарської 

діяльності України та іноземних субʼєктів господарської діяльності, побудовану 

на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її 

межами. Безумовно, норми вказаного Закону розповсюджуються на вказаний 

вид зовнішньоекономічної діяльності, проте, враховуючи її специфіку, навряд 



 173 

чи це можна вважати достатнім правовим регулюванням. Спеціальних норм, що 

безпосередньо стосувалась би здійснення зовнішньоекономічної діяльності з 

використанням електронних засобів звʼязку, вказаний Закон не містить. 

Водночас до зовнішньоекономічних договорів, укладених з 

використанням електронних засобів звʼязку, мають застосовуватись положення 

міжнародного приватного права. Але необхідно зауважити, що специфіка 

Інтернет-відносин змушує дещо по-новому розглядати положення 

міжнародного приватного права про юрисдикцію, про право, що 

застосовується, та його зміст. Сьогодні з цього приводу виникає більше 

запитань, ніж відповідей, а отже, жодна із зазначених проблем міжнародного 

приватного права не може бути охарактеризована з більшою чи меншою 

визначеністю. Це пояснюється тим, що правове регулювання в новій галузі 

тільки почало формуватися і шляхи його розвитку ще не визначено. Така 

невизначеність може призвести до того, що прийняття судами рішень по 

справах, що повʼязані зі здійсненням зовнішньоекономічної діяльності в мережі 

Інтернет, а також питання стосовно вибору права та його змісту буде залежати 

від досвідченості суддів стосовно питань віртуальних відносин та від здатності, 

залежно від цієї специфіки, дати адекватне тлумачення законам суду та праву, 

що має застосовуватись. 

У цьому випадку для вирішення питання, право якої держави має 

застосовуватись до правовідносин, що виникли в результаті укладання 

зовнішньоекономічного електронного договору, будуть застосовуватись 

особливі норми – колізійні, які містять у собі правила вибору права або тим чи 

іншим чином вказують, право якої держави має бути застосовано для 

регулювання конкретних цивільних відносин з іноземним елементом. Іншими 

словами, у національному праві держави, на території якої розглядаються 

правовідносини, що ускладнені іноземним елементом, необхідно знайти таку 

норму, яка б вирішила колізійне питання – колізійну норму.  

Відповідно до законодавства, колізійна норма визначає, право якої 

держави має бути застосовано до даних цивільних відносин, ускладнених 
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іноземним елементом [130, с. 98]. Отже, сама по собі колізійна норма не дає 

відповіді на питання про права та обовʼязки сторін у даних правовідносинах, а 

лише вказує на правопорядок, за яким зміст цих правовідносин буде 

визначатися. Причому географічні чи офіційні назви держав світу здебільшого 

не наводяться. Іншою особливістю, що випливає з вищенаведеної, є те, що 

колізійна норма є відсильною і застосовується тільки разом з матеріальними 

приватноправовими нормами, до яких відсилає. 

Нині на території України цивільні відносини, ускладнені іноземним 

елементом, регулюються Законом України «Про міжнародне приватне право» 

від 23 червня 2005 р. [77], який набрав чинності 1 вересня 2005 р. У ст. 1 цього 

Закону вперше в історії цивільного законодавства України наведено визначення 

поняття «приватноправові відносини», під яким розуміються відносини, що 

ґрунтуються на засадах юридичної рівності, вільному волевиявленні, майновій 

самостійності, субʼєктами яких є фізичні та юридичні особи та іноземний 

елемент, яким визначено ознаку, що характеризує приватноправові відносини, 

які регулюються Законом України «Про міжнародне приватне право», та 

виявляється в одній або кількох з таких форм: 1) хоча б один учасник 

правовідносин є іноземцем, особою без громадянства або іноземною 

юридичною особою; 2) обʼєкт правовідносин перебуває на території іноземної 

держави; 3) юридичний факт, який впливає на виникнення, зміну або 

припинення правовідносин, мав чи має місце на території іноземної 

держави [77].  

Частина 1 ст. 4 Закону України «Про міжнародне приватне право» 

встановлює, що право, яке підлягає застосуванню до приватноправових 

відносин з іноземним елементом, визначається згідно з колізійними нормами та 

іншими положеннями колізійного права Закону України «Про міжнародне 

приватне право», інших законів, міжнародних договорів України та 

міжнародних звичаїв, що визнаються в Україні. Якщо згідно з наведеною 

нормою неможливо визначити право, яке підлягає застосуванню, 

застосовується право, яке має більш тісний звʼязок із приватноправовими 
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відносинами. Однак визначене ч. 1 ст. 4 Закону України «Про міжнародне 

приватне право» право не підлягає застосуванню, якщо за всіма обставинами 

правовідносини мають незначний звʼязок з визначеним правом і більш тісний 

звʼязок з іншим правом. Це положення не застосовується, якщо сторони 

(сторона) здійснили вибір права відповідно до ч. 1 ст. 4 зазначеного Закону.  

Як уже неодноразово зазначалося, питання укладання договору з 

використанням електронних засобів звʼязку, насамперед, стосується форми 

договору. Відповідно до ч. 2 ст. 382 Господарського кодексу України, форма і 

порядок укладання зовнішньоекономічного договору (контракту), права та 

обовʼязки його сторін регулюються Законом України «Про міжнародне 

приватне право» та іншими законами [36]. Так, ст. 31 Закону України 

«Про міжнародне приватне право» встановлює, що, якщо інше не передбачено 

законом, форма правочину має відповідати вимогам права, яке застосовується 

до змісту правочину, але достатньо дотримання вимог права місця його 

укладання, а якщо сторони правочину перебувають у в різних державах, – права 

місця проживання сторони, яка зробила пропозицію, якщо інше не встановлено 

договором. Форма правочину щодо нерухомого майна, згідно з ч. 2 ст. 31 

Закону України «Про міжнародне приватне право», визначається відповідно до 

права держави, у якій перебуває це майно, а щодо нерухомого майна, право на 

яке зареєстроване на території України, – права України. 

Відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність», зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається субʼєктом 

зовнішньоекономічної діяльності або його представником у простій письмовій 

формі, якщо інше не передбачено міжнародним договором України чи законом 

[68]. Згідно з ч. 3 ст.  31 Закону України «Про міжнародне приватне право», 

зовнішньоекономічний договір, якщо хоча б однією стороною є громадянин 

України або юридична особа України, укладається в письмовій формі 

незалежно від місця його укладання, якщо інше не встановлено законом або 

міжнародним договором України [77]. Таким чином, зовнішньоекономічний 
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договір (контракт) може бути укладеним з використанням електронних засобів 

звʼязку, оскільки електронна форма є різновидом простої письмової.  

Існує ціла низка інших колізійних привʼязок, які використовуються при 

укладанні, виконанні, зміні та припиненні зовнішньоекономічних договорів, 

зокрема: принцип автономії волі сторін (lex voluntatis), закон місця укладання 

договору (lex loci contractus), закон місця виконання договору (lex loci 

solutionis), закон країни продавця (lex venditoris), закон місця здійснення 

діяльності (lex loci activitis), принцип найтіснішого звʼязку (lex causae, Proper 

Law), закон країни суду (lex fori), закон валютного боргу (lex monetae). 

Так, найпростішим способом попередження спірних ситуацій, що можуть 

виникати у звʼязку з укладанням зовнішньоекономічного договору з 

використанням електронних засобів зв’язку, зокрема, мережі Інтернет, є так 

званий принцип автономії волі сторін (lex voluntatis), що означає застосування 

права тієї держави, яку оберуть самі сторони – учасники приватних 

правовідносин [130, с. 111]. Цей механізм міжнародного приватного права 

відомий усім правовим системам світу. Згідно із загальноприйнятою 

концепцією, автономія волі являє собою інститут міжнародного приватного 

права. Її існування закріплюється нормами національного права держав 

(зазвичай такими, що встановлені законом), а також міжнародними договорами 

(конвенціями) [142, с. 6], проте прямо він виражений лише в деяких 

законодавчих актах (Японський закон про міжнародне приватне право 

1898 року; Цивільний кодекс канадської провінції Квебек; Цивільний кодекс 

Греції 1940 року та ін.). Частина 1 ст. 4 Закону України «Про міжнародне 

приватне право» розуміє під автономією волі випадки, передбачені законом, 

коли учасники (учасник) правовідносин можуть самостійно здійснювати вибір 

права, що підлягає застосуванню до змісту правових відносин [77]. 

Більш детально автономія волі розкривається у ст. 5 Закону України 

«Про міжнародне приватно праве», у якій зазначається, що у випадках, 

передбачених законом, учасники (учасник) правовідносин можуть самостійно 
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здійснювати вибір права, що підлягає застосуванню до змісту правових 

відносин.  

Вибір права має бути явно вираженим або прямо випливати з дій сторін 

правочину, умов правочину чи обставин справи, які розглядаються в їх 

сукупності, якщо інше не передбачено законом.  

Вибір права може бути здійснено щодо правочину загалом або його 

окремої частини.  

Вибір права щодо окремих частин правочину має бути явно вираженим.  

Вибір права або зміна раніше обраного права може бути здійснено 

учасниками правовідносин у будь-який час, зокрема, при укладенні правочину, 

на різних стадіях його виконання тощо. Вибір права або зміна раніше обраного 

права, які зроблені після укладання правочину, мають зворотну дію і є 

дійсними з моменту укладання правочину, але не можуть:  

1) бути підставою для визнання правочину недійсним у звʼязку з 

недодержанням його форми; 

2) обмежити чи порушити права, які набули треті особи до моменту 

вибору права або зміни раніше обраного права.  

Вибір права не здійснюється, якщо відсутній іноземний елемент у 

правовідносинах [77] 

Отже, принцип автономії волі є привʼязкою колізійної норми, з 

використанням якої особа має право за своїм вибором підпорядкувати укладену 

угоду тому або іншому, обраному, нею правопорядку [122, с. 215].  

Як видно, спосіб укладання договору прямо не впливає на дію вказаного 

принципу автономії волі, оскільки права й обовʼязки сторін визначаються на 

майбутнє, тобто вже після укладання. Однак, якщо правопорядок, який оберуть 

сторони, не визнає чинність зовнішньоекономічних договорів, укладених із 

використанням електронних засобів зв’язку, на нашу думку, це може вплинути 

на обсяг їх прав. Наприклад, суд такої країни може не взяти до уваги 

електронний договір як доказ. 
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Закон місця укладання договору (lex loci contractus) та закон місця 

виконання договору (lex loci solutionis) належать до однієї формули 

прикріплення – закону місця укладання акта (lex loci actus) – що означає 

застосування права тієї держави, на території якої укладено приватноправовий 

акт. 

Під законом місця укладання договору (lex loci contractus) розуміється 

застосування права тієї держави, у якій укладено договір. Цей Закон традиційно 

застосовується в деяких країнах (наприклад, у Франції, Італії та ін.). Україна 

теж застосовує закон місця укладання договору, зокрема, у ч. 8 ст. 6 Закону 

України «Про зовнішньоекономічну діяльність» він застосовується субсидіарно 

до принципу автономії волі, відповідно до даної норми права та обовʼязки 

сторін зовнішньоекономічної угоди визначаються правом місця її укладання, 

якщо сторони не погодили інше. Місце укладання угоди визначається законами 

України. Відповідно до ст. 647 Цивільного кодексу України, договір є 

укладеним у місці проживання фізичної особи або за місцезнаходженням 

юридичної особи, яка зробила пропозицію укласти договір, якщо інше не 

встановлено договором.  

Специфікою електронних договорів є те, що між сторонами договору є 

«посередники» – інформаційні системи, тобто термінали з відповідним 

програмним і технологічним забезпеченням, з використанням яких працюють 

інформаційні системи оферента й акцептанта. Інформаційна система може бути 

зовсім в іншому місці, ніж оферент та акцептант. Сторони договору взагалі 

можуть не знати, де містяться інформаційні системи, з використанням яких 

вони укладають договір, а власники інформаційних систем, у свою чергу, 

можуть змінити їх місце знаходження, не повідомляючи про це користувачів. 

Тому при визначенні місця укладання договору  доцільно брати до уваги не 

місцеперебування інформаційних систем, а зазначати конкретну країну, якщо 

сторони визначають це на власний розсуд, або ж, як це передбачено у ст. 647 

Цивільного кодексу України, робити привʼязку до права країни оферента.  
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Закон місця виконання договору (lex loci solutionis) означає застосування 

права тієї держави, у якій договірне зобовʼязання підлягає виконанню. У такому 

вигляді ця формула прикріплення застосовується, зокрема, у праві ФРН та в 

Законі про міжнародне приватне право Туреччини 1982 р., ст. 24 якого 

встановлює, що якщо сторони не обрали право, то застосовується право місця 

виконання, а при декількох місцях виконання – право виконання тієї дії, яка 

створює центр зобовʼязальних правовідносин [130, с. 112].  

Застосування цієї привʼязки буде, на наш погляд, проблемою при 

виконанні договору в мережі Інтернет чи в іншій інформаційній системі 

(зокрема, коли товар виступає у цифровій формі, і фізичної транзакції при 

виконанні договору не відбувається). У даному випадку місцем виконання 

таких договорів є інформаційна система як правове поле, тому важко 

визначити, до юрисдикції якої держави належить Інтернет або інша мережа. На 

наш погляд, до таких договорів слід застосовувати попередню привʼязку – 

закон місця укладання договору (lex loci contractus), оскільки місце укладання 

договору за законом України визначається або за згодою сторін, або за місцем 

перебування оферента, а сторони договору поки що є реальними, які 

перебувають в тій чи іншій державі, а не в кіберпросторі.  

Під законом країни продавця (lex venditoris) розуміється застосування 

права тієї держави, до якої належить продавець. Ц. привʼязку було прийнято за 

основу в Гаазькій конвенції 1955 р. про міжнародний продаж рухомих 

матеріальних речей, однак, коли продавець або його представник отримує 

замовлення в країні, у якій є звичайне місцеперебування покупця, вирішальним 

є право останньої країни. 

Як зазначає Л. Лунц, теоретичне розроблення питання призвело до 

визнання того, що для купівлі-продажу рухомих матеріальних речей закон 

продавця – найбільш доцільна привʼязка в зовнішньоекономічних угодах 

[122, с. 225].  

У законодавстві України, зокрема у ч. 10 ст. 6 Закону України 

«Про зовнішньоекономічну діяльність», зазначено, що при відсутності 
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погодження між сторонами відносно права, яке має застосовуватись до 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів), застосовується право країни, де 

заснована, має своє місце проживання або основне місце діяльності сторона, 

яка є продавцем у договорі купівлі-продажу. Тобто закон країни продавця 

застосовується субсидіарно до принципу автономії волі.  

При застосуванні даної привʼязки до зовнішньоекономічних договорів, 

які вчиняються з використанням електронних засобів звʼязку, слід враховувати, 

що країною продавця необхідно вважати країну його місцеперебування, а не 

його інформаційної системи. 

Закон місця здійснення діяльності (lex loci activitis) – привʼязка, що 

означає застосування закону держави, я якій здійснюється діяльність або 

створюються передбачені договором результати. Ця привʼязка тяжіє до 

принципа найтіснішого звʼязку. Як правило, вона теж застосовується 

субсидіарно до принципа автономії волі. Прикладом цієї привʼязки є ч. 11 ст. 6 

Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», відповідно до якої до 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про виробниче співробітництво, 

спеціалізацію і кооперування, виконання будівельно-монтажних робіт 

застосовується право країни, у якій здійснюється така діяльність або 

створюються передбачені договором (контрактом) результати, якщо сторони не 

погодили інше.  

Застосування закону місця здійснення діяльності до договорів, що 

укладаються з використанням електронних засобів звʼязку, так само, як 

привʼязки до закону місця виконання договору, ускладнюється, якщо договір 

виконується в мережі Інтернет або іншій мережі, оскільки практично 

неможливо визначити країну, до юрисдикції якої належить мережа Інтернет. 

Принцип найтіснішого звʼязку (lex causae, Proper Law) означає 

застосування права тієї держави, з якою дані правовідносини найтісніше 

повʼязані. Однією з провідних тенденцій розвитку законодавства у сфері 

міжнародного приватного права на сучасному етапі, як зазначає 

М. М. Богуславський, є розроблення гнучких підходів до колізійного 



 181 

регулювання цивілістичних правовідносин, ускладнених іноземним елементом. 

Йдеться про те, що у випадках відсутності належного колізійного регулювання 

або у випадках, коли колізійна норма відсилає до правопорядку, що меншою 

мірою повʼязаний з фактичними обставинами справи, ніж будь-який інший 

правопорядок, суд має застосувати саме те право, яке має найтісніший звʼязок з 

обставинами конкретної справи. Будь-які правовідносини, відповідно до своєї 

природи, тяжіють до свого місцеперебування в правовому світі, яке слід знайти 

і правильно визначити [131, с. 323].  

Як правило, у науці й на практиці міжнародного приватного права 

принцип найтіснішого звʼязку розглядається як одна з формул прикріплення, 

що вступає в дію, зокрема, у разі відсутності належної колізійної привʼязки. 

Однак у доктрині сама ідея найтіснішого звʼязку не викликáла особливих 

заперечень за умови, що такий звʼязок не визначатиметься судом чи 

арбітражем, а встановлюватиметься на основі заздалегідь передбачених 

критеріїв [200, с. 219]. До того ж формула прикріплення, що відсилає до права, 

з яким дуже тісно повʼязані правовідносини, має певну перевагу з погляду 

юридичної техніки. Вона має універсальний характер і здатна обслуговувати 

взагалі всі відносини з іноземним елементом, водночас як інші формули 

прикріплення може бути застосовано лише щодо певної групи правовідносин 

[100, с. 100–101].  

Цей принцип є особливо корисним для такого виду 

зовнішньоекономічних договорів, які є предметом даного дослідження, 

оскільки він дає змогу знайти правопорядок, застосування якого є найбільш 

раціональним для даних відносин і не зосереджувати увагу на особливому 

способі укладання договору – з використанням електронних засобів звʼязку. 

Закон країни суду (lex fori) – колізійна привʼязка, відповідно до якої суд 

зобовʼязаний керуватися законом своєї держави, незважаючи на іноземний 

елемент у складі даних правовідносин. Загальноприйнятою сферою 

застосування закону суду є міжнародний цивільний процес: суд при розгляді 

цивільних справ з іноземним елементом завжди керується своїм процесуальним 
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правом (як виняток, суд може застосувати норми іноземного процесуального 

права, якщо це спеціально обумовлено в законі або міжнародному договорі). 

Однак у сфері міжнародного цивільного процесу проблема вибору права 

відсутня, тому закон суду у цьому разі є не формулою прикріплення, а одним із 

принципів міжнародного цивільного процесу.  

Як формула прикріплення закон країни суду застосовують у сфері будь-

яких видів приватноправових відносин і в цій якості може замінити будь-яку з 

існуючих формул прикріплення. Іноді закон суду як формула прикріплення 

використовує міжнародні договори про надання правової допомоги. За деякими 

видами приватноправових відносин договори, передусім, встановлюють 

правила підсудності (тобто визначають суди чи будь-які інші правозастосовчі 

органи і держави, які правомочні розглядати спір, що зумовлено такими 

правовідносинами), а потім встановлюють загальне правило про застосування 

права держави, органи якої розглядають справи [130, с. 115–116]. Україна 

сьогодні не бере участі в жодній міжнародній угоді щодо взаємної допомоги в 

розгляді справ, повʼязаних з електронною комерцією.  

У США, які належать до англо-американської правової системи, 

основним принципом вирішення юрисдикційних проблем є так звана 

«персональна юрисдикція» (personal jurisdiction). В основу цього принципу 

покладено концепції територіального суверенітету й федералізму. 

Американський суд має компетенцію розглядати спір стосовно тієї чи іншої 

особи, якщо вона фізично присутня на його території. Однак розвиток 

електронної комерції призвів до зміни деяких правил визначення підсудності в 

американському праві. 

Принцип персональної юрисдикції доповнено принципом мінімальних 

контактів, який означає, що звʼязки відповідача з відповідною територією 

можуть слугувати виправданням юрисдикції суду цієї території і фізична 

присутність (доміцілій/статус резидента) відповідача перестала бути 

необхідною умовою юрисдикції американських судів. Критерій вияву 

мінімальних контактів у багатьох штатах закріплено так званими законами 
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«довгої руки» (long arm statutes). У справах, повʼязаних з електронною 

комерцією, якщо відповідач не є резидентом США, американські суди можуть 

визнати свою юрисдикцію за наявності мінімальних звʼязків. Так, звичайне 

розміщення на американському веб-сайті інформації про товари та послуги 

може бути підставою для висновку про наявність американської 

юрисдикції [119].  

Важливе значення для електронної комерції мають розрахунки між 

сторонами. При цьому виникають досить важливі питання, зокрема такі: як 

вирішити проблему колізії фінансових правил різних держав, за законами якої 

держави буде встановлено податки і митні платежі й до бюджету якої держави 

їх необхідно сплачуватися. Однак ці питання є предметом дослідження 

фінансового права, тому не будуть розглядатися в даній роботі.  

Що ж стосується валюти платежу, то відповідно до доктрини про 

особливу «валютну привʼязку» той, хто уклав договір в іноземній валюті, таким 

чином у питаннях валюти підпорядкувався правопорядку держави, якій 

належить дана валюта. На думку Л. А. Лунца, у цьому випадку валютне 

питання виникає лише за умови впливу знецінення даної іноземної валюти на 

грошове зобовʼязання, що виражене в цій валюті. Проте учений констатує, що в 

цьому разі діє принцип, відповідно до якого таке зобовʼязання залишається 

незмінним у своїй сумі, незважаючи на зміну в купівельній силі грошей або 

металевому змісті грошової одиниці. Після того як держава ввела нову грошову 

одиницю та встановила співвідношення між старою і новою грошовими 

одиницями, це співвідношення повинне застосовуватися для всіх боргів, що 

виражені у валюті даної держави. Питання про платіжне співвідношення старої 

і нової грошових одиниць може бути вирішено лише законом тієї держави, якій 

належить відповідна валюта; у законі іншої держави взагалі не можна знайти 

відповіді на це питання. У таких випадках не може йтися ні про вибір закону, ні 

про колізію законів, оскільки не існує колізійної проблеми. Таким чином, 

«валютну привʼязку» не може бути визнано видом формул прикріплення 

[122, с. 230–232]. 
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Проте це ще не означає, що вираження суми боргу в іноземній грошовій 

одиниці позбавлене будь-якого значення для колізійного права. Такий спосіб 

вираження валюти боргу в сукупності з іншими умовами угоди (зазначенням 

місця виконання в тій же державі, до якої належить валюта боргу, 

підпорядкування угоди юрисдикції тієї держави та ін.) може слугувати 

вираженням наміру сторін підпорядкувати угоду загалом правопорядку цієї 

держави або підставою для того, щоб суд зміг використати вказані ознаки з 

метою «локалізації» договору.  

Таким чином, при визначенні питання, законодавство якої держави слід 

застосовувати до договору, що вчиняється з використанням електронних 

засобів звʼязку, потрібно брати до уваги місцеперебування сторін, а не місце 

виконання договору або розміщення інформаційних систем сторін. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Банківська сфера посідає провідне становище у використанні 

електронних засобів звʼязку при укладенні договорів. Одним з найбільш 

розповсюджених видів забезпечення договірних відносин, що укладаються з 

використанням електронних засобів звʼязку, є розрахунки. Водночас електронні 

розрахунки не становлять окремої форми розрахунків, а є лише різновидом 

безготівкових розрахунків.  

2. Особливість правового регулювання здійснення електронних 

розрахунків полягає в комплексному характері, а також у недостатній 

систематизованості чинних нормативно-правових актів.  

3. Підставою для надання електронних банківських послуг є цивільно-

правовий договір, а метою їх надання є проведення в інтересах клієнта 

банківських операцій (зазвичай, розрахункових).  

4. Переміщення є логічним наслідком розвитку новітніх технологій. Але й 

у цій сфері недостатній рівень правового регулювання укладання договірних 
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відносин у мережі Інтернет є гальмуючим фактором електронної комерції в 

Україні. 

5. До договорів, що укладаються з використанням електронних засобів 

звʼязку в зовнішньоекономічній діяльності, окрім законодавства про 

зовнішньоекономічну діяльність, має бути застосовано норми міжнародного 

приватного права, за умови врахування особливостей укладання та виконання 

цього виду договору.  

6. Використання електронних документів (у тому числі розрахункових) у 

банківський діяльності має специфічні аспекти, які досить важко відобразити в 

загальногалузевих законах, а тому доцільно прийняти спеціальний закон, у 

якому має бути системно згруповано норми, спрямовані на регулювання 

відносин у сфері електронного банківського документообігу саме в банківській 

сфері.  

7. Терміни «електронна комерція» та «електронна торгівля» 

відображають різні поняття і не є синонімами. Електронна комерція являє 

собою будь-яку підприємницьку діяльність , що здійснюється з використанням 

інформаційних технологій і спрямована на отримання прибутку. Електронна 

торгівля охоплює більш вузьку сферу підприємницької діяльності, а саме 

діяльність з купівлі-продажу з використанням сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій виготовлених, перероблених або набутих товарів та 

з надання повʼязаних з цим послуг і робіт з метою отримання прибутку. 

8. Електронні договори мають свою специфіку, яка полягає в тому, що 

між сторонами договору є «посередники» – інформаційні системи, тобто 

термінали з відповідним програмним і технологічним забезпеченням, з 

використанням яких працюють інформаційні системи оферента й акцептанта. 

9. При визначенні питання, законодавство якої держави слід 

застосовувати до договору, що вчиняється з використанням електронних 

засобів звʼязку, потрібно брати до уваги не місце виконання договору або 

розміщення інформаційних систем сторін, а місцеперебування сторін. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. У дисертаційному дослідженні наведено теоретичне узагальнення і 

нове вирішення наукового завдання, що виявляється у формулюванні 

завершеної наукової концепції цивільно-правового регулювання відносин, які 

виникають з договорів, що укладаються з використанням електронних засобів 

зв’язку. 

На основі аналізу наукової літератури, вивчення й узагальнення практики 

сформульовано основні теоретичні та практичні висновки. 

1. Відсутність єдиного терміна для позначення договорів, що укладаються 

з використанням електронних засобів зв’язку, а також відсутність 

законодавчого визначення цього виду договору сьогодні належить до недоліків 

правового регулювання. На основі аналізу юридичної літератури виділено такі 

обов’язкові ознаки договору, укладеного з використанням електронних засобів 

зв’язку: 

– відсутність безпосереднього контакту з іншими суб’єктами 

правовідносин, що виникають у результаті укладання такого договору 

(віддалена комунікація); 

– використання електронних засобів зв’язку для укладання договору. 

2. Застосування існуючих норм законодавства до договорів, що 

укладаються з використанням електронних засобів зв’язку, вимагає врахування 

специфіки таких договорів, а саме: 

– укладання договору з використанням електронних засобів зв’язку 

вимагає наявності спеціального технічного, телекомунікаційного та 

інформаційного обладнання, відповідних мереж та організацій, відповідальних 

за належну роботу названих об’єктів, як обов’язкової умови укладання та 

зберігання договорів;  

– існування особливих процесуальних правил підготовки до укладання, 

його зберігання, внесення змін до його змісту. 
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3. Використання електронних засобів зв’язку при укладенні договорів не 

змінює їх цивільно-правової природи і загальновизнаного порядку їх укладання 

(оферта-акцепт), а лише обумовлює певні особливості окремих етапів. Оферта, 

зроблена з використанням електронних засобів зв’язку, має належати до так 

званої оферти «відсутній особі». Принципового значення у даному випадку 

набуває питання строків надання відповіді на таку оферту. Особливий характер 

оферти та акцепту при укладенні договорів із використанням електронних 

засобів зв’язку може обумовлюватись використанням «електронних агентів». 

4. На сьогодні є спірним питання режиму інформації, розміщеної у 

відкритих інформаційних системах. Вбачається, що таку інформацію можна 

розглядати як оферту лише у випадку відповідності основним ознакам 

останньої: наявність усіх істотних умов договору та наміру оферента вважати 

себе зв’язаним офертою в разі її акцепту. 

5. Питання можливості укладання договору з використанням електронних 

засобів зв’язку сьогодні пов’язано, головним чином, з можливістю надання 

договору форми, передбаченої законом, а також можливості виконання вимог 

законодавства, пов’язаних із нотаріальним посвідченням договору, коли таке 

посвідчення вимагається на законодавчому рівні.  

6. Можливість виконання договору з використанням електронних засобів 

зв’язку обумовлюється особливостями предмета договору. Отже, існування 

предмета договору лише в аналоговій формі повністю виключає можливість 

виконання такого договору з використанням електронних засобів зв’язку, і таку 

перешкоду слід вважати абсолютною. 

7. Специфіка фіксації змісту договору, що вчиняється з використанням 

електронних засобів зв’язку, викликає низку проблем, пов’язаних із вчиненням 

певних юридичних дій. Зокрема, це проблема нотаріального посвідчення 

договору, що вчиняється з використанням електронних засобів зв’язку. 

Питання щодо можливості нотаріального посвідчення договорів, укладених з 

використанням електронних засобів зв’язку, на сьогодні не знаходить 

однозначної відповіді. Його вирішення потребує перегляду законодавства як 
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щодо процедури вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, так і чіткого 

визначення категорій договорів, які не можуть вчинятися з використанням 

електронних засобів зв’язку.  

8. Питання фіксації змісту договору, що укладається з використанням 

електронних засобів зв’язку, вимагає уточнення поняття «електронний носій», 

що може бути визначено як індивідуально визначений предмет матеріального 

світу, що існує у вигляді магнітної стрічки, жорсткого диску ЕОМ, дискети, 

картки пам’яті, компакт-диску тощо. Похідна продукція цих носіїв на 

паперових об’єктах хоча і містить інформацію, закріплену на електронних 

носіях, проте сама по собі ними не є. 

9. «Електронна торгівля» (electronic trading) – операції, пов’язані з 

купівлею, продажем та доставкою товарів і, таким чином, розглядається як 

діяльність з реалізації товарів. Вона охоплює вузьку сферу підприємницької 

діяльності, а саме: діяльність з купівлі-продажу з використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій виготовлених, перероблених або 

набутих товарів та надання пов’язаних з цим послуг і робіт з метою отримання 

прибутку.  

10. Специфіка фіксації змісту договору, що укладається з використанням 

електронних засобів зв’язку, дозволяє не лише виділити його в окрему групу на 

підставі використання електронних засобів зв’язку під час укладання договору, 

а й, крім традиційної класифікації договорів на односторонні та двосторонні, 

оплатні й безоплатні, реальні та консенсуальні, абстрактні й казуальні, строкові 

та безстрокові тощо, виділити специфічні групи всередині цього виду 

договорів. Можливо виділити саме договори, що укладаються з використанням 

електронних засобів зв’язку, як окрему групу договорів з особливим способом 

укладання. Залежно від ступеня ускладненості форми договору, що вчиняється 

з використанням електронних засобів зв’язку, можна виділити договори, які 

укладаються без або з використанням електронного цифрового підпису.  

Договори, що укладаються в мережі Інтернет, можна поділити на 

договори, які укладаються в мережі Інтернет при використанні останньої як 
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засобу зв’язку (за аналогією з факсом тощо), та договори, що укладаються в 

мережі Інтернет як у правовому полі. Залежно від обов’язковості участі людини 

у процесі укладання договору в мережі Інтернет, можна розрізнити договори, 

що укладаються за участю електронних агентів, та договори, що укладаються за 

обов’язковою участю людини. 

11. Специфіка електронного документообігу полягає як у значному 

ускладненні ідентифікації суб’єктів договору, що укладається з використанням 

електронних засобів зв’язку, так і в підвищених ризиках доступу до 

електронних документів сторонніх осіб, що зумовлює необхідність 

застосування додаткових засобів захисту електронних документів. 

12. Електронний цифровий підпис є одночасно й засобом ідентифікації 

особи, яка підписала документ, й електронним засобом захисту самого 

документа. При збереженні посвідчувального характеру електронного 

цифрового підпису він має певну специфіку стосовно ідентифікації особи, 

оскільки може йтися лише про ідентифікацію власника електронного 

цифрового підпису, а не про ідентифікацію особи, яка підписала документ. 

Також електронний цифровий підпис не має ознак власноручного виконання 

підпису.  

13. Необхідною умовою укладення договорів за допомогою електронних 

засобів зв’язку є надання можливості на законодавчому рівні посвідчувати такі 

договори нотаріально. Нотаріальне посвідчення договорів, що укладаються з 

використанням електронних засобів зв’язку, зробить більш захищеними права 

сторін таких договорів та надасть їм більшої юридичної вірогідності. 

14. Вважаємо за доцільне запровадити Єдиний електронний реєстр 

недієздатних осіб, який надаватиме змогу нотаріусам перевіряти дієздатність 

осіб на відстані, та підключити до нього органи судової влади для наповнення 

його інформацією за прийнятими рішеннями стосовно визнання осіб 

недієздатними, а нотаріусів залучити як користувачів цього реєстру.  

15. Стаття 207 Цивільного кодексу України встановила вчинення 

правочину в письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або 
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кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. 

Розрізняючи поняття «документ», «лист», «телеграма», законодавець зазначає, 

що вони можуть фіксувати зміст правочину. Проте, якщо листи чи телеграми не 

будуть мати реквізитів документа, то вони не матимуть юридичної сили, а їх 

зміст не буде правочином. Тому доцільно статтю 207 Цивільного кодексу 

України викласти в такій редакції: «Правочин вважається таким, що вчинений у 

письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох 

документах, якими можуть бути листи, телеграми, якими обмінялися сторони, 

за наявності в них обов’язкових реквізитів документів».  

16. Доцільно розширити повноваження нотаріусів щодо захисту 

цивільних прав шляхом надання їм права забезпечувати докази. Відповідні 

законодавчі ініціативи пропонується внести до статті 18 Глави 3 Розділу І 

Книги першої Цивільного кодексу України, Глави 3 Провадження у справі до 

судового розгляду Цивільного процесуального кодексу України, до статті 34 та 

до Розділу ІІІ Закону України «Про нотаріат». 
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