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Договірне право зародилось ще з часів Римської Імперії. І воно досі 

залишається актуальним, і постійно розвивається, адже воно дає можливість 

людям врегулювати відносини домовленістю. І зазвичай ця домовленість має 

переваги для обох сторін. 

Україна поступово формувала своє цивільне законодавство, переймаючи 

позитивний досвід інших країн та впроваджуючи свої інновації. За період 

незалежності договірне право покращувалось як у частині правозастосування, та 

і в частині законодавчого регулювання. 

Значний вплив на договірне право здійснюють інформаційно-комунікаційні 

технології. Звичні способи укладення договорів вимушено трансформуються під 

впливом нових технологій, тим самим забезпечуючи більш зручні способи 

ведення суб’єктами своєї діяльності. [1] 

Спочатку варто визначити умови дійсності звичайного цивільного 

правочину: 

• Суб’єктний склад. У сторін правочину має бути відповідний обсяг 

дієздатності. 

• Зміст та форма правочину не повинні суперечити закону. 

• Волевиявлення учасників правочину має бути вільним. 

• Правочин має бути спрямований на настання правових наслідків, які 

ним зумовлені. 

П. 5 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про електронну комерцію»  визначає 

електронний договір як домовленість двох або більше сторін, спрямована на 
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встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків та оформлена в 

електронній формі. [2] 

Положеннями ч. 1 ст. 205 ЦКУ передбачено, що правочин може вчинятися 

усно або в письмовій (електронній) формі. Згідно з ч. 1 ст. 207 ЦКУ правочин 

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

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

листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що 

вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою 

телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв'язку. [4] 

Також згідно з ч. 2 ст. 639 ЦКУ, якщо сторони домовилися укласти договір 

за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем, він вважається 

укладеним у письмовій формі. [4] 

Таким чином, законодавством передбачена можливість укладення договорів 

у спрощеному порядку через: 

– ділову переписку – шляхом обміну документами, в тому числі 

електронними; 

– у вигляді конклюдентних дій (прийняття замовлення до виконання). 

При цьому договори, укладені зазначеними способами, вважаються такими, 

що вчинені у письмовій формі. 

Укладення договору має місце, якщо зі змісту документів можливо 

встановити: 

– виражений намір особи укласти конкретний договір та розуміння цією 

особою своїх зобов’язань у разі прийняття її пропозиції іншою особою; 

– істотні умови майбутнього договору;  

– адресата (адресатів) відповідної пропозиції; 

– прийняття пропозиції на запропонованих умовах другою стороною або 

вчинення нею в межах строку для відповіді на оферту дій відповідно до вказаних 

у пропозиції умов договору (відвантажила товари, надала послуги, виконала 

роботи, сплатила відповідну суму грошей тощо). [5] 

Щодо правового регулювання,то у сфері укладання електронних договорів 

мають значну роль Цивільний та Господарський кодекси України та Закон 

України «Про електронну комерцію» та «Про електронні документи та 

електронний документообіг». 

Електронні договори та електронні правочини можуть укладатися в 

інформаційно-телекомунікаційних системах (системи, які виконують обробку 

інформації під час укладення електронного правочину, наприклад, Інтернет-

магазин) чи за допомогою обміну електронними документами та листами (ст. 207 
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Цивільного кодексу України [4]). Щодо господарських договорів, то ч. 1 ст. 181 

Господарського кодексу України допускає їх укладення 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 укладення 

такого виду договорів[6]. 

Згідно з законодавством сторони електронного договору мають можливість 

створювати його у вигляді окремого електронного документу. Також 

враховується воля кожної зі сторін щодо здійснення правочину за допомогою 

засобів електронної комунікації (надсилання електронних листів та 

повідомлень). 

Важливе значення для чинності правочину має факт дотримання 

передбаченої законом форми його вчинення.  

В Європейській практиці чинність електронних договорів була визнана ще в 

2005 році  Конвенцією Організації об'єднаних націй про використання 

електронних повідомлень у міжнародних договорах. Згідно зі ч.1 п.5 

Конвенції:повідомлення або договір не можуть бути позбавлені дійсності або 

позовної сили лише на тій підставі, що вони складені у формі електронного 

повідомлення [7]. 

Однією з умов належного укладення електронного договору є його 

підписання.  

Так, у сфері електронної комерції, відповідно до ст. 12 Закону України «Про 

електронну комерцію», підписати електронний правочин можна за допомогою: 

• електронного підпису (може відображатись у вигляді натискання на 

віртуальну кнопку «Згоден», «Підтверджую», «Так» тощо); 

• електронно-цифрового підпису (слід згадати, що Закон України «Про 

електронний цифровий підпис» втратив чинність у зв'язку з 

прийняттям Закону України «Про електронні довірчі послуги»); 

• електронного підпису одноразовим ідентифікатором (комбінація букв 

та чисел, яка надходить на мобільний номер телефону або e-mail, яку в 

подальшому необхідно ввести у відповідне віртуальне поле); 

• аналога власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису за 

допомогою засобів механічного або іншого копіювання, іншого 

аналога власноручного підпису) за письмовою згодою сторін, у якій 

мають міститися зразки відповідних аналогів власноручних 

підписів.[2] 

З прийняттям у 2017 р. змін процесуальних кодексів електронні договори 

стало можливо використовувати в судах. Оформлювати електронні докази 

можна як у письмовому вигляді (копія) за допомогою візуального відображення 
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електронного документа на папері, так і в електронному вигляді на матеріальних 

носіях з накладенням ЕПЦ (наприклад, на флешці,жорсткому диску та інших 

носіях інформації)  

Щодо судової практики, то в Україні існує досить різна позиція суддів. Іноді 

електронні документи приймають як докази, а іноді суд визнає їх неналежними. 

Наприклад, у справі № 908/2373/13 відповідач надав суду на підтвердження своєї 

позиції акт відкриття та перегляду електронної пошти та диск з технічною відео 

фіксацією цього процесу і це було прийнято судом до уваги, що було підтримано 

Вищим господарським судом України у постанові від 14.01.2014 року. Водночас, 

в судовій практиці є випадки, коли суди не беруть до уваги скриншоти як докази 

надіслання електронних повідомлень. Зокрема, про це зазначає Вищий 

господарський суд України у постанові у справі № 924/473/16 від 17.01.2017 

року: «доказів надсилання повідомлень за вказаними адресами відповідачем не 

надано, а надані відповідачем скриншоти не є належними та допустимими 

доказами у розумінні статей 32-34 Господарського процесуального кодексу 

України». [8, 9, 10] 

Висновок:  

Електронний договір – це великий крок вперед для договірного 

законодавства нашої країни полегшення співробітництва між суб’єктів 

господарювання. Складання електронних договорів є також поштовхом для 

розвитку роботи української кіберполіції. 

Підсумовуючи, зазначимо, що для дійсності електронного договору повинні 

бути дотримані усі умови, які стосуються дійсності звичайного правочину. Окрім 

них додається: 

• належне підписання електронного договору за допомогою цифрових 

технологій; 

• можливість встановлення зі змісту електронних документів таких 

даних, як виражений намір особи укласти конкретний договір, його 

істотні умови; адресата (адресатів) відповідної пропозиції та  

прийняття цієї пропозиції. 
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