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УМОВИ ДІЙСНОСТІ ЕЛЕКТРОННОЇ ФОРМИ 
ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ

Статья посвящена исследованию за-
конодательных положений определения 
электронной формы хозяйственного дого-
вора и прикладных вопросов ее использова-
ния в хозяйственном обороте. Раскрыто 
понятие электронной коммерции, опреде-
лено характеристики электронной формы 
хозяйственного договора, очерчено условия 
действительности хозяйственных договоров 
и разъяснены вероятные условия действи-
тельности и основания недействительно-
сти хозяйственного договора, заключенного 
в электронной форме. Авторами сосредото-
чено внимание на законодательных прин-
ципах и актуальности электронной формы 
договора в хозяйственном обороте. В ста-
тье авторы исследуют отечественную дого-
ворную практику применения электронной 
формы договора в хозяйственной деятель-
ности и используют позитивный опыт для 
определения условий действительности и ос-
нований недействительности электронного 
договора. Также проанализированы пробле-
мы использования в договорной практике 
электронной формы договора, электронных 
ключей, доверительных услуг и предложены 
пути их решения.
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Постановка наукової проблеми
Для полегшення товарообігу та опера-

тивності надання послуг і виконання робіт 
у різних сферах господарської діяльності 
запроваджено електронну форму дого-
вірних відносин. Проте, електронна фор-
ма господарського договору залишається 
більш уразливою для його сторін, оскіль-
ки не достатня правова урегульованість, 
невизначеність умов дійсності такої форми 
договору дають підстави для зловживань 
контрагентами та визнання таких дого-
ворів недійсними. Таким чином, актуаль-
ність законодавчого визначення та доско-
нала правова регламентація умов дійснос-
ті електронної форми господарського до-
говору є фундаментом легітимності угоди 
та настання обумовлених сторонами пра-
вових наслідків.

Аналiз oстаннiх дoслiджень i 
публiкацiй

Вивчення поняття електронної ко-
мерції, електронних документів, електро-
нної форми господарського договору у 
господарському та цивільному праві було 
предметом дослідження таких науковців? 
як Борисова А.О., Мілаш В.С., Пилипен-
ко С.С., Черкашин С.В., питаннями дій-
сності договору та правових підстав не-
дійсності угоди займалися такі відомі на-
уковці як Давидова І. В., Длугош О. І., 
Новицький И. Б., Кучер В. О., Потопаль-
ський С. С., Пеpoвa O. В., Рабінович Н. В., 
Романюк Я.М., Хатнюк Н.С., Хейфец Ф. С.
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Проте, аналіз законодавчих положень, 
наукових праць та сучасних публікацій 
свідчить про те, що питання умов дійснос-
ті господарських договорів, укладених в 
електронній формі, є актуальним та мало-
дослідженим і потребує глибших та більш 
ґрунтовних фахових досліджень із ураху-
ванням практичного досвіду. 

Метою публікації є аналіз правових 
засад визначення електронної форми гос-
подарського договору, прикладних пи-
тань її використання у господарському 
обороті, поняття електронної комерції та 
дослідження умов дійсності такої форми 
договору, а також виявлення проблем при 
застосуванні електронної форми договору 
у господарській діяльності та пропозиція 
шляхів їх вирішення.

Виклад основного матеріалу
Цивільне законодавство, переймаючи 

позитивний досвід інших країн та впро-
ваджуючи свої інновації, поступово удо-
сконалювалось та сформувало вітчизняне 
цивільне законодавство. Договірні відно-
сини розвивались і покращувались як у 
частині правозастосування, так і в части-
ні законодавчого регулювання. Суттєвий 
вплив на договірні відносини здійснюють 
інформаційно-комунікаційні технології 
та інновації у сфері господарської діяль-
ності. Тепер звичні форми укладення до-
говорів вимушено трансформуються під 
впливом нових технологій, тим самим 
забезпечуючи більш раціональні способи 
ведення суб’єктами своєї господарської 
діяльності [1]. Тому саме запроваджен-
ня електронної форми договору стало 
інструментом для врегулювання договір-
них відносин, прискорення взаємовідно-
син між сторонами договору та спростило 
процедуру укладення господарських до-
говорів.

Пункт 5 частини 1 статті 3 Закону 
України «Про електронну комерцію» ви-
значає електронний договір як домовле-
ність двох або більше сторін, спрямована 
на встановлення, зміну або припинення 
цивільних прав і обов’язків та оформлена 
в електронній формі [2].

Положеннями ч. 1 ст. 205 ЦК України 
передбачено, що правочин може вчиняти-
ся в усній або в письмовій (електронній) 
формі. Згідно з ч. 1 ст. 207 ЦК України, 
правочин вважається таким, що вчинений 
у письмовій формі, якщо його зміст зафік-
сований в одному або кількох документах 
(у тому числі електронних), у листах, теле-
грамах, якими обмінялися сторони. Пра-
вочин вважається таким, що вчинений у 
письмовій формі, якщо воля сторін вира-
жена за допомогою телетайпного, елек-
тронного або іншого технічного засобу 
зв’язку [3].

Також, згідно з ч. 2 ст. 639 ЦК України, 
якщо сторони домовилися укласти договір 
за допомогою інформаційно-телекомуніка-
ційних систем, він вважається укладеним 
у письмовій формі [3]. Таким чином, зако-
нодавством передбачена можливість укла-
дення договорів у спрощеному порядку 
через:

– ділову переписку – шляхом обміну 
документами, у тому числі електронними;

– у вигляді конклюдентних дій (при-
йняття замовлення до виконання).

При цьому договори, укладені зазначе-
ними способами, вважаються такими, що 
вчинені у письмовій формі.

Укладення договору має місце, якщо зі 
змісту документів можливо встановити:

– виражений намір особи укласти кон-
кретний договір та розуміння цією особою 
своїх зобов’язань у разі прийняття її про-
позиції іншою особою;

– істотні умови майбутнього договору; 
– адресата (адресатів) відповідної про-

позиції;
– прийняття пропозиції на запропо-

нованих умовах другою стороною або 
вчинення нею в межах строку для відпо-
віді на оферту дій відповідно до вказаних 
у пропозиції умов договору (відвантажила 
товари, надала послуги, виконала роботи, 
сплатила відповідну суму грошей тощо) 
[3].

Пропонуємо більш детально розгляну-
ти кожну вищезазначену умову. Вираже-
ний намір зазвичай викладається у вигля-
ді оферти та акцепту. Тобто з листування 
має бути зрозуміло пропозицію укладення 
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договору та прийняття цієї пропозиції. Це 
може бути лист на електронну пошту з ви-
раженням наміру укласти договір, пропо-
зиція у діловому листуванні або записаний 
телефонний дзвінок. Також важливо, щоб 
з листування були зрозумілі контактні осо-
би, тобто переписка має здійснюватись 
або з корпоративних поштових адрес, або 
зі зазначенням відповідальної особи у са-
мому тексті листа. І повинен бути акцепт, 
тобто прийняття цієї пропозиції. 

Істотними умовами договору є домов-
леності щодо предмета (можуть також 
бути вимоги до якості), ціни, строку дії до-
говору та інші умови, які визнаються істот-
ними щодо певного виду контракту. Щодо 
істотних умов договору, то вони можуть 
бути надіслані файлом із проєктом дого-
вору, де будуть прописані умови договору, 
сторони та інші важливі складові. Або ж 
може бути таке, що просто у діловому лис-
туванні будуть обговорюватись умови та 
контрагенти йтимуть на компроміс. Важ-
ливо, щоб з цього листування можна було 
чітко встановити ці істотні умови.

Закон України «Про електронну ко-
мерцію» передбачає три шляхи прийняття 
пропозиції укласти договір. Перший спо-
сіб – це надсилання повідомлення особі, 
яка надіслала оферту, підписану за допо-
могою електронного підпису або електро-
нного цифрового підпису, відповідно до 
Закону України «Про електронний цифро-
вий підпис», за умови використання засо-
бу електронного цифрового підпису всіма 
сторонами електронного правочину; елек-
тронного підпису одноразовим ідентифі-
катором або аналога власноручного під-
пису [5]. Другим способом є заповнення 
формуляра заяви (форми) про прийняття 
такої пропозиції в електронній формі, що 
підписується в тому ж порядку. Третім є 
вчинення дій, що вважаються прийняттям 
пропозиції укласти електронний договір, 
якщо зміст таких дій чітко роз’яснено в 
інформаційній системі, у якій розміщено 
таку пропозицію, і ці роз’яснення логічно 
пов’язані з нею [2].

Умови дійсності договору у господар-
ській діяльності наділяють договір належ-
ною юридичною силою договір, у теорії 

та практиці зустрічаються юридичні, які 
передбачені законодавством, і факульта-
тивні, які обумовлені практикою, умови 
дійсності угоди. Традиційно в юридичній 
літературі більшість авторів називає чо-
тири умови дійсності угоди. До них нале-
жать умови щодо: 1) змісту угоди; 2) фор-
ми; 3) суб’єктного складу; 4) єдності волі та 
волевиявлення [6]. У разі не відповідності 
одній із вимог законодавства є передумо-
ви визнати такий договір недійсним. При 
цьому, закон передбачає презумпцію пра-
вомірності правочину, якщо тільки його 
недійсність прямо не встановлена законом 
або якщо він не визнаний судом недій-
сним. 

Спочатку варто визначити умови дій-
сності звичайного цивільного договору:

1) законність змісту, тобто зміст до-
говору не може суперечити ЦК України, 
іншим актам цивільного законодавства, а 
також моральним засадам суспільства;

2) здатність фізичних та юридичних 
осіб, що його укладають до участі в дого-
ворі, тобто особа, яка вчиняє правочин, 
повинна мати необхідний обсяг цивільної 
дієздатності; 

3) відповідність волі та волевиявлення 
у договорі, тобто волевиявлення учасника 
правочину має бути вільним і відповідати 
його внутрішній волі;

4) дотримання форми договору, тобто 
правочин повинен бути вчинений у формі, 
що передбачена в законі;

5) реальність та здійсненність догово-
ру, тобто правочин має бути спрямований 
на реальне настання правових наслідків, 
що обумовлені ним. 

Розглянуті обов’язкові умови дійсності 
угоди є необхідними для укладення будь-
якої угоди, оскільки порушення їх тягне 
або може потягнути за собою недійсність 
угоди. У той же час укладення окремих 
договорів пов’язано з необхідністю сторін 
дотримуватися додаткових, так званих, 
факультативних вимог договору, напри-
клад, згода іншого співвласника підпри-
ємства на відчуження спільного майна і 
обов’язковість повідомлення співвласника 
про надане йому право привілеєвої купівлі 
тощо. Виникла необхідність цих та інших 
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факультативних умов дійсності угоди, у 
перспективі доцільно визначити в окремій 
статті ЦК України.

Аналіз умов дійсності договору надає 
сторонам можливість чітко визначитися з 
метою, яку вони переслідують, строками, 
змістом договору, а також уникнути не-
сприятливих наслідків, пов’язаних із ви-
знанням договору недійсним. Тому варто 
звернути увагу на те, що для господар-
ського договору, укладеного в електро-
нній формі, має значення визначення його 
умов дійсності.

Щодо правового регулювання укла-
дання електронних договорів, то важливу 
роль відіграють Цивільний та Господар-
ський кодекси України, а також Закони 
України «Про електронну комерцію» та 
«Про електронні документи та електро-
нний документообіг», які визначають по-
рядок укладення, зміни та припинення дії 
договорів, укладених в електронній формі 
[2, 3, 4, 5].

Електронні договори та електронні 
правочини можуть укладатися в інформа-
ційно-телекомунікаційних системах (сис-
теми, які виконують обробку інформації 
під час укладення електронного правочи-
ну, наприклад, Інтернет-магазин) чи за до-
помогою обміну електронними документа-
ми та листами (ст. 207 ЦК України) [2].

Щодо господарських договорів, то ч. 1 
ст. 181 ГК України допускає їх укладення 
у спрощений спосіб, тобто шляхом обмі-
ну 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 [4].

Сторони електронного договору ма-
ють можливість створювати його у вигляді 
окремого електронного документа. Також 
враховується воля кожної зі сторін щодо 
здійснення правочину за допомогою засо-
бів електронної комунікації (надсилання 
електронних листів та повідомлень).

Важливе значення для чинності дого-
вору має факт дотримання передбаченої 
законом форми його вчинення. У Євро-
пейській практиці чинність електронних 

договорів була визнана ще в 2005 році 
Конвенцією Організації об’єднаних націй 
про використання електронних повідо-
млень у міжнародних договорах. Згідно 
з ч.1 п.5 Конвенції, повідомлення або до-
говір не можуть бути позбавлені дійсності 
або позовної сили лише на тій підставі, що 
вони складені у формі електронного пові-
домлення [7].

Однією з умов належного укладення 
електронного договору є його підписання. 
Так, у сфері електронної комерції, відпо-
відно до ст. 12 Закону України «Про елек-
тронну комерцію», підписати електронний 
правочин можна за допомогою:

- електронного підпису (може відобра-
жатись у вигляді натискання на віртуаль-
ну кнопку «Згоден», «Підтверджую», «Так» 
тощо);

- електронно-цифрового підпису (слід 
згадати, що Закон України «Про електро-
нний цифровий підпис» втратив чинність 
у зв’язку з прийняттям Закону України 
«Про електронні довірчі послуги»);

- електронного підпису одноразовим 
ідентифікатором (комбінація букв та чи-
сел, яка надходить на мобільний номер 
телефону або e-mail, яку в подальшому 
необхідно ввести у відповідне віртуальне 
поле);

- аналога власноручного підпису (фак-
симільного відтворення підпису за допо-
могою засобів механічного або іншого ко-
піювання, іншого аналога власноручного 
підпису) за письмовою згодою сторін, у 
якій мають міститися зразки відповідних 
аналогів власноручних підписів [2].

З прийняттям у 2017 р. змін до про-
цесуальних кодексів електронні договори 
стало можливо використовувати в судах. 
Оформлювати електронні докази можна 
як у письмовому вигляді (копія) за допо-
могою візуального відображення електро-
нного документа на папері, так і в елек-
тронному вигляді на матеріальних носіях 
із накладенням електронного цифрового 
підпису (наприклад, на флешці, жорстко-
му диску та інших носіях інформації) [9].

Щодо судової практики, то в Україні 
існує досить різна позиція суддів. Іноді 
електронні документи приймають як до-
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кази, а іноді суд визнає їх неналежними. 
Наприклад, у справі № 908/2373/13 відпо-
відач надав суду на підтвердження своєї 
позиції акт відкриття та перегляду елек-
тронної пошти та диск з технічною відео-
фіксацією цього процесу і це було при-
йнято судом до уваги, що було підтримано 
Вищим господарським судом України у 
постанові від 14.01.2014 року. Водночас, 
у судовій практиці є випадки, коли суди 
не беруть до уваги скриншоти як докази 
надіслання електронних повідомлень. Зо-
крема, про це зазначає Вищий господар-
ський суд України у постанові у справі- 
№ 924/473/16 від 17.01.2017 року: «Дока-
зів надсилання повідомлень за вказаними 
адресами відповідачем не надано, а надані 
відповідачем скриншоти не є належними 
та допустимими доказами у розумінні ста-
тей 32-34 Господарського процесуального 
кодексу України» [10, 11].

Хорошим прикладом судової практи-
ки використання електронних договорів є 
справа № 524/5556/19. У цій справі пози-
вачка звернулась до суду з проханням ви-
знати електронний договір про надання 
кредиту недійсним, оскільки умови є не-
вигідними для неї та вона взагалі не знала 
про цей договір. Суд першої інстанції не 
задовольнив позовні вимоги, мотивував-
ши це тим, що позивачка сама ініціювала 
укладення цього договору, підписавши до-
говір з використанням електронного циф-
рового підпису. Паспортні дані позивачки 
співпадають із даними, вказаними у дого-
ворі [12].

В апеляційній інстанції суд залишив 
рішення першої інстанції без змін, моти-
вувавши це тим, що спірний договір про 
надання фінансового кредиту підписаний 
позивачкою, як позичальником, за допо-
могою одноразового паролю-ідентифіка-
тора, який був надісланий відповідачем на 
номер телефону, зазначений позивачкою 
при реєстрації на сайті. Позивачка отри-
мала лист на електронну пошту, увійшла в 
особистий кабінет за допомогою логіну та 
паролю. Тобто без її відома договір не був 
би укладений. Позивачка також вказувала, 
що не відбувалось жодних виплат, проте 
ТОВ «Платежі онлайн» надало інформа-

ційну довідку, де вказано, що 13 травня 
2019 року була проведена успішна тран-
закція типу «виплата» на суму 6 700 грн. 
на картку позивачки [12].

У касаційній скарзі позивачка надала 
доводи, у яких вона зазначила, що про-
позиція укласти договір не була прийня-
та у форматі, який визначений у частині 6 
статті 11 Закону України «Про електронну 
комерцію», а саме не був заповнений фор-
муляр згоди. Проте ця стаття визначає і 
інші способи акцепту [2]. Також відсутні 
докази, що позивачка була ідентифікова-
на належним чином. Одноразовий іден-
тифікатор, яким начебто був підписаний 
договір від 13 травня 2019 року, склада-
ється тільки з цифрової послідовності, що 
суперечить положенням Закону України 
«Про електронну комерцію». Товариство 
з обмеженою відповідальністю «КУ «Євро-
пейська кредитна група» незаконно вста-
новлено пеню у розмірі 693,5 % річних, 
чим порушено положення Закону України 
«Про захист прав споживачів» [12].

Верховний суд у мотивувальній час-
тині постанови зазначає наступне: «Елек-
тронний договір, укладений шляхом об-
міну електронними повідомленнями, під-
писаний у порядку, визначеному статтею 
12 цього Закону, вважається таким, що за 
правовими наслідками прирівнюється до 
договору, укладеного у письмовій формі. 
Кожний примірник електронного доку-
мента з накладеним на нього підписом, ви-
значеним статтею 12 цього Закону, є ори-
гіналом такого документа. Електронний 
договір вважається укладеним з моменту 
одержання особою, яка направила про-
позицію укласти такий договір, відповіді 
про прийняття цієї пропозиції в порядку, 
визначеному частиною шостою цієї статті. 
Відповідь особи, якій адресована пропо-
зиція укласти електронний договір, про 
її прийняття (акцепт) може бути надана 
шляхом: надсилання електронного пові-
домлення особі, яка зробила пропозицію 
укласти електронний договір, підписаного 
в порядку, передбаченому статтею 12 цьо-
го Закону; заповнення формуляра заяви 
(форми) про прийняття такої пропозиції 
в електронній формі, що підписується в 
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порядку, передбаченому статтею 12 цьо-
го Закону; вчинення дій, що вважаються 
прийняттям пропозиції укласти електро-
нний договір, якщо зміст таких дій чітко 
роз`яснено в інформаційній системі, у якій 
розміщено таку пропозицію». Верховний 
Суд залишив позов без задоволення [12].

Електронна комерція внесла свої ко-
рективи до оплати послуг, робіт та това-
рів. За допомогою Інтернету у суб’єктів 
підприємницької діяльності відсутні кор-
дони, це розширює доступ споживачів 
до товарів, послуг, робіт та знижує ціни. 
Саме тому зараз кожна компанія бореться 
за кожного клієнта та старається залучити 
якнайбільше людей. 

Електронні договори зараз тільки на-
бувають популярності та забезпечують 
мобільність суб’єктів господарювання. 
Контракти укладаються не просто з різ-
них міст, а навіть із різних куточків світу, 
і такий формат договорів значно спрощує 
підприємницьку діяльність, адже тепер 
не треба витрачати час, а можна просто 
зв’язатись у листуванні або по відеозв’язку 
і домовитись про співпрацю [13].

Електронна комерція дуже широко ви-
користовується українськими банками. 
Наприклад, можна отримати карту через 
додаток у телефоні. Саме так зараз працює 
програма від уряду «ЄПідтримка». Потріб-
но подати заявку на отримання карти та 
підписати договір з банком тоді, коли вам 
зручно через ваш смартфон за допомогою 
пінкоду, FaceID або TouchID.

Окрім того, Monobank пішов ще далі. 
Тепер через спеціальний додаток можна 
інвестувати свої кошти у криптовалюту. 
Спочатку банк проводить оцінку кваліфі-
кації клієнта. Потім між клієнтом та бан-
ком укладається генеральний договір і 
банк надає споживачу субброкерські по-
слуги. Після цього клієнт поповнює свій 
рахунок з доларової карти цього ж банку, 
потім банк реєструє для клієнта e-limit 
НБУ, після чого гроші потрапляють на ра-
хунок. Особа сама вирішує куди інвестува-
ти свої кошти, стежить за ринком та отри-
мує з цього свій пасивний дохід. Окрім 
того, банк допомагає зі сплатою податків. 
Тобто фізична особа може інвестувати і 

отримати пасивний дохід дистанційно, не 
виходячи зі свого будинку.

Висновки
Таким чином, електронний договір 

став інструментом вітчизняного договір-
ного права, метою якого є полегшення 
взаємовідносин між суб’єктами господа-
рювання та спрощення порядку укладен-
ня договорів. Для легітимності та дійснос-
ті електронного договору повинні бути до-
тримані усі як основні, так і факультативні 
умови дійсності, які застосовуються до зви-
чайного правочину.

Звертаємо увагу, що загальновідомими 
умовами дійсності є: 1) законність змісту, 
тобто зміст договору не може суперечити 
актам цивільного законодавства, а також 
моральним засадам суспільства; 2) здат-
ність фізичних та юридичних осіб укла-
дати договір, тобто особа повинна мати 
необхідний обсяг цивільної дієздатності; 
3) відповідність волі та волевиявлення у 
договорі, тобто волевиявлення учасника 
правочину має бути вільним і відповідати 
його внутрішній волі; 4) дотримання фор-
ми договору, тобто у формі, що передбаче-
на в законі; 5) реальність та здійсненість 
договору, тобто правочин має бути спря-
мований на реальне настання правових 
наслідків, що обумовлені ним. 

Проте, окрім вищезазначених умов 
дійсності для електронного договору вар-
то додати ще такі: 1) належне підписання 
електронного договору за допомогою циф-
рових технологій; 2) виражений у змісті 
договору намір особи укласти конкретний 
договір; 3) адресата (адресатів) відповідної 
пропозиції та прийняття цієї пропозиції.

Важливим при укладенні електронного 
договору є саме етап підписання догово-
ру. Правильне підписання дає можливість 
ідентифікувати особу, яка укладає угоду 
та засвідчити її конкретне волевиявлен-
ня. Закон визначає декілька способів під-
писання – це використання електронно-
го цифрового підпису, згідно із Законом 
України «Про електронний цифровий під-
пис», за умови використання засобів елек-
тронного цифрового підпису всіма сторо-
нами електронної угоди, електронного 
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підпису одноразовим ідентифікатором, 
або використанням аналога власноруч-
ного підпису. З цього моменту юридично 
договір вже існує, але йому ще потрібне 
удосконалення інструмента електронної 
комерції. 

Окрім того, що електронні договори 
мають ряд переваг, серед яких зручність 
та оперативність укладання, вони несуть 
і багато ризиків. Тому важливо постійно 
перевіряти їх зміст, коли приймаєте певні 
умови використання, або погоджуєтесь в 
Інтернеті на надання послуг онлайн, адже 
невигідні умови можуть бути вписані дріб-
ним шрифтом і це можна просто випадко-
во пропустити. 

Важливим етапом є верифікація особи 
при вході в особистий кабінет. Важливо не 
зберігати паролі в нотатках телефону, щоб 
зловмисники не отримали доступ до вашої 
інформації. Потрібно обирати надійні па-
ролі. Спеціалісти радять використовувати 
паролі-речення з великими літерами, циф-
рами та іншими символами, щоб убезпечи-
ти себе від кібератак. Якщо є можливість 
налаштувати подвійну аутентифікацію, це 
варто зробити, щоб знали про всі входи в 
акаунти. 
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TERMS OF REALITY OF 
ELECTRONIC FORM OF ECONOMIC 

CONTRACT
The article is devoted research of statutory 

provisions of decision of electronic form of economic 
contract and applied questions of its use in an 
economic turn. The concept of electronic commerce 
is exposed, certainly descriptions of electronic form 
of economic contract, outlined terms of reality of 
economic contracts and the credible terms of reality 
and foundation of unreality of economic con-
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tract, celled in an electronic form are explained. 
By authors concentrated attention on legislative 
principles and actuality of electronic form of con-
tract in an economic turn. In the article authors 
probe domestic contractual practice of application 
of electronic form of agreement in economic activity 
and use positive experience for the decision of terms 
of reality and grounds of unreality of electronic 
contract. The problems of the use are also analysed 
in contractual practice of electronic form of con-
tract, electronic keys, confiding services, and the 
ways of their decision are offered.

Key words: electronic commerce, electronic 
documents, electronic form of economic contract, 
condition of reality of economic contract, electronic 
keys, confiding services, certificates, terms of reality 
of electronic form of contract, foundation of 
unreality of contract.

АНОТАЦІЯ 
Статтю присвяченo дoслiдженню зако-

нодавчих положень визначення електронної 
форми господарського договору та приклад-
них питань її використання у господарському 
обороті. Розкрито поняття електронної ко-
мерції, визначено характеристики електро-
нної форми господарського договору, окреслено 
умови дійсності господарських договорів та 
роз’яснено ймовірні умови дійсності та підста-
ви недійсності господарського договору, укладе-
ного в електронній формі. Автoри зoсередили 
увагу на законодавчих засадах та актуальнос-
ті електронної форми договору у господарсько-
му обороті. У статті автори досліджують 
вітчизняну договірну практику застосування 
електронної форми договору у господарській 
діяльності та використовують позитивний 
досвід для визначення умов дійсності та під-
став недійсності електронного договору. Та-
кож проаналізовано проблеми використання у 
договірній практиці електронної форми дого-
вору, електронних ключів, довірчих послуг та 
запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: електронна комерція, 
електронні документи, електронна форма 
господарського договору, умови дійсності госпо-
дарського договору, електронні ключі, довірчі 
послуги, сертифікати, умови дійсності елек-
тронної форми договору, підстави недійсності 
договору.


