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Дисертаційна робота є комплексним науковим дослідженням актуальних 

проблем регулювання форми договору купівлі-продажу та наслідків її 

недодержання, на підставі якого зроблено пропозиції та рекомендації з метою 

удосконалення національного законодавства в цій сфері. Дисертація базується 

на комплексному аналізі чинного та перспективного законодавства України в 

галузі регулювання форми договору купівлі-продажу та наслідків її 

недодержання, нормативно-правових актів та документів Європейського Союзу, 

зарубіжних країн, судової та правозастосовної практики. 

Мета й завдання дисертації обумовили її зміст і структуру, яка 

складається із вступу, трьох розділів, що містять шість підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел і додатка. У розділах роботи розглянуто такі 

проблемні питання: порядок укладення договору купівлі-продажу; правове 

значення форми договору купівлі-продажу в процедурі його укладення; 

укладення договору купівлі-продажу в усній формі; письмова форма договору 

купівлі-продажу та її різновиди; правові наслідки недодержання форми 

договору купівлі-продажу, що встановлена законом; захист інтересів учасників 

цивільних відносин у разі недодержання письмової форми договору купівлі-

продажу. 



 
 

У Вступі обґрунтовано високий ступінь актуальності теми дисертації в 

період розвитку в Україні ринкової економіки та кардинального реформування 

соціально-економічних відносин. Окрім цього, станом на сьогодні 

спостерігається значний технічний прогрес, що вимагає аналізу особливостей 

форми договорів купівлі-продажу, укладених через мережу Інтернет, так званих 

«смарт-контрактів», електронних, дистанційних договорів тощо. 

У Розділі 1 «Загальні положення про форму договору купівлі-продажу та 

порядок його укладення» на підставі дослідження чинного законодавства 

України та судової практики схарактеризовано проблемні питання, пов’язані з 

процедурою укладення договору купівлі-продажу, визначено правове значення 

форми цього договірного інституту. Договір купівлі-продажу як основний 

регулятор суспільних відносин, що опосередковує оплатний перехід майна у 

власність, можна вважати юридичним фактом, який, відповідно, зумовлює 

(уможливлює) взаємні зобов’язання його сторін лише за умови, що він 

відповідає нормативно регламентованим вимогам щодо змісту та форми. 

Дотримання законодавчо закріпленої або узгодженої контрагентами форми 

виступає своєрідною гарантією подальшого належного виконання сторонами 

взятих на себе зобов’язань. Зараз форми вираження волевиявлення варіюються 

залежно від порядку його укладення. Під «формою договору купівлі-продажу» 

необхідно розуміти спосіб взаємоузгодженого вираження та/або фіксації 

волевиявлення продавця та покупця щодо змісту договору, яке спрямоване на 

виникнення, зміну чи припинення їхніх прав та обов’язків. 

Форма договору не є відображенням двох волевиявлень (сукупністю 

односторонніх правочинів), а втілює консенсус сторін, сформований на основі 

збігу зустрічно спрямованих, узгоджених волевиявлень. На відміну від 

національного законодавства, яким встановлено пріоритет письмової форми 

договору, у міжнародному договірному праві та праві ЄС не вимагають 

дотримання письмової чи будь-якої іншої форми договору купівлі-продажу, 



 
 

щоб вважати його укладеним. Системний аналіз законодавчих приписів дає 

підстави стверджувати, що вибір форми договору купівлі-продажу залежить від 

виду майна, яке становить предмет договору, ціни договору та суб’єктного 

складу. 

Юридичне значення форми договору купівлі-продажу полягає насамперед 

у тому, що вона є способом вираження та / або фіксації волевиявлення покупця 

та продавця.  

Розділ 2 «Різновиди форм договору купівлі-продажу за цивільним 

законодавством України» присвячений аналізу особливостей усної та 

письмової, у тому числі електронної й нотаріальної, форми договору купівлі-

продажу. До форми договорів купівлі-продажу рухомих речей застосовують 

загальні правила щодо форми договорів та правочинів. Усна форма правочину є 

найменш складною. Тому закон не вимагає її застосування, а лише дозволяє це. 

У процесі удосконалення чинного законодавства України максимально 

допустиму суму усного договору, у тому числі й договору купівлі-продажу, слід 

пов’язати із граничними сумами готівкових розрахунків. Водночас укладені 

юридичними особами в усній формі договори купівлі-продажу за загальним 

правилом вважають дійсними.  

Запропонований розділ також містить порівняння таких юридичних 

категорій, як «електронна форма» договору, «електронний документ» та 

«електронний договір», а також дослідження особливостей «смарт-контракту». 

На підставі аналізу практики застосування чинного законодавства України, 

зроблено висновок про доцільність збереження законодавчого підходу про 

визнання електронної форми різновидом письмової поряд із нотаріальною.  

У Розділі 3 «Правові наслідки недодержання форми договору купівлі-

продажу та захист інтересів його сторін» досліджено проблемні питання 

щодо наслідків недодержання форми договору купівлі-продажу, 

схарактеризовано особливості захисту прав та інтересів його контрагентів. 



 
 

Договір купівлі-продажу за недодержання обов’язкової вимоги закону про 

нотаріальне посвідчення є нікчемним через пряме порушення закону, тому не 

потребує визнання цього факту судом. Рішення суду не є підставою для 

недійсності нікчемного договору купівлі-продажу за недодержання обов’язкової 

вимоги закону про нотаріальне посвідчення, оскільки він не судом визнається 

недійсним, а є таким із самого його вчинення. Рішення ж суду є підставою 

застосування наслідків недійсності відповідного нікчемного договору купівлі-

продажу, про що й слід заявляти, звертаючись до суду. 

Однак якщо в договорі купівлі-продажу недодержана обов’язкова вимога 

закону про нотаріальне посвідчення та не досягнута згода щодо хоча б однієї з 

його істотних умов, то його вважають неукладеним, тобто таким, що не 

відбувся, і тому до нього не можуть застосовувати наслідки недійсності (про 

нікчемність) договору.  

У роботі сформульовано висновок про те, що ч. 1 ст. 661 ЦК України 

доцільно викласти в новій редакції такого змісту: «1. У разі вилучення в 

покупця товару на користь третьої особи для виконання судового рішення на 

підставах, які існували до продажі такого товару, продавець незалежно від його 

вини повинен відшкодувати покупцеві завдані йому збитки, якщо покупець не 

знав та не міг знати про наявність таких підстав». 

У контексті захисту інтересів учасників цивільних відносин у випадку 

недодержання письмової форми договору купівлі продажу способами захисту 

найчастіше будуть: визнання договору купівлі-продажу недійсним; 

застосування наслідків недійсного чи нікчемного договору купівлі-продажу: 

подвійна реституція, відшкодування збитків, відшкодування моральної шкоди; 

визнання нікчемного договору купівлі-продажу дійсним; витребування майна з 

чужого незаконного володіння (віндикаційний позов). 

Суд може застосовувати правові наслідки недійсності договору купівлі-

продажу винятково у випадку, якщо така вимога заявлена позивачем. 



 
 

Протилежний підхід не забезпечує системного підходу, адже трапляється, що 

майно, передане на виконання оспорюваного чи нікчемного договору, 

повернути неможливо через низку обставин: воно було знищене, пошкоджене, 

викрадене, піддане реконструкції зі створенням нової речі тощо. У подібних 

випадках позивача наділяють правом вимагати відшкодування заподіяних йому 

збитків, а в окремих випадках – моральної шкоди. 

Майно, що було передане за недійсним договором купівлі-продажу, а 

надалі відчужене третім особам, може бути витребуване в таких осіб за 

віндикаційним позовом на основі ч. 1 ст. 388 ЦК України незалежно від 

підстави недійсності первинного договору. У цьому випадку те, що договір є 

недійсним як такий, що укладений під впливом обману, погрози чи внаслідок 

недодержання його форми тощо, не буде мати вирішального значення, адже 

недійсний договір не породжує жодних правових наслідків, окрім тих, що 

пов’язані із його недійсністю. 

Під час розгляду справ про захист прав та інтересів учасників договірних 

відносин купівлі-продажу необхідно уникати формалізму та вживати заходів з 

метою гарантування реалізації приписів ст. 55 Конституції України. Недоцільно 

відмовляти в задоволенні позовних вимог, покликаючись виключно на 

неналежність обраного способу захисту, навпаки, варто керуватися засадами 

ефективності. 

На підставі проведеного дослідження обґрунтовано необхідність внесення 

окремих змін та доповнень до Цивільного та Господарського кодексів України. 

Ключові слова: договір купівлі-продажу, форма договору, усна форма, 

письмова форма, електронна форма, смарт-контракт, нотаріальна форма, 

правочин, недійсність договору, способи захисту цивільних прав та інтересів, 

віндикаційний позов, відшкодування збитків. 
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Milishchuk N. S. The form of the purchase and sale contract and the 

consequences of its non-compliance. – Qualifying scientific work on the the 

manuscript.  

Dissertation research for the scientific degree of PhD in specialty 081 «Law» 

(08 – Law). – Lesya Ukrainka Volyn National University; V. M. Koretsky Institute of 

State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021. 

 

The dissertation is a complex scientific study of current issues of regulation of 

the form of the purchase and sale contract of sale and the consequences of its non-

compliance, on the basis of which the proposals and recommendations to improve 

national legislation in this area have been formulated. The dissertation is based on a 

complex analysis of current and prospective legislation of Ukraine in the field of 

regulating the form of the purchase and sale contract and the consequences of its non-

compliance, regulations and documents of the European Union, foreign countries, 

judicial and law enforcement practice.  

The purpose and objectives of the dissertation determined its content and 

structure, which consists of the introduction, three sections, containing six 

subsections, conclusions, the list of the used sources and a supplement. The following 

problematic issues have been considered in the sections of the work: the procedure for 

concluding the purchase and sale contract; the legal significance of the form of the 

purchase and sale contract in the procedure of its conclusion; concluding a contract of 

the purchase and sale contract in oral form; written form of the the purchase and sale 

contract and its varieties; legal consequences of non-compliance with the established 

by law form of the purchase and sale contract; protection of the interests of 



 
 

participants in civil relations in case of non-compliance with the written form of the 

purchase and sale contract.  

The Introduction substantiates the high degree of relevance of the dissertation 

topic in the period of development of the market economy in Ukraine and the radical 

reform of socio-economic relations. In addition, as of today, there is significant 

technical progress, which requires analysis of the features of the purchase and sale 

contracts form concluded via the Internet, the so-called «smart contracts», electronic, 

remote contracts and more.  

In the Section 1 «General provisions on the purchase and sale contract form 

and procedure of its conclusion» on the base of the study of current legislation of 

Ukraine and case law it has been described the issues related to the procedure for 

concluding the purchase and sale contract, defined the legal significance of the form 

of this contractual institution. The purchase and sale contract, as the main regulator of 

social relations, which mediates the transfer of ownership of property, can be 

considered as a legal fact and, accordingly, give rise to mutual obligations of its 

parties only if it meets the regulatory requirements for the content and form. 

Adherence to the form established by law or agreed by the contractors is a kind of 

guarantee of further proper fulfillment of the obligations undertaken by the parties. To 

date, the forms of expression of will vary depending on the order of its conclusion. 

The form of the purchase and sale contract should be understood as a method of 

mutually agreed expression and / or fixation of the will of the seller and the buyer 

regarding the content of the contract, which is aimed at the emergence, change or 

termination of their rights and obligations.  

The form of the agreement is not a reflection of two expressions of will (a set of 

unilateral transactions), but embodies the consensus of the parties, which is formed 

from counter-directed, agreed and coincident expressions of will. Unlike national law, 

which nevertheless prioritizes the written form of a contract, international contract 

law and EU law do not require written or any other form to be considered concluded 



 
 

in order for a purchase and sale contract to be considered concluded. A systematic 

analysis of the legal requirements gives grounds to assert that the choice of the form 

of the purchase and sale contract depends on the type of property that is the subject of 

the contract, the contract price and the subject composition.  

The legal significance of the form of the purchase and sale contract is primarily 

that it is a way of expressing and / or fixing the will of the buyer and seller.  

The Section 2 «The varieties of forms of the purchase and sale contract under 

the civil legislation of Ukraine» has been devoted to the analysis of features of oral 

and written, including electronic and notarial form of the purchase and sale contract. 

The general rules on the form of contracts and transactions apply to the form of 

contracts of sale of movables. The oral form of the transaction is the least complex. 

Therefore, the law does not require its application, but only allows it. In the process of 

improving the current legislation of Ukraine, the maximum allowable amount of the 

oral contract, including the contract of purchase and sale, should be linked to the 

maximum amounts of cash settlements. At the same time, purchase and sale 

agreements concluded by legal entities in oral form are generally considered valid.  

In this section it has been also compared such legal categories as «electronic 

form» of the contract, «electronic document» and «electronic contract», explored the 

features of the «smart contract». Based on the analysis of the practice of application 

of the current legislation of Ukraine, a conclusion about the expediency of 

maintaining the legislative approach to the recognition of electronic variety of writing 

along with notarized has been made.  

In the Section 3 «Legal consequences of non-compliance with the form of the 

purchase and sale contract and defence of its parties interests» it has been examined 

the problematic issues regarding the consequences of non-compliance with the form 

of the purchase and sale contract and the features of protection of the rights and 

interests of its counterparties. The purchase and sale contract in case of non-

compliance with the mandatory requirements of the law on notarization is null and 



 
 

void due to a direct violation of the law, so the recognition by such in court is not 

required. The decision of the court is not a ground for the invalidity of a void contract 

of the purchase and sale contract in case of non-compliance with the mandatory 

requirement of the law on notarization, as it is not invalid by the court, but is the same 

from its very commission. The decision of the court is the basis for the application of 

the consequences of the invalidity of the relevant void contract of the purchase and 

sale contract, which should be stated when applying to the court.  

However, if the purchase and sale contract does not comply with the mandatory 

requirement of the law on notarization and no agreement is reached on at least one of 

its essential conditions, it is considered unconcluded, or failed, and therefore the 

consequences of invalidity (of nullity) cannot be applied to it. In the paper it has been 

concluded that it is expedient to state Part 1 of Art. 661 of the Civil Code of Ukraine 

in the new edition of the following content: «1. In case of seizure of goods from the 

buyer in favor of a third party for execution of a court decision on the grounds that 

existed before the sale of such goods, the seller, regardless of his fault, must 

reimburse the buyer for damages if the buyer did not know and could not know about 

such grounds».  

In the context of protection of interests of participants of civil relations in case 

of non-observance of the written form of the the purchase and sale contract, the ways 

of protection will act most often: recognition of the purchase and sale contract invalid; 

application of the consequences of an invalid or void the purchase and sale contract: 

double restitution, compensation for damages, compensation for non-pecuniary 

damage; recognition of a void the purchase and sale contract as valid; recovery of 

property from someone else's illegal possession (vindication claim). 

The court may apply the legal consequences of the invalidity of the  purchase 

and sale contract only if such a claim has been stated by the plaintiff. The opposite 

approach does not provide a systematic approach, as it happens when property 

transferred for the performance of a disputed or void contract cannot be returned due 



 
 

to a number of circumstances: it was destroyed, damaged, stolen, reconstructed to 

create a new thing, and so on. In such cases, the plaintiff will have the right to claim 

damages, as well as in some cases - non-pecuniary damage.  

Property that was transferred under an invalid purchase and sale contract and 

subsequently alienated to third parties, may be claimed from such persons on a 

vindication claim under Part 1 of Art. 388 of the Civil Code of Ukraine, regardless of 

the grounds for invalidity of the original contract. In this case, the fact that the 

contract is invalid as concluded under the influence of fraud, threat or failure to 

comply with its form, etc. – would not be decisive, because the invalid contract does 

not give rise to any legal consequences other than those related to its invalidity.  

When considering cases of protection of the rights and interests of the parties to 

the contractual relations of purchase and sale, it is necessary to avoid formalism and 

take measures to ensure the implementation of the provisions of Art. 55 of the 

Constitution of Ukraine, as well as it is impractical to refuse to satisfy claims, 

invoking only the inappropriateness of the chosen method of protection, and vice 

versa should be guided by the principle of efficiency.  

Based on the study, the need to make some changes and additions to the Civil 

and Economic Codes of Ukraine has been substantiated.  

Key words: purchase and sale contract, form of contract, oral form, written 

form, electronic form, smart contract, notarial form, transaction, invalidity of contract, 

methods of protection of civil rights and interests, vindication claim, damages. 
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ВСТУП 

 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. У період розвитку в Україні 

ринкової економіки, кардинального реформування соціально-економічних 

відносин значно зростає роль та значення цивільного права як основного 

регулятора товарних та грошових відносин у цивільному та господарському 

обігу. Характерні для цивільно-правового регулювання засади юридичної 

рівності, майнової самостійності, вільного волевиявлення, свободи договору 

тощо підвищують його соціальну цінність і зумовлюють розширення сфери 

його застосування будь-якій правовій державі. Договір купівлі-продажу є 

найбільш поширеним видом не лише договорів про передання майна у 

власність, а й будь-яких правочинів у цивільному та господарському обігу. 

Водночас існує низка юридичних дій, які, наприклад, через їх високу 

економічну цінність (купівля-продаж нерухомості, транспортних засобів 

тощо) вимагають особливої обачності сторін, а отже, відповідного 

забезпечення охороною заінтересованої (зацікавленої) особи в разі 

виникнення спору, особливо коли сам факт учинення дії (укладення договору 

купівлі-продажу) поставлено під сумнів. У зв’язку з цим особливої 

актуальності набувають питання дослідження форми договору купівлі-

продажу та наслідків її недодержання. У більшості випадків сторони 

договорів купівлі-продажу (в межах реалізації принципу свободи договору) 

на власний розсуд обумовлюють зміст договорів купівлі-продажу та 

обирають їхню форму. Однак в окремих випадках законодавчо встановлено 

вимоги щодо форми договору купівлі-продажу в тих чи тих випадках. Це 

спричинене як спрямованістю регулювання приватних відносин на охорону 

цивільних прав та свобод фізичних і юридичних осіб, так і на забезпечення 

публічних інтересів держави. Крім того, у сучасних умовах значний 

технічний прогрес вимагає аналізу особливостей форми договорів купівлі-
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продажу, укладених через мережу Інтернет: так званих «смарт-контрактів», 

електронних, дистанційних договорів, тощо.  

Теоретичну основу дослідження склали наукові праці багатьох учених-

правників, зокрема А. Ю. Бабаскіна, О. А. Беляневич, С. М. Бервено, 

Т. В. Бобко, Т. В. Боднар, С. Я. Вавженчука, В. А. Васильєвої, 

М. М. Великанової, М. В. Венецької, І. Я. Верес, В. В. Денисюка, О. В. Дзери, 

М. М. Дякович, Ю. О. Заіки, В. М. Коссака, О. О. Кота, Н. С. Кузнєцової, 

В. В. Луця, Р. А. Майданика, М. О. Михайлів, В. С. Мілаш, А. В. Нижного, 

З. В. Ромовської, К. В. Скиданова, І. В. Спасибо-Фатєєвої, Р. О. Стефанчука, 

Г. П. Тимченка, Я. М. Шевченко, Р. Б. Шишки, О. С. Яворської, 

У. В. Яримович та багатьох інших. 

Незважаючи на це, дослідження форми договорів купівлі-продажу та 

наслідків її недодержання залишається актуальним у світлі новелізації 

чинного правового регулювання приватних відносин. 

Зв’язок дисертаційної роботи з науковими програмами, планами, 

темами. Дисертаційне дослідження здійснено відповідно до плану науково-

дослідної роботи Волинського національного університету імені Лесі 

Українки. Тема дисертаційної роботи затверджена Ухвалою Вченої Ради 

Волинського національного університету імені Лесі Українки та уточнена 

29.06.2021 (Протокол № 7). 

Мета й завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 

теоретичних засад регулювання форми договору купівлі-продажу та 

наслідків її недодрежання, а також обґрунтування пропозицій з метою 

удосконалення цивільного законодавства України у сфері регламентації 

відносин купівлі-продажу та рекомендацій з метою покращення механізмів 

захисту прав та інтересів їх учасників. 

Досягнення поставленої мети зумовлює необхідність вирішення таких 

завдань: 
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1) здійснити характеристику порядку укладення договору купівлі-

продажу; 

2) з’ясувати правове значення форми договору купівлі-продажу в 

процедурі його укладення; 

3) дослідити особливості укладення усної форми договору купівлі-

продажу; 

4) проаналізувати ознаки письмової форми договору купівлі-продажу та 

її різновиди; 

5) схарактеризувати правові наслідки недодержання форми договору 

купівлі-продажу, що встановлена законом; 

6) здійснити аналіз особливостей захисту інтересів учасників цивільних 

відносин у випадку недодержання письмової форми договору купівлі-

продажу; 

7) розробити пропозиції та рекомендації з метою удосконалення як 

законодавства України, що регламентує форму договору купівлі-продажу, 

так і правозастосовної практики у цій сфері. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, пов’язані із регулюванням 

форми договору купівлі-продажу та наслідків її недодержання, система 

чинних в Україні нормативних актів, законодавство інших країн, судова та 

інша правозастосовна практика. 

Предметом дослідження є форма договору купівлі-продажу та наслідки 

її недодержання. 

Методи дослідження. Досягнення мети й розв’язання поставлених 

завдань зумовили використання таких методів: діалектичний метод 

наукового пізнання, а також загальні та спеціальні наукові методи 

(історичний, логічний, системний, порівняльно-правовий, формально-

юридичний та ін.). Історичний метод дозволив дослідити форму договору 

купівлі-продажу та наслідки її недодержання в їх історичному аспекті; 

діалектичний метод уможливив вивчення розвитку досліджуваних відносин, 
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їх зв’язку із суспільною практикою; порівняльно-правовий метод 

використано з метою порівняння норми про форму договору купівлі-продажу 

та наслідків її недодержання не лише в різні періоди розвитку вітчизняного 

правового регулювання, а й для вивчення практики провідних європейських 

підходів; системний метод забезпечив комплексність дисертаційного 

дослідження; логічний метод та формально-юридичний метод використано 

для формулюванні основних положень та понять у роботі; метод правового 

моделювання застосовано під час формулювання пропозицій та рекомендацій 

щодо вдосконалення норм, які стосуються форми договору купівлі-продажу 

та наслідків її недодержання. 

Емпіричну базу дослідження склали матеріали практики з розгляду 

судових справ, пов’язаних із укладенням, зміною, припиненням, визнанням 

недійсними договорів купівлі-продажу. 

Науково-теоретичним підґрунтям дисертаційної роботи є праці 

вітчизняних та зарубіжних учених у галузі цивільного та інших галузей 

права. Законодавчою і нормативною базою роботи є Конституція України, 

Цивільний кодекс України, міжнародні договори та інші нормативно-правові 

акти. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше 

проведено комплексний теоретичний аналіз форми договору купівлі-продажу 

та наслідків її недодержання, а також розроблено рекомендації та пропозиції 

щодо вдосконалення правового регулювання зазначених суспільних відносин 

в Україні з урахуванням сучасних підходів та стану їх розвитку. На основі 

проведеного аналізу авторкою сформульовано та винесено на захист такі 

положення, що містять елементи наукової новизни: 

вперше: 

1) запропоновано «формою договору купівлі-продажу» вважати спосіб 

взаємоузгодженого вираження та / або фіксації волевиявлення продавця та 
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покупця щодо змісту договору, яке спрямоване на виникнення, зміну чи 

припинення їхніх прав та обов’язків; 

2) зроблено висновок, що основними факторами (умовами), котрі 

впливають на порядок і процедуру укладення договору купівлі-продажу є: 

сфера виникнення та законодавче регулювання відповідних суспільних 

відносин та конкретний підвид цього договору; правовий статус сторін 

конкретного договору; правовий режим предмета договору купівлі-продажу 

як об’єкта цивільних прав; місце, спосіб укладення договору купівлі-продажу 

та його умови; характер волевиявлення у правочині купівлі-продажу 

(укладається відповідний договір добровільно чи примусово); 

3) обґрунтовано висновок, що під час розгляду справ про захист прав та 

інтересів учасників договірних відносин купівлі-продажу необхідно уникати 

формалізму та вживати заходів з метою гарантування реалізації приписів 

ст. 55 Конституції України. Зокрема, недоцільно відмовляти в задоволенні 

позовних вимог, покликаючись виключно на неналежність обраного способу 

захисту, навпаки, варто керуватися засадами ефективності. При цьому, 

аргументовано доцільність закріплення в цивільному законодавстві України 

положень про визнання правочину неукладеним як про самостійний та 

ефективний спосіб захисту цивільних прав та інтересів;  

4) доведено необхідність зміни законодавчого підходу до визначення 

верхньої межі суми, відповідно до якої фізичні особи між собою мають право 

укладати договори купівлі-продажу в усній формі та здійснювати її прив’язку 

до граничних сум готівкових розрахунків, передбачених у встановленому 

порядку; 

5) обґрунтовано доцільність запровадження в цивільному законодавстві 

України механізмів, відповідно до яких у разі вилучення в покупця товару на 

користь третьої особи для виконання судового рішення на підставах, які 

існували до продажі такого товару, продавець, незалежно від його вини, 
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повинен відшкодувати покупцеві завдані йому збитки, якщо покупець не 

знав та не міг знати про наявність таких підстав; 

удосконалено: 

6) положення про необхідність приведення положень Господарського 

кодексу України про договір міни у відповідність до приписів Цивільного 

кодексу України, передбачивши можливість обміну товарів на товари, роботи 

чи послуги; 

7) підхід, відповідно до якого касовий або товарний чек, квитанцію, 

накладну, рахунок-фактуру або інший документ, який підтверджує оплату, не 

слід розглядати як письмову форму договору купівлі-продажу; 

8) позицію, згідно з якою смарт-контракти за своєю правовою природою 

є формою представлення інформації про договір, який попередньо укладений 

між сторонами в усній чи письмовій формі та є способом його виконання; 

9) висновок про те, що якщо договір купівлі-продажу підлягає 

укладенню у письмовій формі, наслідком недодержання такої форми може 

бути його недійсність, а не «неукладеність» чи «невчинення»; 

дістало подальшого розвитку: 

10) положення, відповідно до якого укладення основного договору 

купівлі-продажу в судовому порядку можливе винятково у випадках, 

передбачених попереднім договором чи актами цивільного законодавства 

України незалежно від статусу його сторін; 

11) твердження про те, що за змістом форма договору є вужчим 

(видовим) поняттям та не охоплює такі способи волевиявлення як мовчання 

та конклюдентні дії; 

12) позиція, відповідно до якої поняття «електронний документ» є 

ширшим за змістом та охоплює «електронний договір». Закріплення 

електронної форми як самостійної може призвести до змішування різних 

правових явищ, зокрема таких як «форма представлення інформації» та 

власне «форма договору». Натомість традиційний підхід, який закріплений у 
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Цивільному кодексі України, згідно з яким електронна форма є різновидом 

письмової форми, є більш обґрунтованим і таким, що підлягає збереженню в 

національному законодавстві України; 

13) положення, згідно з яким суд може застосовувати правові наслідки 

недійсності договору купівлі-продажу винятково у випадку, якщо така 

вимога заявлена позивачем. 

Практичне значення одержаних результатів визначене його науковою 

новизною та полягає в тому, що результати роботи зможуть бути використані 

для загальнотеоретичних напрацювань та вдосконалення норм права у сфері 

регулювання форми договору купівлі-продажу та наслідків її недодержання; 

у науково-дослідницькій, практичній та законотворчій діяльності; у процесі 

підготовки здобувачів вищої правничої освіти; під час розробки підручників 

та навчальних посібників, інших навчально-методичних напрацювань із 

курсів «Цивільне право України», «Договірне право», «Право власності», 

«Речове право» тощо. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

обговорено на таких науково-практичних заходах: «Проблеми забезпечення 

прав і свобод людини» (м. Луцьк, 11 грудня 2020 р.), «Правове життя: 

сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Луцьк, 25 березня 2021 р.). 

Структура та обсяг дисертації. Структура дисертації обумовлена 

метою та  завданнями. Робота складається із переліку умовних позначень, 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатка. 

Загальний обсяг дисертації – 180 сторінок, з котрих список використаних 

джерел із 265 найменувань на 30 сторінках та додаток на 1 сторінці. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФОРМУ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-

ПРОДАЖУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО УКЛАДЕННЯ 

 

 

1.1 Порядок укладення договору купівлі-продажу 

 

 

2014 року Україна чітко виразила свій намір щодо інтеграції в 

європейське співтовариство. За результатами цих непересічних подій було 

підписано Угоду про асоціацію з Європейським Союзом (далі – ЄС) [212], а 

2019 року – закріплено євроінтеграційні та євроатлантичні наміри нашої 

держави в Конституції України [61]. Наслідком та одночасно метою 

цивільно-правової політики держави є проведення низки системних правових 

реформ, зокрема й у сфері приватного права. Крім того, у світі відбувається 

перманентний технічний розвиток і прогрес, з’являються досі невідомі 

об’єкти цивільного та господарського обороту, правовий режим котрих 

потребує регламентації. У світлі вищевказаного варто згадати і про 

ініційовану провідними українськими вченими-правниками Концепцію 

оновлення Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), у якій, 

наприклад, запропоноване нове бачення визначення права власності (як 

найбільш повного панування над річчю (майном) у межах, передбачених 

законом [62]). Л. А. Музика справедливо висловила сподівання, що робоча 

група зможе врахувати всі проблеми практики його застосування, усуне 

наявні колізії цивільно-правового та господарсько-правового регулювання 

майнових відносин, прогалин і дублювання в межах ЦК України і, зрештою, 

цивільно-правова політика займе належне місце в правовій системі держави 

[87, с. 123]. Однією з основних причин суспільно-політичної кризи, 

економічних заворушень та соціального регресу є недосконале 
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законодавство, яке часто не відповідає потребам українського суспільства, 

європейським принципам та міжнародним стандартам [259, с. 123]. Тому, 

зважаючи на те, що договір купівлі-продажу є найпоширенішим договірним 

інститутом, який опосередковує перехід права власності, дослідження 

загального та спеціального порядку його укладення набуває особливої 

актуальності. 

Вивчення проблематики порядку укладення договорів стало об’єктом 

студіювань багатьох юристів, зокрема О. А. Беляневич, С. М. Бервено, 

С. Я. Вавженчук, О. В. Дзера, В. М. Коссак, Н. С. Кузнєцова, З. В. Ромовська, 

О. С. Яворська та багатьох інших. Водночас особливості укладення договорів 

купівлі-продажу й надалі потребують особливої уваги. 

Здійснення детального теоретичного аналізу проблем правового 

регулювання порядку укладення договору купівлі-продажу та визначення 

перспектив його удосконалення в контексті вивчення положень про його 

форму та наслідки недодержання є актуальним та своєчасним. 

Однією з найбільш розповсюджених дій людини, які потребують 

правового регулювання, є укладання цивільних договорів, зокрема договорів 

купівлі-продажу. Це може бути як найпростіший договір (наприклад, 

роздрібна торгівля побутовими товарами, харчовою продукцією), так і 

договір з низкою особливостей, які необхідно передбачити (купівля товарів в 

розстрочку, договори, що потребують нотаріального посвідчення тощо) [46, 

с. 3]. 

Існує думка, що в історичному аспекті договір купівлі-продажу з майже 

4000-річним розвитком є родоначальником практично всієї загальної частини 

зобов’язального права [71, с. 19]. Договір купівлі-продажу належить до 

засобів регулювання відносин сторін, волевиявлення яких спрямоване на 

досягання взаємного інтересу та має на меті товарно-грошовий обмін [20, с. 

74]. 
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Стаття 655 ЦК України надає легальне визначення договору купівлі-

продажу, передбачаючи, що на його підставі продавець передає або бере на 

себе зобов’язання передати майно (товар) у власність покупця, а останній 

приймає чи бере на себе зобов’язання прийняти це майно (цей товар) та 

заплатити за нього погоджену грошову суму. З. В. Ромовська влучно 

зазначила, що назва цього договору унікальна в тому сенсі, що лише в ній, на 

відміну від назв інших цивільних договорів, об’єднано два етапи: пропозицію 

укласти договір та її прийняття [192, с. 199]. Водночас, як вказано у науково-

практичному коментарі до ЦК України за редакцією професора 

В. М. Коссака, договір купівлі-продажу має надзвичайно широку сферу 

застосування: роздрібна купівля-продаж, купівля-продаж на біржах, купівля-

продаж цінних паперів, купівля-продаж у процесі приватизації тощо [90, 

с. 546]. Підвидом договорів є договори, які відрізняються особливостями, що 

не мають істотного значення для визначення правової природи договору в 

цілому. В ЦК України підвидам договорів присвячені переважно окремі 

параграфи в главах. Наприклад, роздрібна купівля-продаж – підвид купівлі-

продажу [48, с. 327]. 

У літературі вказують, що за своєю правовою характеристикою договір 

купівлі-продажу є консенсуальним, двостороннім (взаємним), відплатним. 

Його мета полягає в оплатному відчуженні майна (товару) однієї сторони та 

передання його у власність іншій стороні [100, с. 67]. Втім така 

характеристика стосується цього договору в цілому та може різнитися 

залежно від конкретного підвиду договору купівлі-продажу. 

Варто згадати, що ЦК України та ГК України по-різному регулюють 

окремі різновиди договору купівлі-продажу. Наприклад, в Інформаційному 

листі Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики 

застосування норм ЦК та ГК України» № 01-8/211 від 07.04.2008 [154] 

закцентовано увагу на відмінності у визначенні предмета договору міни (за 

ГК України – це товар, а за ЦК України – товар, роботи, послуги) та 
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висловлено думку, що в цьому випадку підлягають застосуванню правила 

саме ЦК України. У Концепції оновлення ЦК України [62] обґрунтовано  

доцільність відмови від регулювання таких договірних інститутів як поставка 

та контрактація сільськогосподарської продукції. З іншого боку, у навчальній 

літературі йдеться, наприклад, про те, що стосовно договору контрактації 

сільськогосподарської продукції за невиконання або неналежне виконання 

його умов передбачена підвищена відповідальність [224]. Висловлюючи 

власну думку щодо окреслених проблем, вважаємо, положення ГК України, 

які стосуються договору міни, слід увідповіднити нормам ЦК України. Щодо 

поставки та контрактації сільськогосподарської продукції, то доцільності у 

виключенні положення про них не вбачаємо, адже учасники цивільних і 

господарських відносин у будь-якому випадку мають право вчиняти ці 

правочини на засадах юридичної рівності, майнової самостійності та вільного 

волевиявлення, керуючись при цьому принципом свободи договору. 

Оскільки свідченням різноманітності видів та сфер застосування 

договорів купівлі-продажу є значна кількість законодавчих актів, що їх 

регулюють, отже, існує низка порядків та процедур укладення договорів 

купівлі-продажу.  

За правовими наслідками укладення договір надає досягнутій 

сторонами домовленості загальнообов’язкової юридичної сили, можливості 

кожній із сторін вимагати його виконання добровільно чи примусово, а 

також уможливлює відшкодування заподіяних його порушенням збитків 

[238, с. 30]. «Порядком укладання договору» вважають зустрічні дії суб’єктів 

договору, спрямовані на вироблення умов договору та їх фіксацію в певній 

формі або на негайне виконання договору (наприклад, у випадку 

конклюдентних дій) [115, с. 91].  

У зв’язку з цим варто керуватися такими документами: 

- Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» 

[176]); 
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- Закон України «Про товарні біржі» [180]); 

- Закон України «Про обіг векселів в Україні» [169]; 

- Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна» 

[174]; 

- Закон України «Про авторське право і суміжні права» [146]; 

- Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» 

[170]; 

- Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» 

[171]; 

- Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» [172]; 

- Закон України «Про захист прав споживачів» [167]; 

- Закон України «Про публічні закупівлі» [175] тощо. 

Можемо зробити висновок, що головними обставинами, котрі 

впливають на порядок і процедуру укладення договору купівлі-продажу, є 

сфера виникнення та законодавче регулювання відповідних суспільних 

відносин, а також конкретний підвид цього договору. 

Сторонами договору купівлі-продажу є фізичні особи, юридичні особи, 

держава України чи інші учасники цивільних відносин відповідно до ст. 2 

ЦК України. За загальним правилом, відповідно до положень ЦК України, 

будь-який договір є домовленістю двох або більше сторін, на підставі якої 

виникають, змінюються чи припиняють дію їхні цивільні права та обов’язки. 

Договір вважають укладеним не раніше досягнення згоди стосовно всіх 

істотних умов (до законодавчих змін від 19.06.2021 ЦК України містив 

вказівку, що домовленість має бути досягнута «у належній формі»). Як 

стверджує В. Г. Олюха, в узгодженому вольовому акті сторін (договорі) його 

виникнення можливе, коли зустрічно направлені волі контрагентів не 

збігаються, а відповідають одна одній; узгодженість у вигляді збігу волі 

сторін, як виняток, можлива тільки в договорах, спрямованих на організацію 

спільної діяльності (у т. ч. в засновницьких договорах) за умови 
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взаємопогодженості інтересів контрагентів [99]. Водночас, з урахуванням 

правил ст. 206, 208 ЦК України, договір, який повністю виконується в 

момент його вчинення (окрім того, що підлягає нотаріальному посвідченню 

чи державній реєстрації), зокрема, між фізичними особами, у тому числі на 

суму, яка не перевищує двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян, між фізичною та юридичною особою може бути укладений в усній 

формі. Натомість договори між юридичними особами, між фізичними та 

юридичними особами, окрім випадків, визначених ст. 206 ЦК України, між 

фізичними особами на суму, що перевищує двадцять неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян, окрім випадків, визначених ст. 206 ЦК України, 

та інші договори, щодо яких встановлено відповідні законодавчі вимоги, – 

підлягають укладенню в письмовій формі. 

За змістом ст. 65 Сімейного кодексу України [197], чоловік та дружина 

розпоряджаються майном, яке перебуває в їхній спільній сумісній власності 

на засадах взаємної згоди. Наприклад, для укладення будь-ким із подружжя 

договору, що потребує нотаріального посвідчення та (або) державної 

реєстрації, а також якщо предметом такого договору є цінне майно, має бути 

подана письмова згода іншого з подружжя. Згода на укладення договору, 

котрий підлягає державній реєстрації та (або) нотаріальному посвідченню, 

повинна бути нотаріально засвідченою. 

Відповідно до ст. 26 ЦК України врегульовано питання правоздатності 

фізичної особи, а ст. 30-42 ЦК України встановлено законодавчі правила 

визначення обсягу цивільної дієздатності фізичної особи. Наприклад, 

неповнолітня фізична особа має право самостійно розпоряджатися своєю 

стипендією, заробітком чи іншими доходами; самостійно реалізовувати права 

на результати творчої та інтелектуальної діяльності, які охороняються 

законом; самостійно укладати договори банківського вкладу, банківського 

рахунку тощо. 
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Крім того, установчими документами конкретної юридичної особи 

можуть бути встановлені особливості укладення договорів її 

уповноваженими особами під час її господарської діяльності. Наприклад, 

згідно з ч. 1 ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та 

додатковою відповідальністю», у статуті товариства може бути встановлено 

особливу процедуру надання згоди відповідними уповноваженими органами 

товариства на вчинення конкретних правочинів залежно від вартості 

предмета договору або інших критеріїв [179]. 

Як слушно вказують окремі дослідники, зростає потреба у вивченні 

цивільного законодавства та його практики в Україні та в економічно 

найбільш розвинених країнах ЄС [245, с. 695]. Наприклад, згідно з 

Модельними правилами європейського приватного права, оферта становить 

пропозицію, якщо вона має на меті укласти контракт, який прийме інша 

сторона і якщо вона містить достатньо визначені умови для формування 

контракту. Оферта може бути зроблена одній або декільком особам. Оферта 

щодо поставки товарів зі складу або послуги за заявленою ціною, розміщена 

суб’єктом підприємництва в публічній рекламі або каталозі або шляхом 

виставлення (демонстрації) товарів, трактується, якщо обставини не вказують 

інше, як пропозиція поставляти за цією ціною до тих пір, поки запас товарів 

або спроможність такого суб’єкта виконати відповідні зобов’язання не буде 

вичерпано. Оферта може бути відкликана, якщо відкликання дійде до 

одержувача до того, як одержувач надішле акцепт або, у випадках прийняття 

шляхом поведінки, до укладення договору. Оферта, зроблена для широкого 

загалу, може бути відкликана тими самими способами, що були використані 

для її надання. Однак відкликання оферти є недостатнім, якщо пропозиція 

вказує на те, що вона безвідклична; в оферті вказано встановлений час для її 

прийняття; або було виправдано, щоб одержувач покладався на оферту як 

безвідкличну, і одержувач діяв, покладаючись на таку її характеристику. За 

таких умов будь-яка форма заяви чи поведінки одержувача є прийняттям, 
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якщо це вказує на згоду на оферту. Мовчання або бездіяльність самі по собі 

не означають акцепту. Відтак, якщо акцепт надіслано одержувачем, контракт 

укладають, коли акцепт дійде до оферента. Якщо ж відбувається прийняття 

поведінкою, договір укладають, коли повідомлення про поведінку надходить 

до оферента. Зважаючи на силу пропозиції, практики, яку сторони 

встановили між собою тощо, одержувач може прийняти пропозицію, 

здійснивши дію без повідомлення оференту, і договір тоді є укладеним, коли 

одержувач зробить відповідний вчинок [182].  

Порівнюючи специфіку правового регулювання договірних інститутів, 

слід згадати, що, наприклад, англійське договірне право – це сукупність 

законів, що регулюють договори в Англії та Уельсі. Оскільки контракт є 

добровільним зобов’язанням, на відміну від виплати компенсації за делікт та 

реституції для відміни несправедливого збагачення, англійське 

законодавство надає велику цінність гарантуванню того, що особи справді 

погоджуються на договори, які зобов’язують їх у суді. Як правило, договір 

вважають укладеним, коли одна особа зробила пропозицію, а інша особа 

прийняла її, повідомивши про свою згоду або виконавши умови пропозиції. 

Деякі договори, особливо щодо великих операцій, таких як купівля-продаж 

землі, також вимагають формальностей: наприклад, підписів та свідків. 

Англійське законодавство йде далі, ніж інші європейські країни, 

зобов’язуючи усі сторони передавати «винагороду» до договору як 

передумову для його виконання. Теоретично, англійське законодавство 

дотримується принципу, згідно з яким особи можуть вважатися 

зобов’язаними винятково тоді, коли надали свою поінформовану та 

справжню згоду на укладення договору [248]. 

Відповідно до змісту положень Господарського кодексу України (далі – 

ГК України), господарським є договір, який укладають суб’єкти 

господарювання, а також суб’єкти господарювання та негосподарюючі 

суб’єкти – юридичні особи. За своєю правовою природою господарський 
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договір є цивільно-правовим договором, підтвердженням чого слугує 

положення ч. 7 ст. 179 ГК України [33], відповідно до якого такий договір 

укладають за правилами, передбаченими ЦК України з урахуванням 

особливостей, визначених у ГК України, іншими нормативно-правовими 

актами стосовно окремих видів договорів. Якщо загальний порядок 

укладення цивільно-правового договору передбачає наявність двох стадій – 

оферти та акцепту, то загальний порядок укладення господарського договору 

характеризують особливі правила, наприклад, наявності єдиного 

двадцятиденного терміну для складання та розгляду протоколу розбіжностей. 

Заслуговує на увагу твердження науковців про те, що ч. 1 ст. 181 

ГК України не містить заборони стосовно усної форми господарських 

договорів [196, с. 820]. Справді, якщо проаналізувати в сукупності 

положення ГК України, то таких обмежень не існує, а можливість укладення 

договорів між суб’єктами господарювання чи негосподарюючими суб’єктами 

– юридичними особами спрощеним способом чи підтвердженням прийняття 

до виконання замовлень тільки підтверджує такий висновок.  

Окремі дослідники висловлюють слушне зауваження з приводу того, 

що підтвердженням прийняття до виконання оферти є дії щодо виконання в 

повному обсязі вказаних в оферті умов договору (відвантаження товарів, 

надання послуг, виконання робіт, сплата відповідної суми і т. п.). Під час 

укладання договору в такий спосіб письмова форма договору вважатиметься 

дотриманою [196, с. 823].  

Слушною вважаємо також тезу про те, що, відповідно до положень ч. 2 

ст. 205 ЦК України, конклюдентні дії можуть заміняти тільки усну форму 

договору [196, с. 822]. Крім того, акцепт у формі конклюдентних дій 

можливий за відсутності імперативних приписів щодо форми акцепту, яку 

містить оферта чи яка передбачена законом. Вчинення акцепту у формі 

конклюдентних дій є недопустимою, якщо в оферті не вказаний термін для 

відповіді [40, с. 578]. 
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Водночас, як зазначає О. А. Беляневич, існують два способи укладення 

господарських договорів – неконкурентний (традиційний) спосіб та 

конкурентний спосіб (торги) [9, с. 87, 127]. 

З огляду на зазначене, можна зробити висновок, що однією з істотних 

обставин, які впливають на особливості укладення договору купівлі-продажу, 

є правовий статус сторін конкретного договору. 

На даний час у юридичній літературі немає єдності думок з приводу 

того, як саме визначати предмет будь якого цивільно-правового договору (як 

об’єкт цивільних правовідносин щодо якого укладають договору, як дії, що 

мають бути вчинені для досягнення його цілі чи результат таких дій і т.д. 

Поряд з тим, вважаємо обґрунтованим підхід у юридичній літературі, 

відповідно до якого договори можуть бути класифіковані на речові та 

зобов’язальні (суть розмежування цих видів договорів полягає у тому, що 

об’єктом речових договорів є не дії зобов’язаної особи, а безпосередньо речі, 

коли договір породжує у контрагента речове право, зокрема, право власності 

(це договори про передачу майна, на відміну від зобов’язальних, предметом 

яких є виконання робіт чи надання послуг) [221, с. 628]). Тому, беручи до 

уваги, що договір купівлі-продажу є класичним договором про передання 

майна у власність, вважаємо, що, у контексті мети та завдань нашого 

дослідження, при характеристиці змісту цього договору необхідно виходити 

саме із трактування предмета договору купівлі-продажу у розумінні об’єкта 

цивільних прав. 

Відповідно ж до ст. 657 ЦК України визначено, що предметом 

договору купівлі-продажу можуть бути: 

1) наявний на момент укладення договору товар у продавця; 

2) товар, що буде придбаний, створений чи набутий продавцем у 

майбутньому; 

3) майнові права; 

4) право вимоги неособистого характеру. 
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У юридичних джерелах можна знайти вказівку на те, що набуття 

об’єктом правовідносин цивільної оборотоздатності характеризує наявність 

двох елементів – виникнення самого об’єкта та прав власності на нього, які 

забезпечують можливість його подальшого переходу серед суб’єктів права 

[84, с. 122]. Відповідно, з метою висвітлення особливостей укладення 

договору купівлі-продажу відповідно до його предмета (об’єкта), варто 

навести деякі визначення, що наявні в юридичній літературі. 

Наприклад, юридичні джерела вказують, що законодавство України 

широко оперує терміном товару, але нормативно-правові визначення 

прив’язані до цілей їх видання і предмета регулювання [120]. Така думка є 

слушною, оскільки, згідно з п. 14.1.244 Податкового кодексу України, товари 

– це матеріальні та нематеріальні активи, у тому числі земельні ділянки, 

земельні частки (паї), а також цінні папери та деривативи, що 

використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) 

та погашення [113]. 

У зарубіжній юридичній літературі є твердження про те, що: 

1) існуючі товари – це товари, що мають фізичне існування. Водночас 

ці товари повинні знаходитись у власності або володінні продавця під час 

укладення договору; 

2) продавець може продати річ, яка належить третій стороні при 

укладанні договору та буде ним придбана в майбутньому з цією метою;  

3) «майбутні товари» – це товари, які не існують на момент укладення 

контракту або перебувають не у володінні продавця, хоча вони і мають 

матеріальне існування. Саме товари, що виробляються, виготовлені або 

придбані продавцем після укладення договору купівлі-продажу називають 

«майбутніми товарами» [258, с. 3, 4]. 

З. В. Ромовська, коментуючи поняття предмета продажу, зауважила, 

що товар – це, як вважав Іван Франко, річ, призначена для продажу [192,               

с. 213]. Відтак, зазначимо, що за визначенням ЦК України речами є предмети 
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матеріального світу, стосовно яких можуть виникати цивільні права та 

обов’язки. 

З приводу права вимоги, необхідно згадати, що М. В. Венецька 

аналізує це поняття в кількох аспектах: 1) як один серед видів майнових прав, 

об’єкт цивільних прав; 2) суб’єктивне майнове право, котре виникає із 

зобов’язальних відносин та пов’язане з матеріальними вимогами, що 

виникають між учасниками цивільного обігу стосовно майнових благ, 

розподілу майна та обміну товарами, виконаними роботами, послугами тощо; 

3) зобов’язальне право кредитора вимагати певну дію від боржника [24, 

с. 634]. Крім того, на думку Ю. О. Гладьо, право вимоги належить до 

безтілесного майна, яке здатне перебувати в цивільному обігу, а також має 

двоїсту природу: як суб’єктивне право кредитора вимагати певної поведінки 

у боржника і як об’єкт, що може переходити від первісного кредитора до 

нового [29, с. 189]. Безумовно, право вимоги особистого характеру не може 

бути предметом договору купівлі-продажу (наприклад, право на аліменти, 

відшкодування шкоди, заподіяну здоров’ю тощо). 

Стосовно майнових прав, то їх легальне визначення також містить ЦК 

України, відповідно до ст. 190 котрого майнові права як особливий об’єкт є 

неспоживною річчю та визнаються речовими правами. Втім, такий 

законодавчий підхід критично оцінюють автори низи монографічних 

досліджень. Зокрема, на думку О. С. Яворської майнові права не можна 

ототожнювати з річчю, а тому їх визначення через неспоживну річ є 

некоректним; учена підкреслює, що речові права, маючи специфічні ознаки, 

не можуть бути самостійним об’єктом зобов’язального правовідношення 

[240, с. 161, 163].  

На нашу думку, щодо цього аспекту варто, з одного боку, погодитися, 

що не зовсім обґрунтовано визначати майнові права неспоживною річчю, 

оскільки речами є предмети матеріального світу, а з іншого – не можна 
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відкидати, наприклад можливість «права користування чужим майном 

(сервітуту)» бути об’єктом договору купівлі-продажу. 

Досліджуючи особливості укладення договорів купівлі-продажу щодо 

окремих видів майна варто зазначити, що, наприклад, відповідно до 

Положення про здійснення операцій із валютними цінностями [163] 

визначено процедуру здійснення операцій із купівлі, продажу, обміну 

безготівкової іноземної валюти та банківських металів і порядок оформлення 

таких операцій. Крім того, у сучасному світі дедалі більшого поширення 

набувають випадки укладення договору купівлі-продажу щодо об’єктів 

віртуального світу, наприклад криптовалюти. Криптовалюта – різновид 

цифрової валюти, облік внутрішніх розрахункових одиниць якої забезпечує 

децентралізована платіжна система (немає внутрішнього або зовнішнього 

адміністратора або будь-якого його аналога), що працює в повністю 

автоматичному режимі. Сама по собі криптовалюта не має якоїсь особливої 

матеріальної або електронної форми – це просто число, що позначає кількість 

таких розрахункових одиниць, яке записується у відповідній позиції 

інформаційного пакета протоколу передачі даних і яка часто навіть не 

піддається шифруванню, як і вся інша інформація про транзакції між 

адресами системи [65]. 

Отже, третьою обставиною, яка впливає на порядок укладення 

договору купівлі-продажу, є правовий режим його предмета як об’єкта 

цивільних прав. 

Договір купівлі-продажу, окрім іншого, може бути укладений на 

біржах, конкурсах, аукціонах (публічних торгах), у місцевостях, у яких 

працюють або відсутні нотаріуси тощо. 

У навчальних джерелах, на основі узагальнення ознак, які містить 

законодавство України, визначають біржу як некомерційну господарську 

організацію корпоративного типу, яка покликана забезпечувати організацію 

та проведення торгів на ній та укладення за наслідками таких торгів 
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біржових угод, а також може надавати за плату пов’язані з основною 

діяльністю послуги (окрім комерційного посередництва) [144]. 

Конкурс (як комерційний, так і некомерційний), аукціон (прямий, 

зворотний, приватний тощо) також можуть слугувати підставою для 

укладення договорів купівлі-продажу. Наприклад, укладення договорів за 

результатами конкурсу може відбуватися в рамках державно-приватного 

партнерства. 

Укладення усних договорів щодо нерухомого майна на аукціонах 

широко практикують у зарубіжних країнах із розвиненими правовими 

системами. Зокрема, § 156 Німецького цивільного уложення, присвячений 

укладенню договору на аукціоні, не передбачає укладення за результатами 

аукціону письмового, і тим більше нотаріально посвідченого, договору. 

Договір укладають безпосередньо на аукціоні. Такий же підхід практикують і 

в США [85, с. 157].  

Низка дослідників висловлює думку про те, що укладення на аукціоні 

усного договору, зокрема щодо нерухомості, без необхідності укладення в 

подальшому ще одного договору «за наслідками» аукціону є доцільним і, 

грубо кажучи, не є новелою правового регулювання. Зокрема, наголошують, 

що досвід застосування Закону України «Про іпотеку» свідчить, що за такого 

підходу додаткових можливостей для зловживань не виникає [85, с. 162]. На 

наш погляд, така практика не повинна бути сприйнята нашим законотворцем, 

адже «нерухомість» як об’єкт цивільних прав має особливий правовий 

режим, а право власності на таку річ виникає з моменту реєстрації в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Відповідно до ч. 2 

ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень» [151], перелік документів, необхідних для державної 

реєстрації права власності підлягає визначенню Кабінетом Міністрів 

України. Відповідно до п. 57 Порядку державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету 
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Міністрів України № 1127 від 25.12.2015, для реєстрації права власності, що 

виникає на підставі договору, подають документ, що підтверджує наявність 

факту виконання відповідних його умов. Такий підхід законодавця 

обумовлений бажанням не допустити різного роду зловживань, а також 

наміром забезпечити правову визначеність у речових відносинах. 

Врешті, як слушно вказано в низці наукових джерел, письмовою 

формою договору є спосіб об’єктивування за допомогою писемності та 

умовних знаків на різних носіях думок, зміст яких визначено взаємними 

правами й обов’язками сторін [235, с. 9]. Водночас, на наш погляд, важко 

погодитися з підходом, відповідно до якого необхідно розмежовувати 

письмову форму договору та письмове оформлення договору, укладеного 

усно [22, с. 61]. Власне, будь-який договір, навіть якщо його виконують у 

момент вчинення, має невисоку вартість, дрібний побутовий характер тощо, 

може бути укладений у письмовій формі, яка й проявляється в письмовому 

оформленні такого договору. 

У правовій системі значну роль як орган безспірної цивільної 

юрисдикції та превентивного правосуддя відіграє нотаріат. Професійна 

діяльність нотаріуса забезпечує превентивний правовий захист та 

унеможливлює порушення в майбутньому прав та інтересів суб’єктів права 

та виникнення спорів у судах. Вчинення нотаріальних дій в Україні 

покладено на нотаріусів, які працюють у державних нотаріальних конторах, 

державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) або займаються 

приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси). Водночас слід 

зазначити, що в населеному пункті, де немає нотаріуса, такі нотаріальні дії 

вчиняють уповноважені на це посадові особи органу місцевого 

самоврядування, зокрема вони посвідчують угоди, крім іпотечних договорів, 

угод про відчуження та заставу жилих будинків, квартир, дач, садових 

будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що 

знаходиться в Україні [111]. Слушною є думка М. М. Дякович, відповідно до 
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якої правоохоронна функція нотаріату характеризує нотаріат у цілому як 

інститут, що здійснює публічно-правову діяльність із забезпечення 

законності та правомірності юридичних дій громадян і юридичних осіб у 

сфері цивільного обороту. Діяльність нотаріуса у сфері захисту прав та 

законних інтересів осіб, які звертаються за посвідченням різного роду 

правочинів, реалізують через створення такого правочину (договору), який 

передбачав би механізм правових гарантій [49, с. 103]. 

Юридична діяльність, для якої закон передбачає форму нотаріального 

акту, зазвичай є діяльністю, що має істотне значення для осіб, які її 

здійснюють, і часто також має велике суспільне значення і становить інтерес 

для різних державних органів [265]. Такий підхід характерний для 

української правової традиції вже давно. Наприклад, відповідно до 

цивільного законодавства на території Галичини XVIII–XIX століття було 

передбачено, що нерухомі речі не можна отримати у власність тільки через 

волю власника або через прийом-передачу: такі угоди з набуття власностідо 

того ж слід заносити  у визначені для цього громадські книги або реєстри 

[226, с. 101]. 

Окрім іншого, існують особливості укладення та виконання договорів у 

випадку передбачення різних умов договору купівлі-продажу, наприклад 

розстрочення платежу. Право власності за таких умов у покупця на передане 

та неоплачене майно виникає з моменту укладання договору купівлі-

продажу, а відповідно і реєструється одночасно з нотаріальним посвідченням 

договору. З моменту передання майна, проданого з розстроченням платежу, і 

до його оплати продавцю належить право застави на це майно. Тобто це 

право застави (іпотеки), яке виникає на підставі закону та не підлягає 

додатковому оформленню, і, як наслідок, для набуття юридичної сили 

підлягає державній реєстрації відповідно до вимог Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» [233, 

с. 41]. 



27 

Також науковці протягом тривалого часу обговорюють питання, чи 

може бути договір укладений у мережі Інтернет, чи Інтернет є лише 

способом надання товару, аналогічним паперовому каталогу. З цього 

приводу існує дві основні позиції, сформульовані Р. Б. Шишкою та 

С. В. Резніченком: 1) вибір товарів в інтернет-магазині та формування 

замовлення є акцептом публічної оферти; 2) оформлення замовлення є 

зустрічною офертою, яку пропонує покупець [222, с. 109]. Водночас, на 

думку О. О. Полуніної, лібералізація законодавства у сфері регулювання 

електронного цифрового підпису має провадитися шляхом відмови від 

зайвих вимог до центрів сертифікації ключів та акредитованих центрів 

сертифікації ключів, які стримують розвиток відповідного ринку послуг в 

Україні та сприяють встановленню занадто високих цін, які є надмірними для 

більшості продавців, що мають намір здійснювати електронну комерцію 

[116, с. 681-682]. Дослідниця сформулювала пропозиції щодо увідповідення 

Закону України «Про захист прав споживачів» та Закону України «Про 

електронну комерцію» в аспекті належної форми вираження акцепту та 

запропонувала доповнити Закон України «Про захист прав споживачів» 

приписами про встановлення особи покупця шляхом присвоєння 

одноразового ідентифікатора під час реєстрації або використання ним 

електронного цифрового підпису (за умови забезпечення його доступності та 

зручності оформлення) [115, с. 8].  

У наукових джерелах можемо знайти твердження, що, незважаючи на 

те, що ЦК України трактує договори роздрібної купівлі-продажу в мережі 

Інтернет як такі, що їх можна вважати укладеними письмово, у доктрині не 

висловлено єдиної позиції щодо форми, притаманної договорам, укладення 

яких відбувається з допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем, а 

тому вказано, що остаточну відповідь на ці питання допоможе дати судова 

практика [104, с. 106]. 
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У цьому аспекті слушною є думка Ю. О. Патинки, згідно з якою все 

спілкування продавців товарів і покупців на сторінках сайтів продавців 

зводиться до оформлення бланків замовлень, які відсилають на сервери і які є 

єдиними документами, що закріплюють угоди. Тому в цих випадках 

відбуваються обміни документами, що підтверджує додержання форми 

правочинів [106, с. 56]. 

Таким чином, наступною обставиною, яка впливає на особливості 

порядку укладення договору купівлі-продажу, є місце, спосіб та умови його 

укладення. 

Як вказано в юридичній літературі, за загальним правилом продавцем 

за договором купівлі-продажу може бути лише власник майна [90, с. 549]. Це 

так званий добровільний порядок укладення договору купівлі-продажу. 

Однак, винятки з цього правила існують і передбачені окремими приписами 

ЦК України (наприклад, ст. 874), зокрема такими нормативно-правовими 

актами: 

1) Закон України «Про виконавче провадження» [147]; 

2) Закон України «Про заставу» [161]; 

3) Закон України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів 

нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній 

власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» [148]; 

4) Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Статуту 

залізниць України» [166] та ін. 

Тож С. М. Бервено цілком виправдано виокремлює та класифікує 

способи укладення договору ще й за способом узгодження змісту договору 

(крім неконкурентного та конкурентного способів, які виділяють за 

специфікою формування волевиявлення). За цим критерієм автор виділяє 

загальний, спеціальний і судовий порядок укладення договору, зазначаючи, 

що загальний порядок укладення договору полягає у формуванні договору в 

порядку, визначеному ЦК України. Спеціальний порядок передбачає 
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укладення договорів, які мають свої особливості, і залежить від способів 

укладення договору. Судовий порядок укладення договору є окремою 

стадією, його регулюють матеріальні та процесуальні норми законодавства. 

Особливістю такого порядку є те, що волевиявлення сторін затверджують 

судовим рішенням, а в дію вступає з моменту набрання чинності самого 

рішення суду [10, с. 10]. 

Проте не можна не згадати, що зараз в Україні існує дуалізм приватно-

правового регулювання на рівні двох кодифікованих актів ЦК України і 

ГК України, підходи яких щодо окремих принципових аспектів регламентації 

приватних відносин діаметрально протилежні. Наприклад, за визначенням, 

попередній договір – це договір, сторони якого зобов’язалися протягом 

визначеного терміну укласти основний договір у майбутньому на визначених 

у попередньому договорі умовах. Проте, якщо відповідно до ч. 2 ст. 635 ЦК 

України сторона, яка необґрунтовано відмовила в укладенні основного 

договору, повинна відшкодувати іншій стороні збитки, спричинені такого 

типу протермінування, то згідно з ч. 3 ст. 182 ГК України така сторона має 

право вимагати укладення основного договору в судовому порядку. 

У зв’язку із цим варто навести такі приклади та роз’яснення із судової 

практики. 

Колегія суддів судової палати у цивільних справах Верховного Суду 

України (далі – ВСУ), розглядаючи справу за позовом О_1 до ТзОВ 

«Інженерно-комерційний центр «Злата Тавріда» про визнання договору 

таким, що відбувся, зазначила: «Примушування до угоди, яка ґрунтується на 

попередньому договорі, чи визнання її укладеною за відсутності згоди 

зустрічної сторони законом не передбачено, оскільки за порушення умов 

попереднього договору ч. 2 ст. 635 ЦК України передбачені інші правові 

наслідки – відшкодування збитків. Крім того, ч. 3 ст. 635 ЦК України 

передбачено, що зобов’язання, встановлене попереднім договором, 

http://16.1.7.211/
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припиняється, якщо основний договір не укладений протягом строку, 

встановленого попереднім договором» [213]. 

Вищий господарський суд України, розглядаючи справу за позовом 

ТзОВ «Нектар» про зобов’язання Відповідача укласти з ним договір купівлі-

продажу земельної ділянки на умовах раніше вчиненого попереднього 

договору купівлі-продажу, дійшов схожої думки, незважаючи на те, що 

суб’єктами спірних відносин були господарські організації, а домовленість 

між ними мала ознаки господарського договору [121]. 

Врешті, ВСУ у Постанові від 02.09.2015 констатував, що «припинення 

зобов’язання з попереднього договору внаслідок неукладення основного 

договору протягом встановленого попереднім договором строку 

унеможливлює спонукання до укладення основного договору в судовому 

порядку, виконання обов’язку в натурі чи виникнення основного договірного 

зобов’язання як правової підстави для набуття набувачем права власності на 

майно» [135]. 

На наше переконання, такі підходи в судовій практиці є абсолютно 

виправданими, а в контексті суперечностей, передбачених ЦК України та ГК 

України, застосовувати потрібно положення саме ЦК України як основного 

акту цивільного законодавства. Зокрема, що стосується описаних вище 

ситуацій, то необхідно виходити з того, що право власності, як речове право, 

є класичним цивільно-правовим інститутом, а тому до ГК України необхідно 

увести зміни, передбачивши положення про попередній договір, аналогічні 

до тих, які містить ЦК України. Відповідно, укладення основного договору в 

судовому порядку, зокрема договору купівлі-продажу, повинно бути 

можливо винятково у випадках передбачених самим попереднім договором 

чи актами цивільного законодавства України. 

Отже, можна сформулювати таке узагальнення: сутнісним фактором, 

який впливає на порядок укладення договору купівлі-продажу, є характер 
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волевиявлення у правочині, тобто залежить від того, як укладено відповідний 

договір: добровільно чи примусово. 

Досліджуючи питання порядку укладення договору купівлі-продажу, 

не можна залишити поза увагою проблеми його «укладеності», «чинності» та 

«неукладеності». Варто вказати, що ЦК України не надає правомірного 

визначення «договору, що не відбувся» або «неукладеного договору». 

Натомість ГК України у ч. 8 ст. 181 ГК України передбачає, що у випадку 

недосягнення сторонами згоди з усіх істотних умов, їхній договір 

вважатимуть неукладеним або таким, що не відбувся. 

Водночас у юридичній літературі можемо знайти твердження, що 

чинність договору та його укладеність – поняття не тотожні. Оскільки 

неукладений договір водночас є нечинним, ознакою укладеності є набуття 

договором юридичних ознак правомірного правочину. Відповідно, чинність 

договору свідчить про те, що умови укладеного договору розпочали діяти, 

тобто договір може бути укладеним, але не набути чинності для сторін, яка 

може бути віддалена в часі. Більше того, виходячи зі змісту ч. 3 ст. 631 ЦК  

України сторони мають право поширити чинність договору навіть на 

відносини, які виникли ще до його укладення [48, с. 62]. 

Достатньо детально окреслені питання висвітлені у Постанові Пленуму 

Вищого господарського суду України «Про деякі питання визнання 

правочинів (господарських договорів) недійсними» № 11 від 29.05.2013. 

Наприклад, як вбачається зі змісту п. 2.6 цієї Постанови, правочини 

(господарські договори) не є вчиненими, якщо в них: відсутні встановлені 

законом умови, необхідні для їх укладення (не досягнуто згоди з усіх 

істотних для такого правочину умов); акцепт не отримала сторона, яка 

направила оферту; майно не передане, якщо відповідно до законодавства 

необхідна його передача; державна реєстрація або нотаріальне завірення, 

необхідне для його здійснення, не проведені тощо. При встановленні 

відповідних обставин суд відмовляє в задоволенні позовних вимог як про 



32 

визнання договору недійсним, так і про застосування наслідків його 

недійсності. При цьому необхідно враховувати, що визначення договору як 

неукладеного може відбуватися на стадії укладання договору, але не за 

результатами його виконання його сторонами. Таким чином, якщо дії сторін 

свідчать про те, що оспорюваний договір справді був укладений, суд повинен 

розглянути питання про відповідність його вимогам закону; це правило не 

поширюється на випадки коли договори підлягали державній реєстрації чи 

нотаріальному посвідченню [152]. 

Деякі науковці конкретизують, що в ст. 210 ЦК України під 

«вчиненням» правочину законодавець фактично мав на увазі його 

укладеність, а відтак термінологія ст. 210 ЦК України має бути приведена у 

відповідність до термінології ст 640 ЦК України [48, с. 62]. 

Саме такі роз’яснення мають особливе значення для характеристики 

порядку укладення договору купівлі-продажу, адже до 2013 року, якщо його 

предметом виступав об’єкт нерухомості – він підлягав державній реєстрації в 

Державному реєстрі правочинів. Функції державного реєстратора щодо 

внесення відомостей у Державний реєстр правочинів виконував нотаріус, 

який і посвідчував такий договір купівлі-продажу. При цьому, така 

реєстрація договору відігравала правовстановлююче значення, адже з її 

моменту виникало право власності у покупця на нерухоме майно. Однак, 

зважаючи на трактування у судовій практиці незареєстрованого у 

Державному реєстрі правочинів договору купівлі-продажу нерухомості як 

неукладеного, неможливим було визнання нотаріально непосвідченого 

такого договору дійсним у порядку ч. 2 ст. 220 ЦК України. Ситуація 

змінилися лише після законодавчої реформи та набранням чинності змін 

2013 року. 

Водночас це не єдине питання, яке викликає дискусії серед науковців 

та практиків. Наприклад, за роз’ясненнями згаданої вище Постанови 

Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання визнання 
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правочинів (господарських договорів) недійсними» № 11 від 29.05.2013, а 

також Постанови Пленуму ВСУ «Про судову практику розгляду цивільних 

справ про визнання правочинів недійсними» № 9 від 06.11.2009 [178], вимога 

про визнання договору / правочину неукладеним не відповідає передбаченим 

законом захисту цивільних прав або інтересів. 

Хоча позиція судів касаційної інстанції з цього приводу незмінна, на 

практиці трапляються й інші випадки. Зокрема, розглядаючи справу                               

№ 456/2946/17, Львівський апеляційний суд визнав неукладеним попередній 

договір купівлі-продажу між О_1, О_2 та ПП «Дуоком Плюс» з тих підстав, 

що сторонами не було досягнуто згоди з усіх істотних умов [141]. У 

подальшому Верховним Судом (далі – ВС) було сприйнято аргументи 

касаційної скарги про неналежність способів судового захисту та скасовано 

це судове рішення [132]. 

З іншого боку, у монографії професора О. О. Кота «Здійснення та 

захист суб’єктивних цивільних прав: проблеми теорії та судової практики» 

наведено приклади із судової практики про визнання договору укладеним на 

умовах нормативного акту обов’язкової дії, хоча сам автор вважає, що таке 

надмірно широке застосування п. 1 ч. 2 ст. 16 ЦК України, з огляду на новітні 

підходи ВС щодо можливості застосування уповноваженою особою за 

певних умов способу захисту, навіть не передбаченого законом чи 

договором,  не можна розглядати як обґрунтоване [64, с. 263, 264]. 

Не менше труднощів виникає також у процесі трактування договору 

купівлі-продажу як недійсного чи неукладеного у випадку, якщо хоча б одна 

із його сторін заперечує факт підписання. 

На думку В. С. Мілаш, відсутність підписів сторін (сторони) на 

договорі свідчить про недотримання письмової форми договору. До 

відсутності підпису в договорі прирівнюють випадки його підписання тільки 

однією зі сторін або особою, яка не мала на це повноважень [77, с. 138]. 

Вчена також зауважує, що підписи, які ставлять сторони на договорі, 
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поділяють на два види: 1) автографи (власноручні підписи) та 2) їх аналоги. 

Відповідно, можна використовувати два аналоги власноручного підпису: 

факсиміле та електронний цифровий підпис. Відповідно до ч. 3 ст. 207 ЦК 

України використання під час вчинення правочинів факсимільного 

відтворення підпису за допомогою засобів механічного чи іншого 

копіювання або іншого аналога власноручного підпису допускається у 

випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства; 

за письмовою згодою сторін, яка повинна містити зразки відповідного 

аналога їхніх власноручних підписів. У чинних нормативно-правових актах 

ідеться про заборону використання факсиміле під час оформлення карток зі 

зразками підписів для відкриття банківських рахунків, під час підписання 

розрахункових документів, векселів тощо. Відповідно до змісту положень 

ЦК України, необхідно досягнути між договірними контрагентами окремої 

угоди щодо використання факсиміле [77, с. 139]. 

Однак, позиція судової практики й думки правників з цього приводу 

істотно різняться. 

Зокрема, ВС під час розгляду справи № 761/26618/15-ц, зважаючи на 

те, що одна із сторін спірного договору довела, що вона його не підписувала, 

залишив у силі судові рішення про визнання його недійсним [134]. 

Велика Палата Верховного Суду (далі – ВП ВС), розглядаючи справу 

№ 145/2047/16-ц, яка стосувалася визнання недійсними договорів, зокрема, з 

підстав їх непідписання, залишила в силі судові рішення першої та 

апеляційної інстанції, змінивши мотивувальну частину. Із цього приводу 

ВП ВС вказала, що «у випадку оспорювання самого факту укладення 

правочину він може бути спростований не шляхом подання окремого позову 

про недійсність правочину, а під час вирішення спору про захист права, яке 

позивач вважає порушеним шляхом викладення відповідного висновку про 

неукладеність спірних договорів у мотивувальній частині судового рішення» 

[126]. 
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З приводу цієї справи, судді ВП ВС О. С. Ткачук, В. В. Британчук, 

М. І. Гриців, О. М. Ситнік, Н. П. Лященко, О. Б. Прокопенко та В. В. Пророк 

висловили окремі думки. 

Як вбачається з Окремої думки суддів О. С. Ткачука, В. В. Британчук, 

М. І. Гриціва, ВП ВС вважала за необхідне відступити від висновку, 

висловленого в постанові ВСУ від 22.04.2015 у справі № 6-48цс15, оскільки 

правочин, який не вчинено (договір, який не укладено), не може бути 

визнаний недійсним. Водночас у вказаному судовому рішенні ВСУ зазначив: 

«Судами під час розгляду справи встановлено, що спірний договір, 

укладений від імені позивача, підписаний не ним, а іншою особою. Таким 

чином спірний договір був укладений без волевиявлення позивача, а тому 

суди дійшли правильного висновку про недійсність спірного договору на 

підставі ч. 3 ст. 203 та ч. 1 ст. 215 ЦК України». Висновки ВП ВС у цій 

частині цитовані судді вважають необґрунтованими та такими, що 

суперечать як рішенням ВС, так і позиції самої ВП ВС [98]. 

На думку О. М. Ситнік, Н. П. Лященко та О. Б. Прокопенка, під час 

вирішення вказаної справи необхідно було врахувати вимоги цивільного 

законодавства щодо визначення поняття правочину, договору, 

співвідношення поняття неукладеності та недійсності правочину та критерії 

дійсності правочину [97]. 

В. В. Пророк зауважив, що з огляду на те, що дії сторін у цій справі 

свідчать про їхні добровільні наміри та волевиявлення щодо укладення 

спірних договорів і що фактично оскаржувані договори були укладені, такі 

договори не можна вважати неукладеними лише з тих підстав, що вони не 

були підписані позивачем [96]. 

Вважаємо, що уникнути вказаних спорів можна, доповнивши ч. 2 ст. 16 

ЦК України пунктом 2-1 – «визнання правочину неукладеним», тобто 

безпосередньо закріпити в законі такий спосіб захисту цивільних прав та 

інтересів. На нашу думку, підхід, відповідно до якого «у випадку 

http://16.1.7.211/
http://16.1.7.211/
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оспорювання самого факту укладення правочину такий факт може бути 

спростований шляхом викладення відповідного висновку про 

«неукладеність» у мотивувальній частині судового рішення», суперечить             

ст. 55 Конституції України та принципу доступу до правосуддя. Наприклад, 

за підходу, що існує в судовій практиці, позивачеві не відшкодують судові 

витрати (сплата судового збору, витрати на правничу допомогу тощо). Тому 

доцільно більш вдало вирішувати відповідні проблем з метою забезпечення 

реальної можливості учасникам цивільного обороту ефективно захистити 

свої права та інтереси [79, с. 154]. 

Підсумовуючи вищеподане, вважаємо за можливе зробити такі 

висновки: 

1) зважаючи, що договір купівлі-продажу є найпоширенішим 

договірним інститутом, який опосередковує перехід права власності, 

дослідження загального та спеціального порядку його укладення набуває 

особливої актуальності; 

2) положення про договір міни, які містить ГК України, необхідно 

увідповіднити з приписами ЦК України; 

3) беручи до уваги, що учасники цивільних і господарських відносин 

мають право вчиняти будь-які правочини на засадах юридичної рівності, 

майнової самостійності та вільного волевиявлення, керуючись при цьому 

принципом свободи договору, доцільності виключати із ЦК України 

положення про поставку та контрактацію сільськогосподарської продукції 

немає; 

4) основними факторами (умовами), котрі впливають на порядок і 

процедуру укладення договору купівлі-продажу є:  

- сфера виникнення та законодавче регулювання відповідних 

суспільних відносин та конкретний підвид цього договору; 

- правовий статус сторін конкретного договору; 
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- правовий режим предмета договору купівлі-продажу як об’єкта 

цивільних прав [78, с. 157]; 

- місце, спосіб укладення договору купівлі-продажу та його умови; 

- характер волевиявлення у правочині купівлі-продажу, тобто 

укладається відповідний договір у добровільному чи примусовому порядку; 

5) укладення основного договору купівлі-продажу в суді повинне бути 

можливе винятково у випадках, передбачених попереднім договором чи 

актами цивільного законодавства України, незалежно від статусу його сторін; 

6) ч. 2 ст. 16 ЦК України необхідно доповнити пунктом 2-1, 

передбачивши «визнання правочину неукладеним» як самостійний спосіб 

захисту цивільних прав та інтересів. 

 

 

1.2 Правове значення форми договору купівлі-продажу в процедурі 

його укладення 

 

 

Договір купівлі-продажу, як основний регулятор суспільних відносин, 

що опосередковує оплатний перехід майна у власність, можна вважати 

юридичним фактом і, відповідно, визначати взаємні зобов’язання його сторін 

лише за умови, що він відповідає нормативно регламентованим вимогам 

щодо змісту та форми. 

Дотримання законодавчо закріпленої або узгодженої контрагентами 

форми є передумовою для визнання договору укладеним, а також є 

своєрідною гарантією подальшого належного виконання сторонами взятих на 

себе зобов’язань. На сьогоднішній день форми вираження волевиявлення 

варіюються залежно від порядку його укладення. 

Трансформація вимог до форми договорів з урахуванням розвитку 

цифрових технологій свідчить, що дослідження правової сутності форми 
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договору купівлі-продажу та з’ясування її впливу на процедуру укладення є 

нагальним та своєчасним. 

Форма договору залежить від ціни предмета договору, суб’єктного 

складу, предмета договору та спеціальних вказівок закону [54, с. 186]. 

Вирішення теоретико-прикладних питань, пов’язаних із формою 

розглядуваної договірної конструкції, варто розпочати із з’ясування 

понятійного-категоріального апарату. Законодавчо закріпленої офіційної 

дефініції терміна «форма договору» немає. 

У правовій науці дотепер відсутнє уніфіковане трактування форми 

договору. Дослідники сформулювали низку дефініцій, які розкривають зміст 

цього поняття, хоча в більшості з них йдеться про форму правочину (угоди). 

Оскільки договір купівлі-продажу, як і будь-яке інше договірне зобов’язання, 

є різновидом двостороннього правочину, то під час здійснення 

термінологічного дослідження сутності форми цього договору вважатимемо 

їх тотожними. 

На основі проведеного аналізу доктринальних положень доцільно 

виокремити кілька основних підходів до визначення змісту поняття «форма 

договору».  

Панівною є позиція цивілістів, які формою договору вважають спосіб 

волевиявлення сторін: спосіб вираження волі сторонами правочину [236, 

с. 52]; спосіб вираження волі осіб, які беруть участь в угоді (правочині) [94, 

с. 55; 228, с. 138]; спосіб вираження (прояву) волі сторони (сторін), із яким 

законодавство пов’язує настання певних правових наслідків [218, с. 76]; 

способи зовнішнього волевиявлення суб’єкта правочину; зовнішнє 

вираження внутрішніх вольових процесів осіб, які уклали договір [19, с. 12]. 

Прихильники другої групи дослідників віддають перевагу критерію 

фіксації волі (волевиявлення), стверджуючи, що форма правочину (договору) 

це: спосіб, за допомогою якого фіксують волевиявлення сторін, спрямоване 

на укладення угоди [105, с. 215]; зафіксоване (формально закріплене) 
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волевиявлення суб’єкта цивільного права, спрямоване на встановлення, зміну 

чи припинення суб’єктивних прав та обов’язків [244, с. 104]. 

На нашу думку, такий підхід є не досить виваженим, оскільки ним не 

охоплена усна форма договору. Термін «фіксувати» тлумачиться як 

відтворювати, закріплювати за допомогою запису; записувати, реєструвати 

[200]. Тобто йдеться лише про фіксацію інформації на будь-яких придатних 

для сприйняття носіях та пристроях, а не про вербальний прояв 

волевиявлення.  

Ми погоджуємося з позицією тих вчених, які у формулюванні дефініції 

вважають за доцільне використовувати поєднання зазначених критеріїв. 

Наприклад, автори Науково-практичного коментаря ЦК України 

формою правочину трактують як спосіб вираження волі сторін та/або його 

фіксацію [231, с. 211]. Є. О. Суханов формою угоди називає спосіб 

вираження, закріплення або засвідчення волі суб’єктів, які вчиняють угоду 

[202, с. 241]. Таку позицію поділяє й М. О. Михайлів, акцентуючи увагу на 

тому, що форма правочину – це спосіб волевиявлення, яке дає можливість 

зафіксувати волю сторін, підтвердивши реальність їхніх намірів щодо 

настання, зміни чи припинення цивільних прав та обов’язків [76, с. 34]. 

Під час розкриття сутності форми договору купівлі-продажу не можна 

залишити поза увагою той факт, що це поняття перебуває у діалектичному 

взаємозв’язку зі змістом договірного зобов’язання. Зміст досліджуваної 

договірної конструкції складають умови, на яких сторони його укладають і в 

яких втілені їхні права та обов’язки. 

Протиставляючи ці категорії, варто погодитися із Т. В. Бобко, яка 

наголошує, що не буває беззмістовної форми та змісту, який не має власної 

форми [14, с. 23]. 

Із філософської позиції форму (від лат. forma – зовнішній вигляд, 

зовнішній обрис предмета) тлумачать як зовнішній вираз певного змісту 

[237, с. 294]; спосіб існування змісту, його внутрішня структура, організація 
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та зовнішній вираз; зовнішній вияв якого-небудь явища, пов’язаний із його 

сутністю, змістом [23, с. 1543]. 

Договір купівлі-продажу передбачає поєднання двох взаємопов’язаних 

елементів: форми – як способу вираження волевиявлення покупця та 

продавця, та змісту, тобто сукупності умов, які втілюють таке волевиявлення. 

Це судження має підґрунтям приписи ст. 638 ЦК України, якою передбачено, 

що договір можна вважати укладеним, якщо сторони досягли згоди з усіх 

істотних умов договору. 

Наочно демонструє взаємопов’язаність форми та змісту законодавча 

вимога щодо укладення договору купівлі-продажу чітко встановленої форми, 

зумовленої його предметом. Наприклад, договір купівлі-продажу нерухомого 

майна укладають письмово, він повинен бути нотаріально посвідченим. 

Втілення у волевиявленні сторін домовленості щодо змісту договору 

купівлі-продажу дозволяє відмежувати форму договору від інших 

односторонніх вольових дій продавця та покупця, спрямованих на 

виникнення договірних відносини, тобто від порядку його укладення. 

Крім того, вважаємо за доцільне звернутися до іншого аспекту цього 

питання. Як свідчить зміст наведених дефініцій, під час розкриття змісту 

досліджуваної категорії науковці оперують такими термінами як «воля» та 

«волевиявлення». Відтак постає питання, яке ж поняття має бути в основі 

формулювання терміна «форма договору»? 

Фахівці з цивільного права дотримуються підходу, відповідно до якого 

воля є внутрішньо сформованим бажанням особи вчинити правочин (укласти 

договір), а волевиявлення – зовнішній вираз цієї волі, зафіксований тим чи 

тим способом, її віддзеркалення. Тобто воля – це внутрішній психічний 

процес, який трансформується у волевиявлення [7, с. 34; 55, с. 43; 198, с. 44-

45]. 

Співвідносячи ці два поняття, О. І. Длугош зауважує, що «воля 

фізичної особи на вчинення правочину – це внутрішній цілеспрямований 
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психічний процес на вчинення юридичної дії, спрямованої на виникнення, 

зміну чи припинення цивільних прав та обов’язків, а волевиявлення – це 

зовнішній прояв волі особи способами, не забороненими законом, що робить 

її доступною для інших осіб і є засобом досягнення правової мети 

правочину» [45, с. 7-8].  

Для укладення договору недостатньо лише внутрішньої волі його 

контрагентів, оскільки вона не може впливати на виникнення, зміну чи 

припинення прав та обов’язків. Воля виражена в договорі як наслідок 

волевиявлення сторін, завдяки чому досягають очікуваного правового 

результату. 

На підтвердження цього судження можна навести висловлювання 

Д. В. Лупашку, який зауважив, що «не виражена ззовні воля не має 

юридичного значення, оскільки волю особи можна оцінити лише за 

допомогою волевиявлення» [72, с. 102]. 

Заслуговує також на увагу позиція І. В. Давидової, що «волевиявлення 

є суттю правочину, без нього немає самого правочину… На що б не була 

спрямована воля, що б не думала людина – без її волевиявлення все це не має 

юридичного значення. Саме з моменту волевиявлення правочин вважається 

вчиненим. Якщо суб’єкт цивільного права має волю на вчинення правочину, 

але не здійснює відповідні дії, то він не здатний створити юридичних 

наслідків» [37, с. 149].  

На значимість волевиявлення як важливого чинника, без якого 

правочин не може бути вчинений, звертають увагу й судові інституції [129]. 

Отже, волевиявлення є втіленням волі особи зовні, завдяки якому вона 

стає доступною для сприйняття інших осіб та може бути юридично оцінена. 

У договорі купівлі-продажу саме завдяки вираженому продавцем і 

покупцем волевиявленню втілено їх волю, що породжує цивільно-правові 

наслідки. 
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Оскільки форма договору є зовнішнім вираженням волі сторін, більш 

обґрунтованою видається позиція розкривати сутність цієї категорії, 

застосовуючи поняття волевиявлення. 

З огляду на те, що будь-який договір є домовленістю контрагентів, яка 

спрямована на настання відповідних правових наслідків, таке волевиявлення 

має носити взаємоузгоджений характер. Тобто форма договору не є 

вираженням двох волевиявлень (сукупністю односторонніх правочинів), а 

втілює консенсус сторін, який формують зустрічно спрямовані, узгоджені 

волевиявлення, що збігаються. 

Таким чином, «формою договору купівлі-продажу» пропонуємо 

вважати спосіб взаємоузгодженого вираження та/або фіксації волевиявлення 

продавця та покупця щодо змісту договору, яке спрямоване на виникнення, 

зміну чи припинення їхніх прав та обов’язків [81, с. 26]. 

Статтею 205 ЦК України передбачено дві форми, у яких може бути 

втілено волевиявлення учасників договору купівлі-продажу – усну та 

письмову (електронну). Варто зауважити, що такий дихотомічний поділ 

підтримують не всі держави з романо-германським типом правової системи. 

Наприклад, згідно зі ст. 126-129 Німецького цивільного уложення формами 

договору вважають лише письмову та нотаріально посвідчену [252]. Усний 

спосіб волевиявлення взагалі залишився поза увагою німецького правового 

поля. 

Для оформлення усної форми договору купівлі-продажу законодавець 

не встановлює жодних формальних вимог, оскільки волевиявлення 

контрагентів не втілене на матеріальних чи електронних (цифрових) носіях.  

Натомість письмова форма є вираженням волевиявлення сторін, яке 

фіксують на зовнішніх носіях, та за своєю сутністю підтверджує існування 

тих правовідносин, які виникли в результаті укладання договору. Крім того, 

цей різновид форми, як зауважує у своєму дослідженні В. М. Коссак, 

дозволяє з’ясувати зміст волевиявлення кожної із сторін [63, с. 49]. 
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У німецькій цивілістичній доктрині детально схарактеризовано 

функції, які виконує письмова форма договору, до яких належать: 

забезпечення ясності факту укладення договору та чіткості його змісту; 

доказову; консультативну; розпізнаваність договору для третіх осіб; 

контрольну [205, с. 58-61]. 

Нотаріальне посвідчення не вважають самостійним способом 

вираження волевиявлення, хоча в доктрині висловлено протилежну думку. 

Наприклад, А. В. Нижний у своїй дисертаційній роботі обґрунтовує 

існування самостійної нотаріальної форми договору [91, с. 6]. 

Статтею 205 ЦК України форму договору відмежовано від  способів 

волевиявлення. Ці категорії  співвідносяться як загальне й окреме.  

Як слушно звертає увагу З. В. Ромовська, із чотирьох способів 

волевиявлення, вказаних у зазначеній нормі, «формами» вважають лише два. 

Водночас волевиявлення учасника (-ів) правочину може бути виражене: 

усно; письмово;  у певних діях; у мовчанні [191, с. 360].  

Отже, за своїм змістом форма договору є вужчим (видовим) поняттям 

та не охоплює такі способи волевиявлення як мовчання та конклюдентні дії. 

Це зумовлює достатньо важливі практичні аспекти, зокрема: тільки в 

межах усної та письмової (електронної) форми можливо обирати саме форму 

договору купівлі-продажу, причому цей вибір обмежений приписами закону; 

конклюдентні дії та мовчання не належать до форми правочину, хоча це не 

виключає можливості учасникам цивільних відносин визначитися з їх 

застосуванням [231, с. 211]. 

Норми, які окреслюють вимоги до форми досліджуваної договірної 

конструкції, умовно можна диференціювати на дві групи: ті, які закріплені в 

ЦК України (гл. 16 «Правочини», гл. 53 «Укладення, зміна і розірвання 

договору», ст. 657), та ті, що регламентовані в інших законах, у яких 

встановлені вимоги до форми окремих видів договорів купівлі-продажу. 
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Якщо законом визначена обов’язкова конкретна форма вчинення 

договору (правочину), то необхідно її дотримуватися. У випадку 

недотримання цієї вимоги, настають негативні наслідки. 

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 639 ЦК України договір може бути 

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

встановлені законом. Положення цієї норми корелюють із ч. 1 ст. 205 ЦК 

України, якою встановлено, що сторони вільні у виборі форми правочину, 

якщо інше не встановлено законом [229]. 

Аналіз зазначених законодавчих конструкцій дозволяє констатувати, 

що сторони договору купівлі-продажу наділені свободою вибору його форми, 

обов’язкове укладення договору чітко визначеної форми поширене лише на 

ті випадки, коли вимоги до такої форми визначені законом. Як слушно 

зауважує відомий дослідник цивільного права М. І. Брагінський, свобода 

вибору форми договору є правилом, а законодавче визначення форми – 

легітимний виняток [18, с. 342]. Це означає, що форма розглянутого вище 

договірного зобов’язання має конститутивне значення для його виникнення 

(укладення).  

Можливість сторін самостійно обирати форму договору є одним із 

проявів принципу свободи договору. Р. В. Алексій у своїй дисертації 

досліджує свободу договору як цивільно-правовий феномен, який має 

багатогранну правову природу у вигляді норми-принципу, суб’єктивного 

права та правоздатності, та полягає в можливості особи укладати різні 

договори, вибирати сторін договору та брати участь у визначенні умов 

договору в межах, що не суперечать закону та моральним засадам 

суспільства [1, с. 5]. 

Наприклад, у Польщі ст. 60 Цивільного кодексу закріплює принцип 

свободи форми, згідно з яким воля особи, спрямована на досягнення 

передбачуваного юридичного ефекту, пов’язаного із вчиненим правовим 

актом, може бути будь-яким чином екстерналізована, розкриваючи її таким 
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чином, щоб вона стає достатньо зрозумілою для адресата. Як наслідок, 

розкриття волі особи, яка здійснює юридичну операцію, також може 

відбуватися неявно, через будь-яку поведінку, яка екстерналізує цю волю 

об’єктивно зрозумілим чином, виражає волю до настання юридичних 

наслідків, охоплених змістом відповідної операції [251]. 

В Україні зміст цієї засади розкриває ст. 627 ЦК України, зі змісту якої 

випливає, що свобода вільного узгодження форми не є елементом принципу 

свободи договору. На доктринальному рівні це питання ще не знайшло 

однозначного розуміння та вирішення [92, с. 35-36].  

На нашу думку, заслуговує на підтримку підхід, висловлений 

А. В. Луць, сутність якого зводиться до того, що свобода договору, окрім 

можливості вибору контрагента та визначення змісту договору, передбачає 

також свободу вибору сторонами форми договору [73, с. 11].  

Однак таку позицію поділяють не всі науковці. Зокрема, 

К. П. Татаркіна переконана, що свобода форми договору є самостійним 

принципом інституту угоди [205, с. 40]. Із цим судженням важко погодитися, 

оскільки свобода вибору форми договору не відповідає всім ознакам, 

притаманним для інституційного принципу. 

Відсутність на законодавчому рівні положень про застосування певної 

форми до конкретного виду договору купівлі-продажу (окрім винятків, 

регламентованих ст. 657 ЦК України, ст. 6 Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» тощо) свідчить про можливість сторін на 

власний розсуд визначати спосіб втілення волевиявлення. Зокрема, 

можливість діяти на власний розсуд визначає таку рису методу цивільно-

правового регулювання як ініціативність сторін при встановленні їхніх 

взаємовідносин і зв’язків між ними [221, с. 11]. Найбільш повно свободу 

вибору форми договору купівлі-продажу виявляє усна його форма, адже 

законодавець не висуває жодних вимог щодо оформлення. 
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Відповідно до ч. 2 ст. 639 ЦК України, якщо сторони домовилися 

укласти договір певної форми, його вважають укладеним із моменту надання 

йому такої форми, навіть якщо законом вона не передбачена для цього виду 

договорів. Наприклад, за загальним правилом, договір купівлі-продажу між 

фізичними особами на суму, що не перевищує двадцять розмірів 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян, укладають усно (п. 3 ч. 1 

ст. 208 ЦК України), однак сторони договору мають право оформити його 

письмово. 

Це означає, що законодавець встановлює імперативні та диспозитивні 

вимоги до форми договору купівлі-продажу. З одного боку, контрагентам 

заборонено укладати договір простішої форми, ніж та, яка визначена 

законом, а з іншого – для оформлення свого волевиявлення вони мають 

право, відступивши від законодавчих приписів, узгодити більш складну 

форму договору. 

Незважаючи на загальний принцип свободи форми договору, його 

оформлення  все ж підпорядковане певним формальним вимогам. 

Законодавець передбачає певні обмеження щодо вільного вибору 

форми договору. Наприклад, ст. 208 ЦК регламентовані випадки, коли 

правочини (договори) обов’язково повинні мати письмову форму, а в ч. 1 

ст. 218 ЦК України визначені наслідки недотримання такої форми. 

На міжнародному рівні свобода сторін щодо вибору форми договору не 

обмежена імперативними приписами. Зокрема ст. 11 Конвенції ООН про 

договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 року (так 

званої Віденської конвенції) регламентує те, що договір купівлі-продажу не 

обов’язково слід укладати чи підтверджувати письмово або 

підпорядковувати іншій вимозі щодо форми. Його можна доводити будь-

якими засобами, у тому числі свідченнями [60]. Україна під час ратифікації 

цієї Конвенції зробила застереження про незастосування цього положення. 
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Положення, ідентичне за змістом наведеній нормі Віденської конвенції, 

закріплене й у ст. 1.2 Принципів міжнародних комерційних договорів 

(Принципи УНІДРУА (UNIDROIT) з однойменною назвою «Свобода форми» 

[261]. 

Тобто на відміну від національного законодавства, яким усе ж таки 

встановлено пріоритет письмової форми договору, у міжнародному 

договірному праві та праві ЄС немає вимоги щодо дотримання письмової чи 

будь-якої іншої форми договору купівлі-продажу як умови того, щоб вважати 

його укладеним. 

Системний аналіз законодавчих приписів дає підстави стверджувати, 

що вибір форми договору купівлі-продажу залежить від виду майна, яке є 

предметом договору, ціни договору та суб’єктного складу. 

Юридичне значення форми договору купівлі-продажу полягає 

насамперед у тому, що вона є способом вираження та/або фіксації 

волевиявлення покупця та продавця. Вона має доказове значення для 

підтвердження факту укладення договірного зобов’язання та визначення його 

умов. Вимоги, які законодавець висуває щодо певної форми укладення 

договору, дозволяють зробити відносини сторін більш визначеними та 

запобігти суперечкам, які можуть виникнути в майбутньому. 

Категорія «форма договору» охоплює поняття «форма укладення 

договору» та охоплює дії покупця та продавця щодо вираження 

волевиявлення на укладення договору купівлі-продажу. 

Крім того, з моментом нотаріального посвідчення договору купівлі-

продажу нерухомості пов’язують чинність договору, хоча набуття права 

власності на придбане нерухоме майно узгоджують із датою запису в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.  

Форма договору також має конститутивне значення для визначення 

моменту укладення консенсуальних договорів купівлі-продажу, тобто 
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виникнення договірних відносин. Натомість для реальних договорів – є лише 

умовою їх існування, із якою не пов’язаний момент їх укладення. 

З метою встановлення моменту укладення договору купівлі-продажу 

важливо розкрити ознаки та форми оферти й акцепту як ключових стадій 

його укладення. 

С. О. Бородовський у своїй дисертаційній роботі трактує порядок 

укладення договору як визначену правовими нормами юридично-логічну 

послідовність стадій встановлення цивільних прав та обов’язків, здійснених 

на основі погоджених дій осіб, взаємно спрямованих та виражених різними 

способами узгодження змісту договору [17, с. 7].  

Загальний порядок укладення договору унормований ст. 638-650 ЦК 

України. Наприклад, відповідно до ч. 1 ст. 638 ЦК України договір 

укладають шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і 

прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною. 

Першим етапом на шляху укладення договору купівлі-продажу є 

оферта, сутність якої полягає у зверненні оферента до потенційного 

контрагента (-ів) із пропозицією укласти договір. У доктрині цивільного та 

торгового права оферту трактують як різновид юридично значимих 

односторонніх дій, що опосередковують процес укладення договору. За 

своєю правовою природою пропозиція укласти договір є волевиявленням 

«пропонуючої» сторони (оферента), яка має намір укласти договір на 

визначених умовах [189, с. 99]. Оферта набуває правового значення з 

моменту її отримання акцептантом. 

Частиною 1 ст. 641 ЦК України регламентовані умови, яким повинна 

відповідати пропозиція, спрямована на укладення договору купівлі-продажу, 

щоб вважати її юридично значимою офертою. Зокрема, пропозицію 

вважають офертою, якщо вона: є достатньо виразною, тобто містить істотні 

умови майбутнього договірного зобов’язання (умови про предмет та ціну); 

засвідчує намір оферента вважати себе пов’язаним такими умовами у 
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випадку прийняття пропозиції акцептантом. Тотожні вимоги до оферти 

встановлені у ст. 2:201 Принципів європейського договірного права [260].  

Ще однією умовою оферти, яка не має легального закріплення, є те, що 

за загальним правилом вона має бути адресована конкретній особі або 

особам. Виняток становить так звана публічна оферта, за якою пропозиція 

може бути звернена до невизначеного кола учасників цивільних 

правовідносин. Зауважимо, що публічна пропозиція здебільшого притаманна 

для договорів роздрібної купівлі-продажу. 

Залежно від способу (місця) поширення оферти у ст. 699 ЦК України 

встановлені вимоги до публічної пропозиції укласти договір купівлі-

продажу. Нам імпонує позиція А. О. Паєнок, яка, аналізуючи зазначену 

норму, виокремлює такі умови публічної оферти: «зверненість до 

невизначеного кола осіб; у ній переважно завжди мають бути зазначені 

істотні умови договору (однак є і виняток, коли товар демонструють у місці 

продажу); із неї явно має простежуватись намір оферента на укладення 

договору; моментом набрання юридичної сили є момент її одержання 

адресатом; вона зберігає чинність аж до моменту продажу продавцем 

останнього запропонованого у публічній оферті товару, крім випадку, коли 

термін її дії вказаний у рекламі чи каталогах» [102, с. 10]. Водночас цю 

позицію поділяють не всі дослідники, констатуючи, що публічна оферта не 

може бути звернена до невизначеного кола осіб, оскільки за таких обставин 

йдеться про запрошення робити пропозицію [6, с. 15]. Ця позиція видається 

нам дискусійною та не узгоджується з європейськими  підходами (ст. 2:201 

Принципів європейського договірного права). Крім того, обмежувальна 

презумпція може негативно вплинути на продавців, які, маючи обмежену 

кількість певного асортименту товару, відповідатимуть перед покупцями, 

кількість яких заздалегідь невідома, за невиконання замовлень. 

На підтвердження своєї позиції звернемося до положень ч. 4 ст. 11 

Закону України «Про електронну комерцію», у якій законодавець висловив  
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свою однозначну позицію  щодо співвідношення оферти та пропозиції до 

оферти. Зокрема, цією нормою передбачено, що пропозиція укласти 

електронний договір може бути зроблена шляхом відправки комерційного 

електронного повідомлення, розміщення пропозиції (оферти) у мережі 

Інтернет або в інших інформаційно-телекомунікаційних системах [158]. 

Тобто продавця, який розміщує оголошення в Інтернеті для необмеженого 

кола потенційних покупців, можна вважати оферентом.  

Оферту можна здійснювати усно й письмово, у тому числі за 

допомогою електронних повідомлень або шляхом вчинення конклюдентних 

дій. 

Усну форму оферти вчиняють під час вербального (мовленнєвого) 

спілкування в різноманітних його проявах. Письмове вираження 

волевиявленням оферента може полягати в скеруванні проєктів договору, 

листів, включаючи електронних і т. под. 

Оферта може бути втілена в поведінкових актах сторін, тобто 

конклюдентних діях. Укладення договору купівлі-продажу за допомогою 

таких дій є допустимим за умови, що дії оферента передбачають усі істотні 

умови [41, с. 92]. 

Пропозиція укласти електронний договір, як випливає зі ст. 11 Закону 

«Про електронну комерцію», може бути зроблена шляхом надсилання 

комерційного електронного повідомлення, розміщення (оферти) в мережі 

Інтернет або інших інформаційно-телекомунікаційних системах.  

Другою обов’язковою стадією укладення договору купівлі-продажу є 

прийняття пропозиції оферента, тобто акцепт. Заслуговує на підтримку 

позиція У. В. Яримович про те, що у випадку прийняття пропозиції іншою 

стороною, оферта буде становити зміст договору [243, с. 105]. Акцепт є 

передумовою для виникнення взаємокореспондуючих договірних прав і 

обов’язків покупця та продавця. Крім того, саме з ним пов’язане визначення 

моменту, із якого договір купівлі-продажу слід уважати укладеним. 
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Відповідно до змісту приписів ст. 642 ЦК України, акцепт набуває 

правового значення за умови, що він є повним і безумовним. Відповідно, 

повнота акцепту свідчить про намір особи укласти договір, а безумовність – 

про згоду з усіма умовами оферти. Однак на практиці повна й точна 

відповідність акцепту оферти (так зване «дзеркальне відображення» (mirror 

image rule)) трапляється вкрай рідко. Якщо ж відповідь про згоду укласти 

договір містить зміни або доповнення до змісту оферти, її вважають 

відмовою від акцепту й одночасно новою пропозицією укласти договір на 

інших умовах, тобто йдеться про так звану контроферту (ст. 646 ЦК 

України). 

Принагідно слід зазначити, що в ч. 2 ст. 19 Віденської конвенції 

закріплене більш гнучке правило. Зокрема, відповідь на оферту, яка має на 

меті бути акцептом, але містить додаткові чи відмінні умови, які істотно не 

змінюють умов оферти, є акцептом, якщо оферент без невиправданої 

затримки не заперечить усно ці розходження або не скерує повідомлення про 

це оферентові. Якщо він цього не робить, то умовами договору будуть умови 

оферти зі змінами, які містить акцепт. Таким чином, якщо заперечень від 

оферента протягом певного терміну не надійде, то можна вважати, що 

договір укладений на умовах оферти з урахуванням доповнень і змін, які 

містить акцепт [60]. Вважаємо за  доцільне імплементувати відповідне 

положення в ЦК України, доповнивши ч. 1 ст. 642 другим реченням такого 

змісту: «Якщо акцепт містить умови, які суттєво не змінюють зміст оферти, а 

оферент не висловить заперечень щодо цього, договір слід вважати 

укладеним на умовах оферти з урахуванням змін, які виражені/закріплені у 

відповіді на оферту». 

Аналіз положень ЦК України уможливлює висновок про існування 

таких форм вираження акцепту: усна; письмова, конклюдентні дії та 

мовчання. Акцепт оферти за допомогою чітко висловленої згоди на умови 
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оферти зазвичай направляється оференту в такій самій формі, у якій була 

скерована оферта. 

Акцепт, спрямований на укладення електронного договору купівлі-

продажу, може бути наданий шляхом надсилання електронного 

повідомлення, заповнення формуляра заяви, а також вчинення дій, які 

вважають прийняттям пропозиції укласти електронний договір, якщо їх зміст 

роз’яснено в інформаційній системі, у якій розміщено таку пропозицію [158]. 

Основною і загальноприйнятою формою здійснення акцепту є 

письмова – це заява адресата оферти про прийняття умов оферти й про згоду 

бути пов’язаним нею. Письмова форма акцепту необхідна, якщо на цьому 

наполягає оферент або ж у випадку, коли, відповідно до актів цивільного 

законодавства, недотримання письмової форми договору призведе до його 

недійсності. У всіх інших випадках можлива усна форма акцепту [40, с. 579]. 

Наступною формою акцепту є конклюдентні дії, які засвідчують згоду 

на умови оферти й намір особи вважати себе зобов’язаною за договором. 

Можливість укладення договору купівлі-продажу шляхом вчинення 

конклюдентних дій унормовує ч. 2 ст. 642 ЦК України, яка регламентує, що 

якщо особа, яка одержала пропозицію укласти договір, у межах терміну для 

відповіді вчинила дію відповідно до вказаних у пропозиції умов договору 

(відвантажила товари, сплатила відповідну суму грошей тощо), що засвідчує 

її бажання укласти договір, ця дія є прийняттям пропозиції, якщо інше не 

вказане в пропозиції укласти договір або не встановлене законом. 

Вчинення конклюдентних дій означає, що позитивна відповідь на 

оферту, тобто акцепт, здійснюютьється шляхом вчинення дій щодо 

виконання вказаних в оферті умов договору. Таким чином, відбувається 

прийняття пропозиції й одночасно виконання однієї з обов’язкових вимог 

щодо оферти й акцепту, яка полягає в тому, що останні повинні бути 

доведені до адресата [86, с. 47].  
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Особливістю конклюдентних дій є те, що тільки консенсуальні 

договори можуть бути укладені шляхом їх здійснення. Крім того, у судовій 

практиці побутує думка, що конклюдентні дії можуть підтверджувати лише 

укладення договору усно [126].  

Допустимим є укладення договору купівлі-продажу, у якому як оферта, 

так і акцепт будуть вираженні конклюдентними діями. Прикладом цього 

може слугувати автомат, за посередництвом якого здійснюють придбання 

товарів. Відповідно до ч. 2 ст. 703 ЦК України договір роздрібної купівлі-

продажу з використанням автоматів є укладеним з моменту вчинення 

покупцем дій, необхідних для отримання товару. Відтак законодавець визнає 

дії покупця акцептом, а дії продавця із встановлення справного автомату – 

публічною офертою. 

Таким чином, поведінкові акти у вигляді конклюдентних дій є 

самостійними способами вираження волевиявлення під час здійснення 

оферти та акцепту  в процедурі укладення договору купівлі-продажу. 

Натомість мовчання можна вважати проявом акцепту лише тоді, коли 

сторони заздалегідь домовилися про це, оскільки бездіяльність саму по собі 

не можна вважати прийняттям пропозиції (п. 2.1.6 Принципів УНІДРУА) 

[261]. 

У юридичному сенсі мовчання – це форма правової бездіяльності, 

тобто відсутність будь-яких дій сторони договору, спрямованої на укладення 

договору. Отже, мовчання учасника цивільного відносин свідчить про 

відсутність будь-якої форми прояву волі. 

На законодавчому рівні закріплені випадки, коли мовчання має правове 

значення. Прикладом мовчання може слугувати ситуація, коли покупець, 

приймаючи товар, який не відповідає умовам договору купівлі-продажу щодо 

асортименту, протягом відповідного терміну не повідомить продавця про 

відмову від прийняття такого товару. За такої умови товар вважатиметься 

прийнятим (672 ЦК України). 
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Постає питання, чи впливає форма акцепту та оферти на зовнішній 

спосіб волевиявлення сторін договору купівлі-продажу, тобто на визначення 

його форми. У фаховій літературі усталеним є судження, що форма 

здійснення цих односторонніх дій має відповідати формі договірного 

зобов’язання або принаймні одній із цих дій. На наше переконання, таке 

положення не можна вважати безапеляційним, оскільки під час укладення 

письмової форми договору купівлі-продажу не виключене здійснення іншої, 

відмінної від письмової, форми оферти та/або акцепту. 

Вважаємо, що заслуговують на увагу також способи укладення 

договору купівлі-продажу, які активно впроваджують на практиці у зв’язку зі 

стрімким розвитком інформаційно-телекомунікаційних технологій. Йдеться 

про укладення договору купівлі-продажу шляхом онлайн-переговорів 

(відеодзвінків) або з використанням вебсторінок.  

За способом вираження згоди на укладення договору виділяють так 

звані click-wrap та browse-wrap електронні договори. 

А. І. Савельєв вважає click-wrap угоду як договір, укладений в 

електронному вигляді за допомогою клацання мишею однією зі сторін по 

клавіші «я згоден», що супроводжує текст такого договору [194]. 

Такий спосіб характерний для інтернет-магазинів та є досить 

популярним. Інформація, яку розміщують на сайті інтернет-магазину, є 

публічною офертою. Договір вважають укладеним  з моменту натискання на 

кнопку, що підтверджує згоду на його укладення. 

Конструкцію browse-wrap (або web-wraр) застосовують у тих випадках, 

коли умови договору доступні для ознайомлення за посиланням на сайті, але 

користувач не висловлює явної згоди з його умовами.  

Відмінність click-wrap від browse-wrap договорів полягає в наявності 

чітко вираженої згоди.  

Ознакою сlick-wrap договорів є те, що акцептант, попередньо 

ознайомившись з умовами оферти, висловлює свою згоду шляхом «кліку» у 
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відповідному віконечку сайту («я згоден»). Натомість browse-wrap договори 

акцептують за допомогою вчинення дії (завантаження сайту, повернення на 

нього) без засвідчення явної згоди. Причому ознайомлення зі змістом оферти 

шляхом переходу за відповідним посиланням не є обов’язковим.  

До таких договорів застосовують норми про публічну оферту. Також 

click-wrap договори відповідають нормам про укладення договору за 

допомогою конклюдентних дій. Це судження знаходить своє підтвердження 

в матеріалах судової практики [137]. 

Варто зазначити, що інформацію про вищезгадані конструкції можна 

знайти на рівні нормативних актів ЄС. Наприклад, статтею 9 Директиви 

№ 2000/31/ЄС «Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, 

електронної комерції, на внутрішньому ринку» регламентовано, що держави 

– члени ЄС повинні гарантувати, що їх правова система дозволяє укладання 

контрактів з використанням електронних засобів, а юридичні вимоги, що 

застосовують до процедури укладання контрактів, не можуть створювати 

перешкод для використання електронних контрактів та не зумовлюють 

позбавлення таких контрактів легітимності з причини їх укладення в 

електронній формі [155]. 

Однак доводиться констатувати, що застосування цих способів зараз 

має невпорядкований характер через відсутність чіткого правового 

регулювання цих правовідносин, що зумовлює об’єктивну потребу в 

законодавчому втручанні. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

 

1. Договір купівлі-продажу, як основний регулятор суспільних 

відносин, що опосередковує оплатний перехід майна у власність, можна 
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вважати юридичним фактом і, відповідно, передбачати взаємні зобов’язання 

його сторін лише за умови, що він відповідає нормативно регламентованим 

вимогам щодо змісту та форми. Дотримання законодавчо закріпленої або 

узгодженої контрагентами форми є своєрідною гарантією подальшого 

належного виконання сторонами взятих на себе зобов’язань. На сучасному 

етапі використовують різні форми вираження волевиявлення, залежно від 

порядку укладення договорів. 

2. Сторонами договору купівлі-продажу є фізичні особи, юридичні 

особи, держава України чи інші учасники цивільних відносин відповідно до 

ст. 2 ЦК України. За загальним правилом, відповідно до положень 

ЦК України, будь-який договір є домовленістю двох або більше сторін, на 

підставі якої виникають, змінюються чи припиняють дію їхні цивільні права 

та обов’язки. Договір вважають укладеним не раніше досягнення згоди 

стосовно всіх істотних умов (до законодавчих змін від 19.06.2021 ЦК 

України містив вказівку, що домовленість має бути досягнута «у належній 

формі»). Укладення договору купівлі-продажу за загальним правилом 

передбачає наявність двох стадій – оферти та акцепту. 

3. Положення ГК України стосовно такого різновиду договору купівлі-

продажу, як договір міни, необхідно увідповіднити з нормами ЦК України та 

передбачити можливість обміну товару на інший товар, роботи чи послуги. 

Щодо поставки та контрактації сільськогосподарської продукції, не вважаємо 

за доцільне виключати норм про них із ЦК України, адже учасники 

цивільних і господарських відносин у будь-якому випадку мають право 

вчиняти такі правочини на засадах юридичної рівності, майнової 

самостійності та вільного волевиявлення, керуючись принципом свободи 

договору. 

4. Зважаючи, що речами є предмети матеріального світу, не зовсім 

обґрунтовано визначати майнові права неспоживною річчю, однак, з іншого 
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боку, не можна відкидати можливість «права користування чужим майном 

(сервітуту)» бути об’єктом договору купівлі-продажу. 

5. Будь-який договір, навіть якщо його виконують у момент вчинення, 

має невисоку вартість, має ознаки дрібного побутового тощо. Його можна 

укладати в письмовій формі, відповідно оформивши. З огляду на це, 

письмову форму договору та письмове оформлення договору недоцільно 

розмежовувати. 

6. У контексті тих суперечностей правового регулювання укладення 

попередніх договорів купівлі-продажу, які містять ЦК України та ГК 

України, застосовувати потрібно положення саме ЦК України як основного 

акту цивільного законодавства. Зокрема, необхідно брати до уваги те, що 

право власності як речове право є класичним цивільно-правовим інститутом, 

а тому до ГК України необхідно ввести зміни, передбачивши положення про 

попередній договір, аналогічні до тих, які містить ЦК України. Відповідно, 

укладення основного договору в суді, зокрема, договору купівлі-продажу, 

повинне мати місце тільки у випадках, передбачених самим попереднім 

договором чи актами цивільного законодавства України. 

7. Частину 2 статті 16 ЦК України необхідно доповнити пунктом 2-1, 

передбачивши «визнання правочину неукладеним» як самостійний спосіб 

захисту цивільних прав та інтересів. 

8. «Формою договору купівлі-продажу» слід вважати спосіб 

взаємоузгодженого вираження та/або фіксації волевиявлення продавця та 

покупця щодо змісту договору, яке спрямоване на виникнення, зміну чи 

припинення їхніх прав та обов’язків. 

9. З огляду на те, що будь-який договір є домовленістю контрагентів, 

яка спрямована на настання відповідних правових наслідків, їхнє 

волевиявлення має бути взаємоузгодженим. Це означає, що форма договору 

не є вираженням двох волевиявлень (сукупністю односторонніх правочинів), 
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а втілює консенсус сторін, який формують зустрічно спрямовані, узгоджені 

волевиявлення,  що збігаються. 

10. Відсутність на законодавчому рівні положень про застосування 

певної форми до конкретного виду договору купівлі-продажу (за певними 

винятками, регламентованими ст. 657 ЦК України, ст. 6 Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» тощо) свідчить про можливість сторін на 

власний розсуд визначати спосіб втілення волевиявлення. Найбільш повно 

свобода вибору форми договору купівлі-продажу проявляється в усній формі, 

адже законодавець не висуває жодних вимог до його оформлення. 

11. На відміну від національного законодавства, яким все ж таки 

встановлено пріоритет письмової форми договору, у міжнародному 

договірному праві та праві ЄС для того, щоб договір купівлі-продажу 

вважався укладеним, не вимагають дотримання письмової чи будь-якої іншої 

форми. Системний аналіз законодавчих приписів дає підстави для 

твердження, що вибір форми договору купівлі-продажу залежить від виду 

майна, яке становить предмет договору, ціни договору та суб’єктного складу. 

12. Юридичне значення форми договору купівлі-продажу полягає 

насамперед у тому, що вона є способом вираження та/або фіксації 

волевиявлення покупця та продавця. Форма договору також має 

конститутивне значення для визначення моменту укладення консенсуальних 

договорів купівлі-продажу, тобто виникнення договірних відносин. 

Натомість для реальних договорів вона є лише умовою їх існування, із якою 

не пов’язаний момент їх укладення. 
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РОЗДІЛ 2 

РІЗНОВИДИ ФОРМ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ 

ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

 

 

2.1 Укладення договору купівлі-продажу в усній формі 

 

 

Важлива роль у правовому забезпеченні товарообігу в суспільстві 

належить цивільно-правовим договорам, пов’язаним з оплатним переданням 

майна у власність. Одним із найпоширеніших таких договорів є договір 

купівлі-продажу. 

У складній структурі механізму правового регулювання економічного 

обороту договір купівлі-продажу, як гнучка та універсальна форма 

опосередкування матеріально-грошових відносин, займає особливе місце в 

системі договорів [20, с. 73]. Важливість договору купівлі-продажу 

зумовлена тим, що Розділ 3 ЦК України, покликаний врегулювати окремі 

види зобов’язань, розпочинається саме з норм, які визначають відносини 

купівлі-продажу. 

Відповідно до особливого правового режиму щодо нерухомого майна 

законодавець встановлює спеціальне правило про форму договорів купівлі-

продажу, предметом яких є нерухоме майно. Зокрема, згідно зі ст. 657 ЦК 

України такі договори укладають письмово, вони мають бути нотаріально 

посвідчені. До форми договорів купівлі-продажу рухомих речей 

застосовують загальні правила щодо форми договорів (ст. 639 ЦК України) 

та форми правочинів (ст. ст. 205-210 ЦК України). 

Усна форма правочину є найменш складною. Тому закон не вимагає її 

застосування, а лише дозволяє це. У ст. 206 ЦК України законодавець 

передбачає коло правочинів (у тому числі й договорів купівлі-продажу), які 
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можна укладати усно. Такими насамперед є правочини, момент вчинення та 

виконання яких збігається в часі, унаслідок чого відбувається й припинення 

зобов’язання, що виникло на підставі такого правочину. Наприклад, під час 

укладення договорів купівлі-продажу в роздрібній торговельній мережі згода 

на придбання товару, передача товару й оплата відбуваються одночасно. 

Тому їх укладають переважно усно. Іншим прикладом усної форми договору 

купівлі-продажу є купівля товарів на ринку. 

Договори купівлі-продажу укладають усно, як правило, з метою 

прискорення процесу купівлі та продажу товарів – і в цьому їх перевага. 

Вони є зручними та швидкими у використанні. Напевно, саме тому значно 

ширше використовують усну форму укладення договору купівлі-продажу в 

країнах, де правопорядок та правосвідомість є більш розвиненими, порівняно 

з Україною. Наприклад, в Австрії дозволена усна форма укладення договорів 

купівлі-продажу землі, однак для реєстрації в поземельному реєстрі, 

відповідно до § 432 Австрійського цивільного уложення, новий землевласник 

цей правочин з нерухомістю повинен нотаріально посвідчити [92, с. 61]. 

Вище наведене правило щодо правочинів, які можуть вчинятися усно, 

стосується також правочинів фізичних осіб з юридичними та правочинів 

фізичних осіб між собою на суму, що у двадцять і більше разів перевищує 

розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (частини 2, 3 ст. 208 

ЦК України). Однак це правило не застосовують до правочинів, що 

потребують обов’язкового нотаріального посвідчення; державної реєстрації 

(законодавством не передбачено укладення таких договорів купівлі-

продажу); обов’язкового письмового оформлення під страхом їхньої 

недійсності. 

Законодавство встановлює верхню межу суми, до якої фізичні особи 

між собою мають право укладати договори купівлі-продажу усно. Межа 

легальності усної форми договору купівлі-продажу фізичних осіб між собою 

пов’язана з двадцятьма неоподатковуваними мінімумами доходів громадян. 



61 

Договори, які укладають на суму, що перевищує цю межу, повинні мати 

письмову форму. 

На думку З. В. Ромовської, встановлення такої межі є своєрідним 

убезпеченням інтересів однієї особи від зловживань з боку іншої, яка за 

допомогою лжесвідчень може «доказати», наприклад, передання покупцеві 

більшої кількості товару чи передання продавцеві більшу грошову суму. 

Тобто законодавець визначає межу ризику у випадку лжесвідчень [191,                  

с. 361]. 

Те, що законодавець не встановлює певну суму правочину в гривнях, а 

пов’язує її з неоподатковуваний мінімумом доходів громадян, зумовлене 

нестабільністю національної валюти та інфляційними процесами, що є 

постійними явищами в економіці. Так законодавець, очевидно, прагне 

уникнути необхідності перегляду час від часу суми правочинів, залежно від 

економічної ситуації в країні [231, с. 243]. 

Водночас методика визначення суми правочину не може реалізувати 

вказаний план законодавця й забезпечити автоматичну зміну цієї суми, 

оскільки, відповідно до п. 5 підрозділу І Розділу ХХ Податкового кодексу 

України, для цілей застосування інших законів, які містять посилання на 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян, використовують суму 

розміром 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального 

законодавства в частині кваліфікації адміністративних або кримінальних 

правопорушень [113]. Тож виходить, що розмір двадцяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян завжди залишається незмінним і дорівнює 

340 грн. Отже, призначення прив’язки суми правочину до розміру 

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян фактично не реалізовано. 

У сьогоднішніх реаліях така максимально допустима сума для усної 

форми договору купівлі-продажу є невиправданою. 

В. О. Горєв вважає за доцільне визначити суму договорів, 

встановлюючи щодо них вимоги про форму, у вигляді конкретних грошових 



62 

сум [32, с. 130]. Однак автор не вказує, які саме грошові суми слід 

враховувати під час обраня форми договору, у тому числі й договору купівлі-

продажу. 

Варто зазначити, що конкретну максимально допустиму грошову суму 

усного договору використовують у країнах із розвиненою економікою та 

стабільністю конвертованої валюти. Наприклад, відповідно до ст. 1341 

Цивільного кодексу Франції будь-які правочини, які перевищують суму 

1500 євро, залежно від особливостей повинні мати письмову форму 

укладення або бути нотаріально посвідченими [183, с. 137]. Згідно з § 2-201 

Єдиного кодексу торгових законів США письмову форму з підписом 

сторони, яка здійснює вирішальне виконання договору, повинні мати вчинені 

договори купівлі-продажу товарів вартістю понад 5 тис. доларів США [231, 

с. 243]. Отже, договори купівлі-продажу на суму менше 1500 євро у Франції 

та 5 тис. доларів у США можуть бути укладені усно. 

На думку Т. Я. Схаб-Бучинської, максимально допустиму суму усного 

договору слід обумовлювати мінімальною заробітною платою. Мінімальна 

заробітна плата постійно підвищується, оскільки повинна враховувати 

інфляційні процеси. Таким чином, і зміст п. 3 ч. 1 ст. 208 ЦК України не 

втрачатиме своєї актуальності та відповідатиме умовам ринку [203, с. 46]. 

У Проєкті Закону України «Про внесення змін до ЦК України (щодо 

осучаснення фінансової складової вимог до форми правочину)» було 

запропоновано внести зміни до ЦК України та передбачити, що письмову 

форму повинні мати правочини, вчинені фізичними особами між собою на 

суму, що перевищує в 5 і більше разів розмір мінімальної заробітної плати, 

встановленої на 1 січня року, у якому здійснюють правочин, крім правочинів, 

передбачених ч. 1 ст. 206 ЦК України [150]. У Пояснювальній записці до 

проєкту цього закону наведені такі аргументи щодо доцільності його 

перегляду з метою збільшення фінансової складової, про що йдеться в п. 3 

ч. 1 ст. 208 ЦК України, та прив’язки її не до неоподатковуваного мінімуму 
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доходів громадян, а до мінімальної заробітної плати. Зокрема, зазначено, що 

занадто складна форма досить дрібних правочинів призводить до того, що 

громадяни просто масово ігнорують вимоги закону в цій частині, укладаючи 

усні форми договорів. Як наслідок, відбувається нівелювання значення 

правового регулювання цивільного обороту, ефективність законодавчих 

приписів зменшується, а захист прав громадян щодо цивільних правочинів є 

фактично неможливим через порушення форми договорів [143]. 

На підставі аналізу судової практики можна зробити висновок, що 

сторони не завжди дотримуються правила про максимально допустиму суму 

під час укладення усної форми договорів купівлі-продажу. Наприклад, у 

постанові від 19.07.2018 р. (справа № 686/24536/15-ц) ВС встановив, що 

згідно із записами погосподарської книги Монастироцької сільської ради 

Ярмолинецького району Хмельницької області О_4 у період з 2002 по 

2015 роки мала у своєму господарстві коня. 05.09.2015 року на підставі усної 

домовленості між сторонами О_4 продала О_5 належного їй коня за 

5 тис. грн. Факт купівлі-продажу та отримання позивачем від відповідача 

вказаної суми грошових коштів сторони не заперечували. Не оспорюючи 

дійсності договору купівлі-продажу, позивач фактично просила на підставі 

ст. ст. 22, 23, 1166, 1167 ЦК України відшкодувати завдані неправомірними 

діями відповідача збитки. ВС вказав, що суди попередніх інстанцій дійшли 

обґрунтованого висновку про відсутність підстав для задоволення позову, 

оскільки О_4 не надала належних і допустимих доказів на підтвердження 

неправомірності дій відповідача (в тому числі й щодо введення її в оману) 

під час укладення договору купівлі-продажу [140]. 

Слід зазначити, що розрахунок на виконання усного договору купівлі-

продажу, як правило, проводять у готівковій формі. 

Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в 

Україні встановлені граничні суми готівкових розрахунків. Зокрема, п. 7 

цього Положення передбачено, що фізичні особи мають право здійснювати 
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розрахунки готівкою: 1) із суб’єктами господарювання протягом одного дня 

за одним або кількома платіжними дорученнями у розмірі до 50 тис. гривень 

включно; 2) між особою за договорами купівлі-продажу, які підлягають 

нотаріальному посвідченню, у розмірі до 50 тис. гривень включно [162]. 

Отже, вважаємо, що максимально допустиму суму усного договору, у 

тому числі й договору купівлі-продажу, слід пов’язати із граничними сумами 

готівкових розрахунків. 

Варто звернути увагу на те, що ст. 208 ЦК України допускає 

можливість вчинення усної форми правочинів між фізичними та 

юридичними особами й фізичних осіб між собою, коли це передбачено ч. 1 

ст. 206 ЦК України. Натомість стосовно правочинів між юридичними 

особами такого застереження немає. Слід визнати, що ч. 1 ст. 206 ЦК 

України та п. 1 ч. 1 ст. 208 ЦК України співвідносяться між собою як норми 

загальна та спеціальна. Тому в процесі правозастосування перевагу треба 

надавати п. 1 ч. 1 ст. 208 ЦК України, спеціальні характеристики якого 

обумовлені тим, що його дія поширена тільки на юридичних осіб (на відміну 

від ч. 1 ст. 206 ЦК України, яка поширена на всіх суб’єктів цивільного права) 

[32, с. 135; 88, с. 512]. 

Проте аналіз судової практики дозволяє зробити висновок, що 

юридичні особи не завжди дотримуються відповідного правила та 

здійснюють продаж товарів за відсутності письмового договору купівлі-

продажу. Наприкад, у рішенні Господарського суду м. Києва від 30.11.2016 р. 

у справі № 905/2379/16 зазначено, що між ПрАТ «Азовелектросталь» – 

відповідачем та ТзОВ «Лінокор» – позивачем було укладено усну форму 

договору купівлі-продажу на придбання товару на загальну суму 

13 094,22 грн, який відповідач частково оплатив на суму 830,40 грн, 

унаслідок чого в нього виникла заборгованість в розмірі 12 263,82 грн. На 

підтвердження факту поставки товару відповідачу позивач надав суду копії 

видаткових накладних, що підписані відповідачем і свідчать про прийняття 
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ним доставленого товару. Часткову оплату відповідачем отриманого від 

позивача товару підтверджує платіжне доручення, однак суд відмовив у 

задоволенні позову, оскільки ухвалою Господарського суду м. Києва від 

28.03.2016 р. у справі № 910/4518/16 було порушено провадження в справі 

про банкрутство ПрАТ «Азовелектросталь», введено мораторій на 

задоволення вимог кредиторів та розпочато процедуру розпорядження 

майном. Відповідно, позивач не звертався із відповідною заявою про 

визнання його грошових вимог до боржника [186]. 

Укладені юридичними особами усні договори купівлі-продажу за 

загальним правилом, встановленим п. 1 ч. 1 ст. 218 ЦК України, вважають 

дійсними. Щоправда, у випадку заперечення однією із сторін факту 

укладення такого договору або оспорювання окремих його частин 

підлягають застосуванню правові наслідки, передбачені п. 2 ч. 1 ст. 218 ЦК 

України. 

Отже, якщо договір купівлі-продажу виконують на момент вчинення, 

неукладення письмової його форми не потребує нотаріального посвідчення 

та не має наслідком недійсність, то між юридичними особами можна укласти 

його як усно, так і письмово. 

Натомість, згідно з польським правом, усний договір між 

підприємцями повинен регулювати всі необхідні елементи правовідносин. 

Його зміст та умови мають бути підтверджені письмово або документально. 

Усні договори, укладені підприємцями, крім випадків, визначених 

законодавством, є дійсними та ефективними. Відповідно до принципу, 

сформульованого в Цивільному кодексі Польщі, сторони договору можуть 

прийняти рішення щодо форми його укладення за умови, що вона не 

порушить природу правовідносин, закону чи принципів соціального 

співіснування. У законодавстві Польщі перелічені такі форми, від яких може 

залежати дійсність правової операції: проста письмова форма, письмова 
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форма із завіреною датою, письмова форма з офіційно завіреним підписом, 

електронна форма та нотаріальна форма [263]. 

Договір купівлі-продажу може бути укладений усно, насамперед 

прямим волевиявленням шляхом словесного вираження волі (у тому числі за 

допомогою мови жестів, якщо стороною договору є німа людина). У випадку 

такого вираження волі сторона договору купівлі-продажу на словах 

формулює намір укласти договір та умови його виконання. Сторони мають 

право використовувати будь-які слова та словосполучення, зрозумілі 

контрагентові договору [205, с. 66].  

Як правило, обмін усним волевиявленням можливий між присутніми 

особами: слова, які висловлені одним контрагентом договору купівлі-

продажу повинен чути інший. Однак із розвитком техніки стало можливим 

передавати усну мову дистанційно, за допомогою засобів зв’язку 

(телефонного, супутникового, на базі Інтернет-платформ Skype, Google Meet, 

Zoom тощо, що забезпечують можливість спілкування в режимі реального 

часу). Н. Є. Блажівська зазначає, що «розглядаючи питання можливості 

укладення договорів в усній формі, слід зауважити, що сама усна форма для 

електронного правочину можлива шляхом укладення правочину через 

мережу Інтернет шляхом спілкування контрагентів за допомогою веб-камер 

або спеціальних комп'ютерних програм, що дають можливість спілкуватися 

через мережу з допомогою голосу чи в інший спосіб, оминаючи 

використання знаків письма» [13]. Аналогічну думку висловлює 

А. В. Барінов. Він вважає, що про можливість укладення усної форми 

договору за допомогою електронного зв’язку цілком доречно говорити, якщо 

сторони, наприклад, шляхом спілкування в мережі Інтернет домовилися про 

умови прийнятих на себе зобов’язань, але при цьому не створили жодного не 

лише паперового, а й електронного документа [6]. 

К. П. Татаркіна слушно зауважує, що до усного волевиявлення, 

зробленого за допомогою телефону, застосовують правила, що діють у 
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відносинах між присутніми. І це зрозуміло, оскільки через телефон, як і за 

присутності сторін, можна безпосередньо взаємно сприйняти волевиявлення 

[205, с. 66].  

Слід зазначити, що дистанційні засоби зв’язку суттєво пришвидшують 

процедуру укладення договорів купівлі-продажу між сторонами, які бажають 

його укласти, незалежно від місця їхнього перебування. Крім того, пандемія 

коронавірусу SARS-CoV-2 та пов’язані з нею численні обмеження стали 

поштовхом для збільшення кількості укладення договорів купівлі-продажу за 

допомогою дистанційних засобів зв’язку, адже багато людей через небезпеку 

для здоров’я вирішують залишитися вдома, а деякі не можуть вийти з дому, 

оскільки перебувають на карантині. 

У випадках, коли закон допускає усну форму правочину, у тому числі й 

договору купівлі-продажу, можливим є виявлення волі не тільки словами, а й 

діями. Такі дії, із яких випливає воля вчинити правочин, називають у науці 

конклюдентними (від лат. сoncludere – укладати). Згідно з ч. 2 ст. 205 ЦК 

України правочин слід вважати вчиненим, якщо поведінка сторін засвідчує 

їхню волю до настання відповідних правових наслідків. 

До конклюдентних дій сторони вдаються лише тоді, коли відсутня 

необхідність узгоджувати будь-які умови й закон, а суть договору допускає 

застосування такого способу волевиявлення. 

Під час укладення договору купівлі-продажу шляхом конклюдентних 

дій не витрачають час на складання договору, узгодження його умов тощо. 

Покупець лише вчиняє певні дії, що однозначно свідчать про його намір 

укласти договір. Можливість укладати договір шляхом конклюдентних дій 

робить життя комфортнішим. Практично цілодобово можна купувати товари, 

не створюючи великих черг [108, с. 159]. 

Прикладом усної форми договору купівлі-продажу, укладеного  

шляхом конклюдентних дій, може бути придбання товарів у магазинах 

самообслуговування. Зокрема, заходячи в магазин самообслуговування та 
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бажаючи купити певний товар, покупець не говорить продавцеві, що має 

намір укласти договір купівлі-продажу. Найчастіше – мовчки передає 

обраний товар касирові й простягає йому гроші [205, с. 14]. За наявності каси 

самообслуговування покупець самостійно дістає товари з кошика та сканує їх 

штрих-код. На моніторі відображається інформація про список покупок, їх 

вартість та суму чека. Залежно від комплектації пристрою оплату можна 

здійснити за допомогою банківської картки, купонів торговельної мережі чи 

готівкою. Після оплати автоматично роздруковується чек і покупцеві 

повертається решта [219, с. 95]. Воля до укладення договору купівлі-продажу 

тут має словесного вираження, а випливає з поведінки. 

Діалектичною протилежністю конклюдентної дії є неконклюдентна дія, 

тобто така, з якої не можна зробити однозначний висновок про наміри особи, 

або яка не спрямована на настання правових наслідків [107, с. 11]. 

Наприклад, якщо особа в магазині самообслуговування поклала товар у 

кошик, то це ще не свідчить про виникнення договірних правовідносин. 

Адже згодом вона може повернути товар на полицю й таким чином 

відмовитися від укладення договору купівлі-продажу. 

Усну форму укладення шляхом конклюдентних має договір роздрібної 

купівлі-продажу з використанням автоматів, правове регулювання якого 

регламентоване ст. 703 ЦК України. 

Перший винайшов автомат давньогрецький учений, математик, фізик і 

механік Герон. Він встановив біля входу в храм машину, із якої після сплати 

5 драхм «сама собою» з’являлася свята вода [205, с. 167]. 

Протягом останніх років значного поширення набуло укладення 

договорів роздрібної купівлі-продажу з використанням автоматів. Зараз 

майже неможливо знайти торговельний центр, магазин, заправну станцію чи 

розважальний комплекс, у якому не було б автоматів з реалізації напоїв чи 

солодощів. Використання торговельних автоматів для продажу товарів 

уможливлює їх реалізацію в будь-який час доби, особливо коли пункти 
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продажу закриті. Головна перевага реалізації товарів через автомати – 

швидкість та зручність [230, с. 158]. 

Особливість договору роздрібної купівлі-продажу з використанням 

автоматів полягає в тому, що покупець для укладення договору вчиняє 

конклюдентні дії, спрямовані на досягнення кінцевого результату договору. 

Зокрема, укладаючи договір роздрібної купівлі-продажу з використанням 

автоматів, покупець повинен виконати низку дій, а саме: ознайомитися з 

інструкцією щодо користування автоматом, обрати певний товар серед 

запропонованих продавцем, опустити купюру або монети на відповідну суму,  

або платіжні картки, жетони, натиснути певні кнопки в правильній 

послідовності тощо [230, с. 159]. 

Перш ніж вчиняти певні дії, покупець неодмінно ознайомитися з 

інструкцією щодо користування автоматом. Враховуючи це, чи доречно тут 

говорити про письмову форму відповідного договору? Варто погодитися з 

М. С. Пахомовим, що ні, оскільки волевиявлення покупець висловлює за 

допомогою своїх дій [107, с. 13]. 

Якщо продаж товару здійснюють із використанням автоматів, їх 

власник зобов’язаний довести до покупців: 1) інформацію про продавця 

товару (його найменування, місцезнаходження, режим роботи); 

2) інформацію про дії, які необхідно вчинити покупцеві для одержання 

товару. Таку інформацію доводять до покупця шляхом розміщення її на 

автоматі або надання покупцям відповідних відомостей іншим чином. 

Обов’язок щодо інформування покупця законодавець покладає саме на 

власника автомату, проте власник та продавець можуть збігатися (якщо 

продавець є власником автомату), а можуть і не збігатися (якщо продавець 

орендує автомат). У зв’язку з цим слушним є зауваження А. О. Паєнок, що 

покладення саме на власника автомату такого обов’язку є дещо 

невиправданим. Якщо автомат переданий його власником продавцеві на 

правах оренди, то власник фактично позбавлений можливості контролювати 
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діяльність продавця, відповідно, обов’язок щодо розміщення інформації про 

товар потрібно покладати безпосередньо на продавця [103, с. 396]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 703 ЦК України договір роздрібної купівлі-

продажу з використанням автоматів є укладеним з моменту вчинення 

покупцем дій, необхідних для одержання товару. 

Якщо покупець вчинив необхідні дії, але оплачений товар йому не був 

наданий, продавець повинен негайно на вимогу покупця надати товар або 

повернути сплачену грошову суму. Під поняттям «негайно», на думку 

О.О. Полуніної, слід розуміти мінімальний термін, який об’єктивно 

необхідний для цього. Також додслідниця зазначає, що термін «негайно» 

повинен бути чітко визначений угодою сторін і не перевищувати розумний 

термін, наприклад, 20 календарних днів [115, с. 78]. 

ЦК України не передбачає, які засоби доведення на підтвердження 

вчинення покупцем необхідних дій є допустимими. Нині автомати оснащені 

електронною апаратурою, яка видає інформацію про кількість укладених 

правочинів, сплачених коштів, виданих товарів тощо. Тому доказом того, що 

покупець дійсно уклав договір є така інформація, а також факт його 

укладення можуть підтверджувати покази свідків. 

Положення ст. 703 ЦК України застосовують тоді, якщо розмін грошей, 

придбання платіжних засобів та обмін валюти з використанням автомата 

кваліфікується як купівля-продаж. Однак не можна застосовувати ч. 3 ст. 703 

ЦК України всупереч публічно-правовим нормам [89]. Відповідно до ст. ст. 6 

та 9 Закону України «Про валюту і валютні операції» торгівля іноземною 

валютою перебуває у сфері валютного регулювання, яке здійснює 

Національний банк України (ст. 7 Закону України «Про Національний банк 

України»). 

О. О. Полуніна звертає увагу на те, що продавець, як правило, відсутній 

у місці продажу товару через автомат. З метою захисту покупця, як більш 

слабкої сторони договору, дослідниця пропонує розширити перелік 
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зобов’язаних осіб. Зокрема, покласти на орендодавця, тобто особу, яка 

надала місце для встановлення автоматів, солідарну відповідальність за 

неотримання покупцем товару шляхом повернення плати за товар з 

наступною можливістю звернення з регресним позовом до продавця 

(володільця автоматів). Майнові інтереси, у цьому випадку особи, яка надала 

продавцю в оренду місце під установку автомата, ніяким чином не зачіпають, 

адже орендодавець, залучений як додатковий відповідальний суб’єкт, завжди 

може врегулювати ці відносини в договорі з продавцем [115, с. 9, 78-79]. 

Варто зазначити, що під час укладення усної форми письмового 

договору купівлі-продажу можна виражати оферту (пропозиція укласти 

договір) або акцепт (прийняття пропозиції укласти договір). Проте слід 

погодитися з Т. В. Бобко, що форму договору потрібно відрізняти від 

порядку його укладення [15, с. 14]. 

Усна форма договору як найбільш простий спосіб волевиявлення 

сторін завжди може бути замінена більш складною щодо неї письмовою чи 

нотаріально посвідченою формою. Наприклад, за загальним правилом, 

договір купівлі-продажу між фізичними особами на суму, що не перевищує 

двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, укладають усно, 

однак сторони мають право оформити його письмово. Аналогічно сторони 

мають право обирати нотаріальну форму замість передбаченої законом усної 

форми договору. Узгоджене сторонами «ускладнення» форми договору не 

порушує закону й не тягне негативних наслідків. Водночас заміна усної 

форми договору купівлі-продажу на письмову з нотаріальним посвідченням 

може бути вкрай невигідною для його сторін, адже письмова з нотаріальним 

посвідченням форма договору вимагає додаткових грошових витрат на 

нотаріальні послуги. 

Факт укладення усного договору купівлі-продажу засвідчує видача 

продавцем покупцеві документа, що підтверджує підставу сплати та суму 

одержаних коштів. Таким документом може бути чек, квитанція, накладна, 
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рахунок-фактура [231, с. 218], які надалі і є доказом існування правовідносин 

між сторонами. 

Аналогічний підхід підтримує й судова практика. Наприклад, за 

матеріалами судової справи між сторонами був укладений договір поставки 

індивідуального товару для виробничих потреб. Форма укладення договору –

замовлення, яке надійшло від позивача на мобільний додаток Вайбер 

відповідача. На підставі виставленого відповідачем рахунка № 169 від 

01.12.2017 р. позивач попередню сплатив вартість товару на суму 

73 644,00 грн, а надалі отримав переданий відповідачем товар, під час огляду 

якого встановив невідповідність маркування. ВС вказав, що правовідносини, 

що виникли між сторонами, мають ознаки відносин, які виникають із 

договорів купівлі-продажу. Зокрема, між сторонами існує зобов’язання, яке 

має ознаки договору купівлі-продажу, предметом якого є технічне 

обладнання [138]. 

Варто зазначити, що в договорах купівлі-продажу за участю фізичної 

особи – споживача враховують вимоги законодавства про захист прав 

споживачів. Згідно з п. 7 ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів» 

підтвердженням вчинення усного правочину є оформлена квитанція, 

товарний чи касовий чек, квиток, талон, розрахунковий документ, 

передбачений Законом України «Про застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та 

послуг», або іншими документами [167]. 

Відповідно до правової позиції ВС, викладеної в постанові від 

10.10.2018 р. у справі № 362/2159/15-ц, видаткова накладна не підтверджує 

наявності зобов’язальних відносин між сторонами, тобто не може 

підтверджувати факт укладення усного договору купівлі-продажу. 

Обґрунтовуючи власну позицію, ВС керувався п. 7 ч. 1 ст. 1 та абз. 2 ч. 11 

ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів». Тому відмовив у 

задоволенні вимоги розірвати договір купівлі-продажу, оскільки покупець 
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зміг надати суду лише видаткову накладну, однак не пред’явив 

розрахункового документа [139]. 

На жаль, ВС залишив поза увагою саме поняття «видаткової 

накладної», у тому числі в контексті Закону України «Про захист прав 

споживачів», і не дав відповіді на питання, чи належить такий документ до 

категорії «інших документів», що підтверджують вчинення правочину. 

У зв’язку з цим варто нагадати, що в Інформаційному листі Вищого 

господарського суду України «Про практику застосування Вищим 

господарським судом України у розгляді справ окремих норм матеріального 

права» від 17.07.2012 р. № 01-06/928/2012 зазначено: «…підписання 

покупцем видаткової накладної, яка є первинним обліковим документом у 

розумінні Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні» і яка відповідає вимогам, зокрема, статті 9 названого Закону й 

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському 

обліку та фіксує факт здійснення господарської операції та встановлення 

договірних відносин, є підставою виникнення обов’язку щодо здійснення 

розрахунків за отриманий товар. Термін виконання відповідного грошового 

зобов’язання визначають правила, встановлені частиною першою статті 692 

ЦК України (див. Постанову Вищого господарського суду України від 

21.04.2011 № 9/252-10)» [173]. 

Касовий або товарний чек, квитанцію, накладну, рахунок-фактуру або 

інший документ, який підтверджує оплату, не слід вважати письмовою 

формою договору купівлі-продажу, адже, наприклад, чек не містить 

інформації про всі істотні умови договору, а лише про суму, сплачену 

покупцем. Крім того, на чеку немає підписів сторін, які укладають договір. 

Касовий чек може бути одним із доказів укладення договору, проте він не 

замінює письмову форму договору. 

С. О. Теньков усі документи, які супроводжують договір, поділяє на дві 

групи: 1) ті, що стосуються факту укладення договору, тобто підтверджують 
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його письмову форму; 2) ті, що стосуються виконання вже укладеного 

договору. З огляду на це потрібно розмежовувати письмові документи, що 

самі по собі є письмовою формою договору, і документи, які є письмовими 

доказами факту існування усної форми спірного договору [207, с. 231]. На 

думку М. М. Великанової, основною ознакою, за якою можна співвіднести ті 

чи ті документи з першою чи другою групою, є їх можливість існувати 

самостійно. Тому якщо конкретний документ опосередковує певну операцію, 

що випливає з конкретного договору, це буде документ другої групи. Якщо ж 

цей документ відображає всі істотні умови договору, він буде належати до 

першої групи. Крім того, щоб вважати ті чи ті документи письмовою формою 

договору, вони мають містити всі істотні умови такого договору, а їх зміст 

повинен свідчити про те, що сторони погодили ці умови [22, с. 60]. 

Усна форма договору купівлі-продажу має свої переваги, його можна 

укласти швидко та без паперової тяганини, проте вона має й суттєві недоліки. 

Зокрема, в основному під час укладення усної форми договору можна 

допустити помилку, адже в цьому випадку недостатня ясність вираження 

сторонами своїх справжніх намірів найбільш вірогідна [80, с. 44-45]. 

Основні труднощі, що виникають на практиці щодо усної форми 

договору купівлі-продажу, – це спори щодо укладення договору та його 

змісту, оскільки, на відміну від письмової форми, усна не має такої ж 

доказової сили і волевиявлення сторін, виражене вербально, з часом не може 

бути об’єктивно сприйняте іншими особами, насамперед судом. Таким 

чином, усна форма договору не завжди уможливлює точне встановлення 

факту укладення та змісту умов договору. Звідси цілком очевидно можна 

зробити висновок, що реалізація та захист прав сторін, зокрема під час 

укладення усної форми договору, цілком залежить від сумлінності й 

порядності учасників цивільного обороту. 
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2.2 Письмова форма договору купівлі-продажу та її різновиди 

 

 

Щодня кожен із нас реалізує свою цивільну правосуб’єктність, іноді 

навіть не звертаючи на це особливої уваги. Наприклад, користуючись 

громадським транспортом, обідаючи в закладах швидкого харчування, 

здійснюючи покупки для дому в супермаркеті чи поповнюючи рахунок свого 

мобільного телефону, ми вчиняємо так звані дрібні правочини. Такі дії для 

нас та оточення залишаються майже непомітними, оскільки вартість речей чи 

послуг, які ми в результаті набуваємо, є невеликою, а сам правочин 

здійснюємо здебільшого шляхом реалізації нашого волевиявлення усно. Інші, 

більш значні правочини, які ми вчиняємо, мають письмову або кваліфіковану 

письмову форму, наприклад договір купівлі-продажу нерухомого майна чи 

транспортного засобу [83, с. 185]. 

Тож необхідно враховувати, яким чином вибір форми укладення 

договору, зокрема, купівлі-продажу, може впливати на права, обов’язки 

договірних сторін, а також те, чи будуть забезпечені кожній із сторін гарантії 

захисту прав та виконання кореспондуючих обов’язків. 

Юридичне значення форми договору полягає перш за все в тому, що 

вона фіксує волевиявлення її контрагентів; є доказовою інформацією про 

укладення договору або виникнення іншого правовідношення та однією з 

умов його чинності [75, с. 97]. 

Зміст і форма – відносно самостійні елементи, що характеризують 

договір як юридичне поняття й логічну конструкцію. Із цього випливає, що 

вимоги, які ставлять до змісту договору, не можна ставити до форми, і 

навпаки. Так само підстави недійсності договору через вади змісту не можна 

поширювати на вади форми [15, с. 9]. 

Поняття «форма правочину» законодавець фактично не визначає в 

жодному з нормативно-правових актів. Натомість основний цивільно-



76 

правовий Закон встановлює основні ознаки, за якими можна зрозуміти зміст 

цього поняття. Зокрема, відповідно до ч. 4 ст. 203 ЦК України, форма 

вчинення правочину повинна мати форму, встановлену законом. Більше 

деталізує поняття форми правочину ст. 205 ЦК України, відповідно до якої 

правочин можна вчиняти усно або письмово (електронна форма). Сторони 

мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом, а 

у випадках, встановлених договором або законом, воля сторони щодо 

вчинення правочину може бути виражена її мовчанням [227, с. 530-545]. 

Отже, виходячи з положень ч. 4 ст. 203 та ст. 205 ЦК України, форма 

правочину має такі ознаки: фіксує вираження волі особи (сторін); має 

зовнішній прояв (вербальний, невербальний (поведінковий); передбачена 

законом або може бути обрана сторонами на власний розсуд; є однією з 

обов’язкових умов набрання чинності правочину, критерієм його дійсності 

та, у законодавчо визначених випадках, – «ненікчемності». Тому, відповідно 

до вищенаведеного, форма правочину – це зовнішнє вираження та фіксація 

волевиявлення особи (осіб) щодо встановлення, зміни чи припинення 

(взаємних) прав та обов’язків у визначений законом спосіб. Загалом ЦК 

України містить поділ форм правочину на усну та письмову (електронну). 

Відповідно до ст. 207 ЦК України, правочин вважають таким, що вчинений 

письмово, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у 

листах, телеграмах, якими обмінялися сторони, або за допомогою 

телетайпного, електронного чи іншого технічного засобу зв’язку, або якщо 

він підписаний його стороною (сторонами) [229]. 

Однак, крім вище описаних форм правочинів, можна виділити й такі, 

що виражені не лише словесно, а й мають поведінкову форму. Перша – 

конклюдентні дії, що є активною поведінкою, хоча й не супроводжуються 

вербальним проявом волевиявлення (наприклад, конклюдентними діями є 

купівля, обмін товарів через автомати). Друга – мовчання, що є пасивною 

поведінкою або ж правомірною бездіяльністю. Із такої поведінки волю особи 
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можна встановити опосередковано, тобто лише за наявності законодавчого 

припису або домовленості про таке, іншими словами – виявлення волі 

шляхом мовчання допустиме винятково у випадках, передбачених законом 

[51, с. 114-118]. 

З огляду на різницю правової природи конклюдентних дій та мовчання, 

мовчання частіше вважають правовою фікцією, за допомогою якої 

відсутність вираження волі особою в певних умовах варто кваліфікувати 

волевиявленням визначеного змісту, а в окремих випадках мовчанням 

сторона може виразити свою волю до безпосереднього укладення правочину. 

Водночас вказують, що, відповідно до засад, закріплених у п. 2.1.6 

Принципів міжнародних комерційних договорів (УНІДРУА), «...мовчання, 

бездіяльність сама по собі не є акцептом...», а це рівнозначно принципу 

автономії волі та свободи волевиявлення. Хоча в деяких випадках мовчання 

можна розцінювати не тільки як згоду за відсутності претензій, але і як 

відмову від укладення правочину. Наприклад, відповідно до ч. 2 ст. 644 ЦК 

України, якщо під час усної пропозиції укласти договір не вказаний термін 

для відповіді, договір вважатиметься укладеним за умови, коли особа, якій 

така пропозиція зроблена, негайно заявила про її прийняття. У такому  

випадку мовчання свідчитиме про відмову від прийняття пропозиції [241]. 

Спираючись на твердження, що  формою правочину є спосіб 

вираження волі сторін та/або його фіксація, необхідно зазначити, що в 

ЦК України відбулося змішування форми договору й порядку його 

укладення. Цьому посприяло не зовсім вдале формулювання ч. 1 ст. 207 ЦК 

та деяких інших статей, у яких йдеться не тільки про спосіб письмової 

фіксації волі, а й про порядок дій сторін, спрямований на таку фіксацію. 

Наприклад, якщо законодавець визначає, що сторони дотримуються 

письмової форми правочину, якщо вони обмінялися листами, телеграмами, це 

свідчить не лише й не стільки про форму, а швидше про порядок його 

укладення [15, с. 11]. 
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Отже, враховуючи, вищеописані норми ЦК України, класифікацію 

форм правочинів не можна обмежити лише поділом на усні та письмові. ЦК 

України містить норми, що фіксують можливість здійснювати волевиявлення 

за допомогою різних способів, які сторони можуть використовувати за 

домовленістю, або у визначених законом випадках [83, с. 187]. 

Метою встановлення обов’язкової письмової форми для низки 

договорів є захист їхніх учасників від необдуманих, поспішних 

волевиявлень. У тому випадку, коли для вчинення договору законом або 

домовленістю сторін визначена письмова форма, її учасники змушені 

витратити на оформлення певний час і зусилля (скласти й погодити текст 

договору, підписати його, у деяких випадках засвідчити в нотаріуса). 

Вважають, що така обставина стримує учасників цивільного обороту від 

здійснення необачних волевиявлень та необдуманого укладення договорів 

[247, с. 27]. 

Правильність обрання форми договору, зокрема й купівлі-продажу, 

здатне забезпечити якнайефективніший захист прав, виконання обов’язків 

сторонами, гарантувати чинність такого договору, а відтак – і забезпечити 

належний правовий захист відносин між контрагентами. 

Щодо цього слушним є твердження, що форма правочину як спосіб 

зовнішнього вираження виявлення волі його сторін на його вчинення 

характеризує свобода її вибору сторонами, визначеність і співмірність. 

Зокрема, вимога правомірності форми правочину означає, що обрана 

сторонами форма має відповідати тій, що встановлена законом [15, с. 8]. 

Письмова форма договору в цілому саме її часто трактують у різних 

джерелах як умову дійсності правочину [34, с. 288-293; 217, с. 230], що не 

завжди правильно. Як вказують у зарубіжних джерелах, на відміну від 

нотаріальної форми, дотримання якої завжди є умовою дійсності договору, 

правове значення простої письмової форми закон визначає по-різному. У 

деяких випадках проста письмова форма справді має конструктивне 
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значення. Насамперед про це свідчать ті правові наслідки, які закон пов’язує 

з її недотриманням: недійсність (нікчемність) [206, с. 127]. 

На підставі аналізу положень ст. 208 ЦК України та глави 54 

ЦК України, можемо зробити висновок, що форма вчинення договорів 

купівлі-продажу між юридичними особами, між фізичною особою та 

юридичною особою, між фізичними особами на суму, еквівалентну двадцяти 

й більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, має бути 

письмовою. Крім цього, беручи до уваги, що відповідно до ст. 51 ЦК України 

до підприємництва фізичних осіб потрібно застосовувати нормативні акти, 

котрі врегульовують підприємництво юридичних осіб, якщо інше не 

встановлено законом чи не випливає із суті відносин, вважаємо, що форма 

вчинення договорів купівлі-продажу фізичних осіб та фізичних осіб-

підприємців за загальним правилом також має бути письмовою. 

Письмовою формою правочину вважають також електронні документи 

й сурогати як замінники або еквіваленти такої його форми. У такому випадку 

може виникати змішування понять форми договору, договору як документа з 

іншими документами, що становлять односторонні правочини (наприклад, на 

стадії виконання договору) або ж взагалі такими не є [15, с. 11-12]. 

Необхідність складання письмового документа спонукає сторони 

чіткіше формулювати договірні положення. Зазвичай до змісту документа, 

що оформляє волевиявлення, сторони ставляться більш уважно, ніж до усних 

заяв. Припис обов’язкового письмового оформлення договору може навіть 

вплинути на умови договору, який укладають, адже при складанні 

письмового документа сторони прагнуть сформулювати свою волю більш 

зрозуміло, ясно й чітко. Письмове оформлення договору може також 

спонукати сторони узгодити ті умови, які за умови його укладанні усно не 

були б обумовлені [232, с. 36]. 

Незважаючи на це, важливою функцією письмової форми договору 

вважають також доказову. Під час складання письмового документа воля 
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сторін має об’єктивне вираження й одночасно закріплена на тривалий період 

часу. Зміст волевиявлення може бути встановлений не тільки в момент його 

вчинення, а й по закінченні навіть тривалого часу після його вчинення. 

Документ, створений сторонами, виражає волю учасників договору, є 

доказом здійснення операції, що підтверджує не тільки факт її вчинення, а й 

узгоджені сторонами умови [247, с. 28]. Письмова форма як спосіб створення 

доказів особливо важлива під час здійснення таких операцій, які мають 

велике значення як для осіб, які їх здійснюють, так і для третіх осіб, 

наприклад, операції з нерухомим майном [206, с. 127]. 

ЦК України в ст. 205 передбачає можливість вчинення письмової 

(електронної) форми правочину. Електронна форма не свідчить про відмову в 

цьому випадку від поняття документа. Навпаки, така форма укладення 

договору зберігає сутність документа, маючи, однак, відмінний від 

паперового вигляд [15, с. 12]. 

Узагальнюючи вищевикладене, необхідно зазначити, що, відповідно до 

технічних особливостей, способи укладання договорів в Інтернеті поділяють 

на три групи. До першої групи належать способи, для яких використовують 

іншу комунікацію сторін: електронну пошту, месенджери, різноманітні 

додатки, також можуть використовувати різні способи шифрування та 

протоколювання інформації. Правові системи більшості держав дозволяють 

використовувати цю групу способів для укладення широкого спектра 

операцій. Відповідно, друга група відрізняється від першої тим, що 

користувач укладає угоди за допомогою кліка мишкою, натискання на певну 

кнопку або починає використовувати програму, розташовану на сайті. Такі 

способи поширені під час торгівлі на електронних торговельних 

майданчиках, у процесі укладання договорів купівлі-продажу. Третю групу 

складають договори, укладені за допомогою використання електронного 

цифрового підпису [204, с. 290]. 
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У юридичних джерелах немає єдиної позиції щодо того, чи є 

електронна форма самостійною формою, чи тільки різновидом письмової. 

На думку І. В. Спасибо-Фатєєвої, електронно-цифрова форма – це 

різновид письмової форми з урахуванням специфіки мережі Інтернет [201, 

с. 32-33]. 

Водночас як на рівні міжнародних документів (зокрема Конвенції 

Організації Об’єднаних націй про використання електронних повідомлень у 

міжнародних договорах 2005 року), так і на рівні національних законодавств 

електронну форму представлення інформації трактують у найбільш 

широкому сенсі [215, с. 43]. 

Відтак, як свідчить законодавство й судова практика зарубіжних країн, 

існує декілька підходів до вирішення вказаного питання. Згідно з першим 

підходом електронну форму вважають самостійним різновидом форми 

правочинів. Цей підхід, зокрема, втілений у цивільному законодавстві 

Федеративної Республіки Німеччина. Відповідно до іншого підходу 

електронну форму трактують як різновид письмової форми правочину. Цей 

підхід вперше був сформульований у судовій практиці США [215, с. 44]. 

У законодавстві ЄС завжди приділяли увагу підписанню угод, а в 

державах-членах діяли відповідні закони. Із появою електронних договорів 

постало питання про зміцнення до них довіри як в публічній сфері, так і в 

торговому обороті. З цією метою було прийнято Регламент (ЄС) № 910/2014 

Європейського Парламенту та Ради від 23.07.2014 про електронні 

ідентифікаційні та довірчі послуги для електронних транзакцій на 

внутрішньому ринку (Регламент eIDAS), у якому були визначені способи 

підписання електронних договорів, оскільки з цією обставиною пов’язане 

визнання дійсності як їх самих, так і укладених на їх основі інших договорів. 

Регламентом eIDAS була скасована Директива Європейської ради 

1999/93 / EC про електронний підпис, згідно з якою електронний підпис як 

засіб автентифікації могла використати юридична особа. Зараз електронний 
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підпис може проставити тільки фізична особа, а для юридичних осіб 

передбачена так звана електронна печатка. Саме електронна печатка є 

доказом того, що електронний документ був виданий юридичною особою і 

таким чином гарантують походження та цілісність документа [195, с. 81]. 

Порівнюючи форми договору, необхідно зауважити, що виникнення 

кваліфікованої електронної форми договорів, наприклад, у польському 

законодавстві, є результатом динамічного розвитку сучасних методів 

дистанційного зв’язку. Із моменту, коли набрав чинності Закон Польщі від 

18.09.2001 року про електронний підпис і до часу набрання чинності Законом 

від 10.07.2015 року про внесення змін до Кодексу адміністративного 

судочинства Польщі та деяких інших актів, існували різні позиції щодо того, 

чи потрібно кваліфікувати електронну форму як окрему форма договору чи 

лише як підтип письмової форми. Ці сумніви остаточно розвіяв польський 

законодавець у вищезгаданому акті, який набрав чинності 08.09.2016 року. 

Польський законодавець включив положення про електронну форму в 

окрему статтю Цивільного кодексу й таким чином визначив ознаки 

електронної форми договору як окремої. Крім того, 07.10.2016 року набрав 

чинності Закон Польщі від 05.09.2016 року про довірчі послуги та 

електронну ідентифікацію, який реалізував положення Регламенту 

Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 910/2014 від 23.07.2014 про 

електронні ідентифікаційні та довірчі послуги для електронних транзакцій на 

внутрішньому ринку та про скасування Директиви 1999/93 / ЄС (так звана 

eIDAS). Положення створило правову базу, яка гарантувала безпеку 

договорів, укладених в електронному вигляді. Його метою стало підвищення 

довіри до електронних транзакцій на внутрішньому польському ринку 

шляхом надання спільної основи для безпечної електронної взаємодії між 

громадянами, підприємствами та державними органами, підвищивши таким 

чином ефективність державних та приватних онлайн-послуг, електронного 

бізнесу й електронної комерції у ЄС [250]. 
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Варто згадати, що в ст. 207 ЦК України законодавець встановив умови 

того, коли контракти, вчинені з використанням електронних документів, 

можна вважати укладеними письмово. Ці вимоги, звичайно, належать до 

документів (інформаційних повідомлень), викладених природною мовою. 

Водночас допускають використання спеціального електронно-цифрового 

підпису, який, відповідно до закону, є еквівалентом власноручного підпису. 

Відповідно, досі існує необхідність розробити правові механізми для так 

званих «розумних контрактів» (про які надалі йтиметься більш детально – 

авт.) у частині визнання «тексту» договору, викладеного в комп’ютерному 

коді, еквівалентним письмовій формі; визнання систем верифікації сторони 

контракту; нотаріального посвідчення та державної реєстрації так званих 

«розумних контрактів» [5, с. 31-32]. 

У Типовому законі ЮНСІТРАЛ «Про електронну комерцію» не подано 

визначення, що саме потрібно вважати електронними засобами зв’язку. У п. 6 

ст. 2 названого Типового закону лиш зазначено, що повідомлення даних 

означає інформацію, сформовану, відправлену, отриману або збережену за 

допомогою електронних, оптичних або аналогічних засобів, включно з 

електронним обміном даними (але не обмежуючись ним), електронною 

поштою, телеграмою, телексом або телефаксом. Електронний обмін 

дослідники вважають електронним передаванням з одного комп’ютера на 

інший інформації з використанням узгодженого стандарту структури 

інформації [95, с. 148-154]. 

Отже, у процесі провадження електронної торгівлі електронний договір 

може бути вчинений шляхом оформлення електронного документа, а для 

передачі та обробки даних каналами зв’язку може бути використане 

програмно-технічне обладнання [8, с. 21]. 

Тобто в тому випадку, коли йдеться про укладання договору за 

допомогою електронних засобів зв’язку, мають на увазі укладання договору з 

використанням електронних документів [68, с. 29]. 
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Водночас письмова форма договору, якої дотримуються під час 

укладенням договору за допомогою електронних засобів зв’язку, буде 

доречною в тому випадку, якщо законодавством конкретної держави 

передбачені обов’язкові вимоги щодо форми такого договору. Наприклад, 

зовнішньоекономічна угода повинна бути укладена тільки письмово [8, 

с. 23]. 

Варто зазначити, що деталізація відповідної норми статті ЦК України 

(в дужках) щодо «електронної» форми правочинів з’явилася саме у зв’язку із 

прийняттям Закону України «Про електронну комерцію» № 675-VIII від 

03.09.2015 [158]. У Пояснювальній записці до цього проєкту було вказано, 

що стрімкий технологічний та інноваційний розвиток у сфері електроніки та 

кібернетики став передумовою інтенсивного нарощення процесів 

інформатизації всіх сфер народного господарства; відповідно, формування 

інформаційного суспільства призводить до виходу інформаційно-

комунікаційних технологій на новий рівень, що дозволяє вирішувати складні 

економічні завдання як для окремих комерційних структур, так і в 

загальнодержавному масштабі [142]. Зараз дослідження цих питань в умовах 

задекларованої програми діджиталізації має не менш важливе значення. 

Справді, свого часу відповідно до Закону України «Про еклектронну 

комерцію» було запроваджено багато інноваційних підходів. Наприклад,  

визначено поняття «електронної комерції» (як відносин, спрямованих на 

отримання прибутку, котрі виникають під час вчинення правочинів щодо 

набуття, зміни або припинення цивільних прав та обов’язків, здійснені 

дистанційно з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, 

внаслідок чого в учасників таких відносин виникають права та обов’язки 

майнового характеру), «електронної торгівлі» (як господарської діяльності у 

сфері електронної купівлі-продажу, реалізації товарів дистанційним 

способом покупцеві шляхом вчинення електронних правочинів із 

використанням інформаційно-телекомунікаційних систем), «електронного 
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договору» (як домовленості двох або більше сторін, спрямованої на 

встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків та 

оформленої в електронній формі), «електронного правочину» (як дії особи, 

спрямованої на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків, 

здійсненої з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем) і т. д. 

[158]. 

Порівнюючи різні підходи, варто згадати, що, відповідно до 

Цивільного кодексу Чехії, якщо дії сторін спрямовані на укладення договору, 

а підприємець використовує будь-який технічний засіб зв’язку, який 

уможливлює укладення договору без фізичної присутності сторін, він 

зобов’язаний надати споживачеві, перш ніж той зробить заявку, низку 

обов’язкових відомостей. Тобто будь-який дистанційний договір повинен 

містити сукупність відомостей, доведених до відома споживача підприємцем 

до укладення договору [195, с. 84]. Зокрема, згідно з Цивільним кодексом 

Чехії, якщо договір укладено з використанням електронних засобів, 

підприємець повинен надати споживачеві текст його умов як додаток до 

самого договору. Крім того, підприємець зобов’язаний видати споживачеві 

як мінімум одну копію договору відразу після його укладення [195, с. 85]. 

У наукових джерелах можемо знайти підхід, відповідно до з якого 

останні зміни до законодавства у сфері електронної комерції й електронного 

документообігу спричинили колізії, а їхні положення допускають різні 

варіанти трактування. Зокрема, очевидним недоліком новітнього 

законодавства вважають втілення в ньому різних підходів до визначення 

місця електронної форми представлення інформації серед форм вчинення 

правочинів: в одних нормативних актах таку форму визначають як різновид 

письмової форми правочину, а в інших – як самостійний вид форми 

правочину. Також існують суперечливі підходи до визначення правового 

режиму різних видів електронних підписів, які не є системними [215, с. 52]. 
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У зв’язку із цим варто навести позицію ВС, висловлену під час 

розгляду справи № 524/5556/19. Зокрема, на думку Першої судової палати 

Касаційного цивільного суду в складі ВС, важливо зрозуміти, у якому 

конкретному випадку необхідно створювати електронний договір у вигляді 

окремого електронного документа, а коли достатньо висловлювати свою 

волю за допомогою засобів електронної комунікації. Наприклад, метою 

підписання договору є необхідність ідентифікації підписанта, підтвердження 

згоди підписанта з умовами договору, а також підтвердження цілісності 

даних в електронній формі. Якщо є електронна форма договору, то й 

підписувати його потрібно електронним підписом. Відповідно ж до ч. 1 ст. 12 

Закону України «Про електронну комерцію», моментом підписання 

електронної правової угоди є використання електронного підпису або 

електронного цифрового підпису відповідно до Закону України «Про 

електронний цифровий підпис» [156] (закон втратив чинність на підставі 

Закону України «Про електронні довірчі послуги» [157]). ВС підкреслив, що 

не кожна електронна правова угода вимагає створення окремого 

електронного договору у вигляді окремого електронного документа. 

Можливим є укладення спрощеної форми електронного договору, а можна 

укласти його й класично – як окремий документ. Зокрема, під час 

оформлення замовлення, зробленого під логіном та паролем, формується 

електронний документ, у якому за допомогою інформаційної системи (веб-

сайту інтернет-магазину) вказують особу, котра здійснила замовлення [133]. 

У зв’язку із цим актуальним є також питання співвідношення понять 

«електронна форма» договору, «електронний документ» та «електронний 

договір». Порівнюючи вказані юридичні категорії, насамперед необхідно 

вказати, що ЦК України не оперує поняттям «електронний договір», 

обмежуючись вказівкою, що договір може мати електронну форму, яка, з 

огляду на зміст основного акту цивільного законодавства України, є 

різновидом письмової форми. Натомість, Закон України «Про електронну 

http://03.09.2015/
http://03.09.2015/
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_11_07/pravo1/T030852.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_11_07/pravo1/T030852.html?pravo=1
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комерцію» визначає поняття «електронного договору» крізь призму того, що 

домовленість має бути досягнута в «електронній формі». Згідно зі ст. 5 

Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», 

електронним документом є такий документ, у котрому фіксація інформації 

здійснена у вигляді електронних даних із включенням обов’язкових його 

реквізитів. Водночас електронний договір, окрім цього, повинен містити всі 

істотні умови відповідно до вимог законодавства та домовленості його 

контрагентів. Відповідно до вищенаведеного вважаємо, що поняття 

«електронний документ» є ширшим за змістом та охоплює «електронний 

договір». Тому договір кваліфікують як електронний у випадку надання йому 

електронної форми, що є різновидом письмової форми. 

Протилежної думки дотримуються О. О. Логойко та Н. Ю. Філатова, 

вказуючи, що електронний договір купівлі-продажу наслідує низку ознак 

інших договорів торгівлі та, крім того, має специфічні, притаманні лише 

йому ознаки, які надають йому специфічних ознак та дають підстави 

говорити про окремий тип договору [31, с. 160]. Дехто з науковців пропонує, 

з урахуванням міжнародної законодавчої практики, внести зміни до 

ЦК України, виділивши електронну форму договору як окрему та як таку, що 

не є ідентичною з письмовою та має значні відмінності, пов’язані зі 

зберіганням та передачею інформації, а також різну доказову базу стосовно 

визначення часу, місця та осіб-контрагентів [58, с. 74]. 

О. О. Логойко та Н. Ю. Філатова вважають, що варто чітко визначити 

критерії, за яких електронну форму правочину можна прирівняти до 

письмової, а також установити, що єдиним видом підпису, який є повним 

еквівалентом власноручного, є кваліфікований електронний підпис. 

Водночас інші види підписів також можна використовувати під час 

укладення електронних договорів, але в такому випадку договір не 

вважатимуть укладенимписьмово [216, с. 97]. 
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Однак, на нашу думку, традиційний підхід, який закріплений у ЦК 

України й такий, що його підтримують більшість вітчизняних наукових 

джерел, згідно з яким електронна форма є різновидом письмової форми, є 

більш обґрунтованим і таким, що підлягає збереженню в національному 

законодавстві України.  

Міжнародні комерційні договори, укладені в електронному вигляді, 

також будуть охоплені сформульованим у Віденській конвенції 1980 р. 

поняттям «письмова форма», якщо така задовольняє вимоги національного 

законодавства держави, яка зробила застереження щодо обов’язковості 

письмової форми [70, с. 125]. Власне, таке застереження зробила Україна, що 

додатково підтверджує правильність підходу, відповідно до якого електронна 

форма договору повинна визнаватися різновидом письмової форми. 

Закріплення електронної форми як самостійної може призвести до 

змішування різних правових явищ, зокрема таких як «форма представлення 

інформації» та власне «форма договору». У зв’язку з цим, як слушно 

вказують окремі дослідники, форма представлення інформації в контексті 

матеріального права не завжди має самостійне правове значення, оскільки 

цивільне законодавство традиційно оперує поняттям «форми правочину». 

Вочевидь ці поняття не є тотожними: якщо поняття «форма правочину» 

традиційно охоплює лише два різновиди форм (усна й письмова), то поняття 

«форма представлення інформації» може містити найрізноманітніші прояви 

волі особи (жести, міміка, різноманітні дії, усна і фіксована мова тощо) [215,                  

с. 44]. 

У зв’язку з цим варто згадати про click-wrap договори, browse-wrap 

правочини та смарт-контракти. 

Сlick-wrap договором вважають договір, який укладають в 

електронному вигляді за допомогою натскання однією зі сторін мишею по 

кнопці «I accept» («я згоден»), що супроводжує текст такого договору. 

Зазвичай воно містить інформацію про межі дозволеного користування, 
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забороняє декомпіляцію або вказує на застосовуваний закон чи юрисдикцію і 

т. д. Шляхом укладення click-wrap договорів користувач може створити 

обліковий запис, завантажити програмне забезпечення або виконати онлайн-

транзакцію і т. п.; власники сайтів, відповідно, попереджають користувача 

про те, що програмне забезпечення захищене авторським правом, прямо 

відмовляються від обов’язкових гарантій і т. д. Уперше дійсність таких 

договорів підтвердив суд США в справі Hotmail Corp. v. Vans Money Pie, Inc., 

визнавши недійсним подібний правочин про порядок користування 

поштовою скринькою на сайті hotmail.com. Тож ситуація, коли умови 

договору доступні для ознайомлення за посиланням на веб-сайті, але  

користувачеві не потрібно висловлювати явної згоди з його умовами, 

підпадає під поняття browse-wrap правочину. У цьому випадку умовою 

укладення правочину є факт використання веб-сайту, який безпосередньо 

містить (наприклад, внизу веб-сторінки) гіперпосилання на умови, на 

підставі яких запропоновано використовувати основну сторінку, програми, 

онлайн-сервіс [208, с. 363-364]. 

Натомість правова природа смарт-контрактів, як і сфери їх 

застосування є не настільки однозначною, а можливість їх застосування 

трактується по-різному, інколи діаметрально протилежно. 

Існує позиція, що смарт-контракти ми укладаємо вже давно, самі того 

не розуміючи. Такими об’єктами як електронні гроші, кредитні картки 

банкомати та термінали банківського самообслуговування, програми веб-

банкінгу, торгові автомати ми послуговуємося щоденно, а уявити життя без 

цих інструментів обігу електронних грошей та готівки неможливо взагалі, 

оскільки це дуже спрощує життя кожного. Наприклад, торгові автомати – це 

автономні автоматичні машини, які надають товари чи послуги в обмін на 

готівку чи електронні гроші, а запрограмовані таким чином, що умови такої 

«купівлі-продажу» є своєрідним договором приєднання до публічної оферти. 

У випадку смарт-контрактів у блокчейн-системах звичні нам дії 
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вижезазначеного типу стають більш варіативними (можна укладати 

попередній договір, у якому визначити умови майбутнього і т. п.) [246, с. 26]. 

За визначенням Г. Грінспана, смарт-контракт – це частина коду, яку 

виставлено у блокчейн і яка спрацьовує виключно завдяки транзакціям у 

блокчейні та записує й зберігає інформацію в конкретній базі даних системи 

Таке визначення по суті інтегрує поняття «смарт-контракту» в блокчейн-

технологію [254, с. 36]. 

Однак питання, яким чином смарт-контракти у блокчейні можуть 

покращити укладення цивільно-правових договорів є досить дискусійним, 

оскільки переваги такого інструменту хоча й прослідковують, проте 

інтеграція його у вже наявний договірний механізм – досить складний та 

комплексний процес. Зокрема, А. І.Савельєв зазначив, що звичайні торгові 

автомати запрограмовані на фіксацію умов лише одного учасника відносин – 

продавця, а покупець вирішує, чи приєднуватись до запропонованих йому 

умов, чи ні. А от смарт-контракт у цифрових системах допускає участь обох 

сторін договору, погодження між ними умов, кількаетапний процес 

укладення договору, повну автоматизацію та чітку фіксацію будь-яких 

процесів під час та після укладення договору, долучення до процесу 

укладення договору визначених осіб (службових осіб, податкових агентів, 

нотаріусів тощо), які наділені правом доступу до основних даних смарт-

контракту та внесення змін до нього [262, с. 125]. 

Існує, зокрема, організаційна теорія, яка покладена в основу ознаки 

децентралізованості смарт-контракту. Послідовник цієї ідеї А. Стінчкомб 

вказує, що договори є структурним елементом та одночасно інструментом 

будь-якої організації, а така організація є результатом комплексу договорів 

(наприклад, компанії формують на основі укладення установчих договорів, 

наймані робітники працюють у цій компанії на підставі трудових договорів, 

продаж продукції здійснюють через договір купівлі-продажу, інколи міни 

тощо – усе це в комплексі формує еко-середовище компанії / юридичної 
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особи і стає основою для функціонування її в більш широкій організації, 

такій як ринок чи держава) [255]. Таким чином, відповідно до цієї теорії, 

смарт-контракти покликані виконувати роль інструмента, що дозволяє 

робити більш ефективною та економічно вигідною діяльність компаній, які 

працюють на цифрових системах (зокрема, блокчейну). 

Поширеною є думка, що смарт-контракти спряють економії ресурсів, 

коштів, часу, нівелюють корупційну складову, суб’єктивні маніпуляції та 

бюрократію, оскільки забезпечена повна й чітка фіксація будь-яких дій та 

процесів над об’єктами в системі, а всі договори, їх зміст і процес їхнього 

укладення доступні для перегляду будь-кому та в будь-який час, незалежно 

від приєднання до системи зацікавленої особи. Оскільки на відміну від 

класичного договору, смарт-контракт не укладають за особистої присутності 

обох сторін, наприклад, у нотаріуса, то такий має специфічні механізми 

перевірки «довіри» та «особистої волі». Такі механізми полягають у 

перевірці програмою користувача на наявність персонального ключа-

алгоритму (скопіювати, зламати й викрасти ключ досить складно, оскільки 

він захищений наскрізним асиметричним шифруванням спеціальних 

протоколів безпеки, які генерують децентралізованою системою 

автоматично). У випадку згоди сторони заходять у смарт-контракт та 

ставлять «електронний підпис», вводячи приватний ключ-алгоритм. Після 

цього договір фіксують з усіма необхідними позначками даних, і більше змін 

там не може бути вчинено. До того ж, оскільки договір купівлі-продажу є 

найпоширенішим, процес передачі коштів здійснюють програмою 

автоматично та одночасно із наданням «згоди» обох сторін, оскільки під час 

укладення договору кошти позначають спеціальною міткою, призначеною 

для забезпечення подальшого укладення основного договору [246, с. 27]. 

Таку позицію можна узагальнити таким чином: ідея смарт-договору 

ґрунтується на технології блокчейну. Технологія блокчейну базується на 

таких характерних ознаках: 1) це структура даних, що є списком пов’язаних 
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блоків, кожен із яких містить посилання на попередній блок, транзакцією 

називають структуру даних, яка містить інформацію про переведення певної 

суми біткоїнів; 2) використовують криптографію, тобто необхідний 

особистий ключ; 3) характерний принцип децентралізації; 4) є публічною 

базою даних всіх транзакцій між суб’єктами мережі блокчейн, першим 

втіленням ідеї якого було створення криптовалюти [25, с. 15-16]. 

Із метою розв’язання проблем правового регулювання смарт-

контрактів в Україні пропонують навіть внести зміни у законодавство, які 

дозволять врегулювати правовий режим криптовалют і визнати смарт-

контракти формою цивільно-правового договору [21, с. 19]. У зв’язку з цим 

існує думка, що об’єктом смарт-контракту можуть бути лише цифрові права 

чи грошові засоби. Водночас вважають, що на сьогоднішньому етапі 

виконання шляхом оформлення смарт-контракту нерідко застосовують щодо 

частини договору, пов’язаної з оплатою переданих товарів. Окремі 

дослідники позитивно сприймають відсутність у таких випадках 

посередників. Смарт-контракт можна оформляти між суб’єктами цивільного 

права, йому може передувати укладення усної чи письмової форми договору. 

Однак сторони договору не можуть бути впевнені у відповідності 

програмного коду їхній волі. Текстове оформлення договору, зокрема 

класична електронна форма, яка уможливила б встановлення волі сторін, є 

принципово важливим аспектом, оскільки з моменту виникнення підстав 

виконання смарт-контракту волю сторони не виражають. Хоча повністю 

виключати можливість укладення договору власне в рамках інформаційної 

технології було б неправильно. Акцепт оферти допустимий і шляхом 

застосування інформаційної технології, але в таких випадках сторони 

приймають додаткові ризики, ускладнюючи процес захисту прав [4, с. 146-

153]. 

Також певні науковці вказують, що смарт-контракти можуть бути 

застосовані не у всіх сферах майнових відносин, що, власне, й підтверджує 
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практика укладення зазначених договорів. Як основну сферу для 

застосування схарактеризованих договорів визначають ту, яка пов’язана з 

правонаступництвом, що передбачає заміну осіб у цивільному 

правовідношенні, яке вже існує, чим і пояснюється ефект так званої 

«самовиконуваності» [188, с. 185]. 

Іншу позицію можна сформулювати так: виконання смарт-контракту 

здійснюють за простим та дієвим принципом «якщо..., то…», тобто за умови, 

якщо буде дотримана певна вимога, настане конкретний результат. Логічним 

є висновок, що у випадку невиконання сторонами певних умов наслідок 

просто не настане, сторони автоматично повернуться в попереднє становище 

й не отримають бажаного результату. Наприклад, якщо відповідно до смарт-

контракту О_1 зобов’язана була доставити продукцію, а О_2 повинна була її 

оплатити, то у випадку якщо товар не доставлено, система не перераховує 

кошти на рахунок О_1, а повертає їх О_2. Програмне забезпечення гарантує 

сторонам безальтернативне повернення вкладених активів у випадку 

недобросовісності контрагента. Одночасно такий наслідок, у випадку 

невиконання умов договору, є більш сприятливий для сторін, порівняно з 

наслідками невиконання класичних договорів. Стороні, чиї права були 

порушені не потрібно звертатися до суду з метою захисту свого права та 

повернення сплачених нею коштів, оскільки система все виконує 

автоматично. Це, відповідно, на думку М. О. Гарник, заощаджує час та 

кошти відповідної сторони та сприяє розвантаженню судів [27, с. 23]. 

У будь-якому випадку, розробка такого програмного вирішення, яке 

містить підходи до врегулювання поточних проблемних ситуацій, має на меті 

скоротити витрати недосконалості ринку державного замовлення, 

забезпечити реалізацію довгострокового плану розвитку, у тому числі 

поетапного здійснення таких завдань: становлення та розвитку 

інтелектуальної інформаційної системи в аспекті технологічного оновлення 

платформи єдиної інформаційної системи у сфері закупівель; модернізації 
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контрактної системи з метою спрощення доступу до держзамовлень, 

підвищення рівня конкуренції, забезпечення необхідного рівня 

транспарентності, удосконалення механізму оптимізації контрактної 

діяльності [12, с. 120]. 

Варто погодитися, що світ знаходиться на порозі початку тотального 

використання технологій Інтернету речей. У цих умовах особливого 

значення набуває можливість за участю або без участі людини дистанційно 

укладати й виконувати договори на основі використання інформаційно-

комунікаційних технологій, які й назвали «розумними контрактами» [5, 

с. 26]. 

У дискусії про «розумні контракти» можна умовно виокремити два 

основних підходи:  

1) «розумні контракти» – це коли суспільні відносини регульовані 

програмним забезпеченням (комп’ютерним кодом) [249];  

2) «розумні контракти» – це коли під час реалізації суспільних відносин 

використовують програмне забезпечення, що відповідає певним 

домовленостям або положенням закону [5, с. 27]. 

Загалом виділяють такі етапи «створення» смарт-договору: 

1) оформлення електронної форми домовленості, яка візуально може 

бути сприйнята сторонами (протокол); 

2) компіляція програмного коду; 

3) опублікування в блокчейні Ethereum або іншій системі [25, с. 16]. 

Незважаючи на те, що використання «розумних контрактів» вимагає 

часу, практики та прямого законодавчого регулювання, можна прогнозувати, 

що вони уможливлять підвищення рівня цивільно-правового регулювання 

зобов’язальних правовідносин. У довгостроковій перспективі такі контракти 

дозволять створити нову економічну модель, побудовану на довірі й 

надійності, можуть позбавити цивільний оборот від зайвої кількості 
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юридичних паперів, посередництва, забезпечити швидкість, точність і 

безпеку юридичних операцій [35, с. 28]. 

Однак щодо правової природи смарт-контракту існує кілька основних 

позицій: 

- смарт-контракти вважають договорами [193, с. 33]; 

- смарт-контракт є не договором, але способом його виконання [57]; 

- смарт-контракт – це лише форма договору [16, с. 117]; 

- смарт-контракт є формою самозахисту права [264, с. 313]. 

На думку І. Я. Верес, смарт-договір є договором, який укладають в 

електронній формі. Електронною формою смарт-договору слід вважати 

електронний документ, у якому сторони закріплюють істотні умови договору 

і який може бути візуально сприйнятий. Особливістю смарт-договору є те, 

що він набирає чинності з моменту компіляції програмного коду та 

розміщення в Ethereum або іншій системі. Водночас, як зазначає І. Я. Верес, 

відсутня можливість змінити договір, якщо смарт-договір уже виконують і 

його неможливо припинити, що зумовлено технологією блокчейн [25, с. 17]. 

А. Ю. Чурілов, натомість, вважає, що смарт-контракт – це не 

самостійний договір, але договірна конструкція, конститутивними ознаками 

якої є укладання та існування виключно в електронній формі в системі 

блокчейн чи іншої розподіленої бази даних; автоматичне виконання 

зустрічного договірного зобов’язання без необхідності окремого 

волевиявлення сторін договору; неможливість його зміни після того, як він 

був розміщений у мережі блокчейн, навіть за домовленістю сторін [234,                 

с. 26]. 

Не менш важливим є те, що, оскільки роздрукувати укладений 

автоматично контракт і подати його як доказ до суду неможливо, захистити 

порушені права за таким контрактом у суді вдасться лише за наявності 

класичного письмового договору, що повторював би умови, закладені в 

комп’ютерній програмі. Однією з мов, за допомогою якої розробляють 
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смарт-контракти в рамках Ethereum, є Solidity. Наприклад, можна розробити 

смарт-контракт, відповідно до якого будуть поставляти певні товари, а 

оплачуватимуть за них криптовалютою, яку списуватимуть із балансу 

платника. Водночас усе це відбуватиметься у межах блокчейн, і, як зауважує 

низка дослідників, умови договору будуть надані для ознайомлення тільки 

для носія первинного ключа, так само, як і їх виконання [74, с. 93]. 

Отже, особливостями смарт-контракту є, по-перше, його виключно 

електронна природа, тобто функціонування в цифровій системі; по-друге, 

закріплення умов договору у формі комп’ютерного коду; по-третє, умовна 

природа, адже саме програмування смарт-контракту має стиль формули із 

невідомими; і нарешті, незалежність від об’єктивних чи суб’єктивних, не 

пов’язаних із діями контрагентів обставин. Зазначені ознаки смарт-контракту 

сприяють розумінню правової природи такого способу укладення договорів, 

зокрема, можна зробити висновок про те, що в умовах сучасного стрімкого 

розвитку цифрової інженерії, завдяки розробці цифрових систем, на основі 

яких можуть укладати смарт-контракти, останні можуть бути застосовані  

практично в цивільно-правових відносинах за умови їх детального правового 

регламентування [82, с. 194-195]. 

«Легалізація» смарт-контрактів повинна вирішити проблему, пов’язану 

з наслідками недотримання письмової форми таких договорів у сфері 

купівлі-продажу. Наприклад, цивільне законодавство передбачає обов’язкову 

письмову форму договору під час укладення більшості правочинів, де 

застосування смарт-контрактів є найбільш доцільним. Недотримання такої 

форми договору позбавляє сторони можливість посилатися на показання 

свідків, а в деяких випадках договір і зовсім буде визнаний неукладеним. Із 

«легалізацією» такої форми як «смарт-контракт» зазначені обставини 

повністю нівелюються [101, с. 172]. 

Однак для розгляду спору в суді, як і для багатьох інших випадків, які 

сьогодні передбачені традиційною системою права, необхідна наявність 
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тексту «розумного контракту», викладеного звичайною юридичною мовою. 

Тому необхідна правова регламентація трансляції (перекладу) комп’ютерної 

програми, що містить опис «розумного контракту», юридичною мовою. 

Правові механізми регулювання такої трансляції можуть бути аналогічні  

механізмам здійснення перекладу з іноземних мов [5, с. 36]. Слушною щодо 

цього є думка О. А. Баранова, відповідно до якої доцільно створити в 

майбутньому систему автоматизації програмування розумних контрактів, які 

були б зрозумілими для застосування правниками, котрі не мають 

спеціальної ІТ-освіти [5, с. 35]. 

Підсумовуючи, можемо сказати, що смарт-контракти за своєю 

правовою природою є формою представлення інформації про договір, який 

попередньо укладений між сторонами усно чи письмово та виступає 

способом його виконання. 

Станом на сьогодні маємо також констатувати і збільшення ролі 

використання інформаційно-телекомунікаційних систем під час укладення 

письмової форми договорів купівлі-продажу, які не кваліфікують як 

електронні. Це, зокрема, пов’язане з регулювальною дією Закону України 

«Про публічні закупівлі» та Кодексу України з процедур банкрутства. 

Наприклад, відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону України «Про публічні 

закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015, замовник самостійно та безоплатно 

через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній 

системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та 

Законом України «Про публічні закупівлі», інформацію про закупівлю, 

наприклад: оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель, 

тендерну документацію та проєкт договору про закупівлю; оголошення про 

проведення спрощеної закупівлі та проєкт договору про закупівлю; протокол 

розгляду тендерних пропозицій; зміни до тендерної документації та 

роз’яснення до неї тощо [175]. 
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21.10.219 було введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства 

[59], відповідно до ст. 69 котрого продаж майна боржників відбуватиметься 

через дворівневу електронну систему, котра, відповідно, складається з 

центральної бази даних, спеціальних онлайн-майданчиків та модуля для 

проведення аукціонів. Водночас варто погодитися, що успішно запущена  

2016 року електронна система ProZorro.Sale на практиці швидко довела свою 

ефективність – усі аукціони на ній є публічними, а завдяки реалізації майна 

боржників банками в форматі відкритих онлайн-аукціонів взяти участь у них 

можуть абсолютно усі учасники, що пройшли реєстрацію та вчасно надали 

необхідні документи [210]. Порядок функціонування електронної торгової 

системи, процедура авторизації електронних майданчиків, порядок надання 

доступу авторизованим електронним майданчикам до електронної торгової 

системи, розмір плати за такий доступ, розмір та порядок сплати винагороди 

операторам електронних майданчиків, порядок організації та проведення 

аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство 

(неплатоспроможність), розмір гарантійного внеску, порядок його сплати та 

повернення, додаткові умови оголошення про проведення аукціону 

затверджені Постановою Кабінету Міністрів України № 865 від 02.10.2019 

[109]. Однак варто згадати, що деякі недоліки цього порядку у своїх 

публікаціях абсолютно слушно зауважив професор Б. М. Поляков. 

Наприклад, якщо проаналізувати абз. 1 п. 95 Порядку організації та 

проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство 

(неплатоспроможність), то можна прийти до висновку, що аукціон 

уважається таким, що не відбувся, якщо непідписано акт про придбання 

майна на аукціоні з покупцем майна. Такий акт, відповідно до ч. 2 ст. 88 

Кодексу України з процедур банкрутства підписує продавець та покупець. 

Іншими словами, якщо слідувати логіці наведених норм, то в разі відмови 

продавця підписати з покупцем акт про придбання майна необхідно 

проводити аукціон заново. Покупець аукціону навіть через це втрачає 
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гарантійний внесок (абз. 2 п. 95 Порядку). Зазначена норма Порядку 

суперечить ч. 2 ст. 88 Кодексу України з процедур банкрутства, де продавець 

за затримку в підписанні або переданні зазначеного акта несе 

відповідальність у вигляді сплати пені. Тобто був доданий зайвий 

прийменник «з» перед словами «переможцем аукціону» [118]. Безумовно 

така ситуація не відповідає принципам державної регуляторної політики, 

визначеної у Законі України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності» [160], зокрема адекватності, ефективності, 

збалансованості та передбачуваності, а тому описка має бути виправлена, а 

зайвий прийменник слід виключити із абз. 2 п. 95 вказаного нормативно-

правового акту. 

Положення ст. 209 ЦК України також визначають, що у встановлених 

законом випадках письмові правочини підлягають нотаріальному 

посвідченню. Зокрема, виходячи зі змісту ст. 209 ЦК України, договори, які 

належить вчиняти письмоо, підлягають нотаріальному посвідченню 

винятково у визначених законом або домовленістю сторін випадках. Позаяк 

власники об’єктів нерухомості мають право встановлювати чи скасовувати 

вимоги щодо нотаріального посвідчення договорів або внесення до них змін, 

предметом яких є таке майно чи його частина, окрім випадків, коли такі 

договори підлягають нотаріальному посвідченню відповідно до закону. За 

своєю правовою природою, встановлення чи скасування подібних вимог 

повинні бути кваліфіковані як односторонні правочини, що мають бути 

нотаріально посвідчені. Одночасно, такі вимоги є обтяженнями речових прав 

на нерухоме майно та підлягають реєстрації в Державному реєстрі речових 

прав на нерухоме майно.  

Договір нотіально посвідчує нотаріусом чи іншою посадовою особою, 

уповноваженою на вчинення такого виду нотаріальної дії відповідно до 

Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 [168] та Порядку вчинення 

нотаріальних дій нотаріусами України [165]. Водночас необхідно 
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акцентувати увагу на тому, що нотаріальне посвідчення дозволене Ерім того, 

необхідно в тексті договору, який відповідає загальним вимогам до 

правочину, передбаченим ст. 203 ЦК України. Також будь-який договір за 

участі фізичної чи юридичної особи може бути нотаріально засвідчений за 

їхнім бажанням. 

До цього варто додати, що, відповідно до Постанови ВП ВС у справі 

№ 522/9893/17 від 25.05.2021 [127] вчинення нотаріусом нотаріальної дії 

щодо спірного правочину поза межами його нотаріального округу не 

призводить до його нікчемності. Доцільно пригадати, що раніше існував 

протилежний підхід у правозастосуванні, адже вважаючи спірний правочин 

нікчемним, ВСУ вказав, що нотаріальну діяльність провадить нотаріусом у 

межах його нотаріального округу та за місцем знаходження приміщення 

державної нотаріальної контори, у якій працює державний нотаріус, або 

приміщення, котре визначене робочим місцем приватного нотаріуса, і 

законодавством України заборонено нотаріусу здійснювати нотаріальну 

діяльність поза межами його нотаріального округу [136]. 

У ст. 657 ЦК України законодавчо встановлено, що якщо об’єктом 

договору купівлі-продажу є земельна ділянка, єдиний майновий комплекс, 

житловий будинок, квартира, інша нерухомість (окрім майна у податковій 

заставі), договір купівлі-продажу підлягає нотаріальному засвідченню. З 

огляду на це, можемо виснувати, що для того, аби договір купівлі-продажу 

підлягав обов’язковому нотаріальному посвідченню, його об’єкт повинен 

відповідати одній із двох ознак: 

1) бути нерухомим майном; 

2) не перебувати в податковій заставі.  

Так, виходячи із приписів податкового законодавства України, 

примусовий продаж активів, що належать платнику податків, зокрема 

нерухомості та єдиних майнових комплексів підприємств, які перебувають у 

податковій заставі, у рахунок погашення його податкового боргу 
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здійснюється відповідно до вимог ст. 95 Податкового кодексу України. Тому, 

об’єкти нерухомості та єдині майнові комплекси підприємств підлягають 

продажу винятково на цільових аукціонах, які організовують за поданням 

відповідного контролюючого органу на біржах. Договір купівлі-продажу 

майна, що укладають за результатами проведених торгів, обов’язково має 

бути підписаний платником податків – боржником, майно якого було 

продано. У разі відмови боржника від підписання договору купівлі-продажу 

– такий договір підписує керівник (його заступник чи уповноважена особа) 

контролюючого органу, за дорученням якого було здійснено продаж майна, у 

присутності не менш як двох понятих. Отже, такі операції з продажу 

визначеного у ст. 95 Податкового кодексу України [113] майна на біржових 

торгах, аукціонах не підлягають нотаріальному посвідченню. На підставі 

наведеного можна стверджувати, що такі договори підлягають вчиненню у 

письмовій формі.  

При цьому, податкова застава, за визначенням Податкового кодексу 

України [113], є способом забезпечення оплати платниками податків 

зобов’язань та пені, що не сплачені у терміни, визначені Податковим 

кодексом України. Забезпечення дотримання цієї вимоги щодо рухомого 

майна досягається у зв’язку з тим, що податкова застава як публічне 

обтяження підлягає реєстрації у Державному реєстрі обтяжень рухомого 

майна відповідно до Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та 

реєстрацію обтяжень» від 18.11.2003 [159] та Порядку ведення Державного 

реєстру обтяжень рухомого майна, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 05.07.2004 [164], а щодо нерухомого – у Державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» [151]. 

Варто згадати і про певні проблеми пов’язані із відчуження часток у 

спільному майні. Зокрема, у Постанові ВП ВС від 21.07.2018 у справі 

№ 372/504/17 зазначено, що відсутність нотаріально посвідчення згоди 
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іншого із співвласників на укладення договору іпотеки позбавляє 

співвласника, який вчинив правочин, необхідних повноважень на укладення 

договору про розпорядження спільним майном, адже укладення такого 

договору свідчить про порушення його форми і надає іншому співвласникові 

право оскаржити договір з підстав його недійсності [125]. 

Низка дослідників з метою своєчасного укладання договорів купівлі-

продажу часток мають право на спільну власність на нерухомість, 

пропонують законодавчо закріпити способи отримання підтвердження про 

повідомлення всіх учасників часткової власності. Зокрема, вважають, що 

потрібно привести в законі способи, визнані підтвердженням повідомлення 

[42]. Такі пропозиції є небезпідставними та можуть удосконалити якість 

правового регулювання відносин у зв’язку з відчуженням часток у спільному 

нерухомому майні. 

Підсумовуючи, необхідно наголосити на ролі письмової форми 

договорів купівлі-продажу в забезпеченні сталості цивільного обороту, адже 

вона не тільки фіксує волю та волевиявлення продавця та покупця, але й 

слугує суттєвою доказовою інформацією у випадку необхідності захистити 

права та інтереси контрагентів таких договорів. Договори купівлі-продажу 

можуть укладати письмово. Водночас на підставі аналізу практики 

застосування чинного законодавства України, необхідно зробити висновок 

про доцільність збереження законодавчого підходу про визнання електронної 

різновидом письмової форми поряд із нотаріальною. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

 

1. До форми договорів купівлі-продажу рухомих речей застосовують 

загальні правила щодо форми договорів (ст. 639 ЦК України) та форми 
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правочинів (ст. ст. 205-210 ЦК України). Усна форма правочину є найменш 

складною. Тому закон не вимагає її застосування, а лише дозволяє це. У             

ст. 206 ЦК України законодавець передбачає коло правочинів (в тому числі й 

договорів купівлі-продажу), які можна укладати усно. Такими насамперед є 

правочини, момент вчинення та виконання яких збігається в часі, унаслідок 

чого відбувається й припинення зобов’язання, що виникло на підставі такого 

правочину. Зокрема, під час укладення договорів купівлі-продажу в 

роздрібній торговельній мережі згода на придбання товару, передача товару 

та оплата відбуваються одночасно. Тому їх у більшості випадків укладають 

усно. Іншим прикладом усної форми договору купівлі-продажу є купівля-

продаж товарів на ринку. 

2. У законодавстві встановлена верхня межа суми, до якої фізичні 

особи між собою мають право укладати усну форму договорів купівлі-

продажу. Межа легальності усної форми такого договору між фізичними 

особами пов’язана із двадцятьма неоподатковуваними мінімумами доходів 

громадян. Договори, які укладають на суму, що перевищує цю межу, повинні 

мати письмову форму. У процесі вдосконалення чинного законодавства 

України максимально допустиму суму усного договору, у тому числі й 

договору купівлі-продажу, слід пов’язати із граничними сумами готівкових 

розрахунків. Зокрема, п. 7 Положення про ведення касових операцій у 

національній валюті в Україні передбачено, що фізичні особи мають право 

здійснювати розрахунки готівкою із суб’єктами господарювання протягом 

одного дня за одним або кількома платіжними дорученнями чи між особою 

за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, 

у розмірі до 50 тис. гривень. 

3. Укладені юридичними особами усні форми договорів купівлі-

продажу за загальним правилом, встановленим п. 1 ч. 1 ст. 218 ЦК України, 

вважають дійсними. Щоправда, у випадку заперечення однією із сторін 

факту укладення такого договору або оспорювання окремих його частин 
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підлягають застосуванню правові наслідки, передбачені п. 2 ч. 1 ст. 218 ЦК 

України. Отже, якщо договір купівлі-продажу виконують на момент 

вчинення, він не потребує нотаріального посвідчення та не має наслідком 

недійсність у випадку неукладення його письмової форми, то він може бути 

укладений усно й між юридичними особами. 

4. Касовий або товарний чек, квитанцію, накладну, рахунок-фактуру чи 

інший документ, який підтверджує оплату, не слід вважати письмовою 

формою договору купівлі-продажу, адже, наприклад, чек не містить всіх 

істотних умов договору, а лише суму, сплачену покупцем. Крім того, на чеку 

немає підписів сторін, які укладають договір. Касовий чек може бути одним 

із доказів укладення договору, проте він не замінює письмову форму 

договору. 

5. Беручи до уваги, що відповідно до ст. 51 ЦК України до 

підприємництва фізичних осіб застосовними є нормативні акти, які 

врегульовують підприємництво юридичних осіб, якщо інше не встановлено 

законом чи не випливає із суті відносин, вважаємо, що договори купівлі-

продажу фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців за загальним правилом 

також належить вчиняти у письмовій формі. 

6. Порівнюючи такі юридичні категорії, як «електронна форма» 

договору, «електронний документ» та «електронний договір» необхідно 

вказати, що ЦК України не оперує поняттям «електронний договір», 

обмежуючись вказівкою, що договір може бути укладений в електронній 

формі, яка, з огляду на зміст основного акту цивільного законодавства 

України, є різновидом письмової форми. Натомість, Закон України «Про 

електронну комерцію» визначає поняття «електронного договору» крізь 

призму того, що домовленість має бути досягнута в «електронній формі». 

Поняття «електронного документа» є ширшим за змістом та охоплює 

«електронний договір». Відповідно, договір кваліфікується як електронний у 

випадку надання йому електронної форми, що є різновидом письмової. 
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7. Особливостями смарт-контракту є виключно електронна природа, 

тобто функціонування в цифровій системі; закріплення умов договору у 

формі комп’ютерного коду; умовна природа, адже саме програмування 

смарт-контракту має стиль формули із невідомими; незалежність від 

об’єктивних чи суб’єктивних, не пов’язаних з діями контрагентів обставин. 

Такі ознаки смарт-контракту сприяють розумінню правової природи такого 

способу укладення договорів, зокрема можна зробити висновок про те, що в 

умовах сучасного стрімкого розвитку цифрової інженерії, завдяки розробці 

цифрових систем, на основі яких можуть укладати смарт-контракти, останні 

можна застосовувати практично в цивільно-правових відносинах за умови їх 

детального правового регламентування. 

8. На підставі аналізу практики застосування чинного законодавства 

України необхідно зробити висновок про доцільність збереження 

законодавчого підходу про визнання електронної різновидом письмової 

форми поряд із нотаріальною.  
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РОЗДІЛ 3 

ПРАВОВІ НАСЛІДКИ НЕДОДЕРЖАННЯ ФОРМИ ДОГОВОРУ 

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТА ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ 

ЙОГО СТОРІН 

 

 

3.1 Правові наслідки недодержання форми договору купівлі-

продажу, що встановлена законом 

 

 

Вимоги щодо форми окремих договорів купівлі-продажу встановлені в 

ст. 657 ЦК України. Зокрема, договір купівлі-продажу земельної ділянки, 

єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого 

нерухомого майна укладають письмово, він підлягає нотаріальному 

посвідченню, крім договорів купівлі-продажу майна, що перебуває в 

податковій заставі. Водночас, як вказано в ч. 1 ст. 220 ЦК України, за 

недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення 

договору, у тому числі й договору купівлі-продажу нерухомого майна, такий 

договір є нікчемним. Тому під час укладення договору купівлі-продажу 

нерухомого майна учасники цивільних відносин не мають можливості 

обирати усну форму договору або письмову (електронну) форму договору 

без нотаріального посвідчення. 

Згідно з ч. 2 ст. 215 ЦК України нікчемним є правочин, якщо його 

недійсність встановлена законом. У цьому випадку не вимагають визнання 

судом такого правочину недійсним. Таким чином, правочини (договори, у 

тому числі й договори купівлі-продажу) є нікчемними відповідно до закону. 

На перший погляд, досить чітко виписана правова норма, яку містить 

ч. 2 ст. 215 ЦК України, вона не мала б викликати непорозуміння й 

зумовлювати суперечливе правозастосування. Одна судова практика 
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демонструвала різні підходи до вирішення питання про визнання нікчемного 

правочину недійсним в суді. Ще до прийняття ЦК України 2003 р. арбітражні 

(нині – господарські) суди займали позицію, що в будь-якому випадку 

(незалежно від того, чи правочин оспорюється, чи він нікчемний) слід 

подавати позов про визнання його недійсним [153]. Це було резонансом до 

позиції Пленуму ВС України, який дотримувався прямо протилежної думки,  

викладеної в постанові «Про судову практику в справах про визнання угод 

недійсними» від 28.04.1978 р. № 3 [177]. 

У постанові Пленуму ВС України «Про судову практику розгляду 

цивільних справ про визнання правочинів недійсними» від 06.11.2009 р. № 9 

право особи на позов про визнання правочину нікчемним було замінене на 

вимогу про встановлення нікчемності правочину. Зокрема, у п. 5 цієї 

постанови було зазначено, що така вимога підлягає розгляду у випадку 

наявності відповідного спору. Позов можна пред’являти окремо, без 

застосування наслідків недійсного правочину. Відповідно, у резолютивній 

частині судового рішення суд вказує на нікчемність правочину або відмову в 

цьому. Якщо позивач посилається на нікчемність правочину для 

обґрунтування іншої заявленої вимоги, суд не має права посилатися на 

відсутність судового рішення про встановлення нікчемності правочину, а 

повинен дати оцінку таких доказів позивача. Вимога про застосування 

наслідків недійсності нікчемного правочину може бути заявлена як однією із 

сторін правочину, так і іншою зацікавленою особою, права та законні 

інтереси якої порушено вчиненням правочину [178]. 

Таким чином, поширеною була практика, що позивач мав право 

звертатися до суду з вимогою про встановлення нікчемності правочину, якщо 

існував спір про наявність або відсутність такого факту. Звернення окремо з 

такою вимогою, без застосування наслідків недійсності правочину, було 

правом позивача. 
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ВП ВС змінила практику ВСУ щодо правової необхідності визнання 

нікчемного правочину недійсним. Зокрема, у постанові від 10.04.2019 р. 

(справа № 463/5896/14-ц) вона висловила таку правову позицію: «цивільне 

право чи інтерес мають бути захищені судом у належний спосіб, який є 

ефективним. Недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена 

законом (нікчемний правочин). У цьому випадку не потрібно визнавати 

судом недійсність такого правочину (абз. 1 ч. 2 ст. 215 ЦК України). Якщо 

недійсність певного правочину встановлено законом, тобто якщо цей 

правочин нікчемний, позовна вимога про визнання його нікчемним не є 

належним способом захисту права чи інтересу позивача. За наявності спору 

щодо правових наслідків недійсного правочину, одна зі сторін якого чи інша 

зацікавлена особа вважає його нікчемним, суд перевіряє відповідні докази та 

в мотивувальній частині судового рішення підтверджує чи спростовує 

обставину нікчемності правочину, застосувавши відповідні положення норм 

матеріального права» [124]. 

У постанові від 04.06.2019 р. (справа № 916/3156/17) ВП ВС зазначила, 

що визнання нікчемного правочину недійсним не є належним способом 

захисту прав, оскільки не призведе до реального відновлення порушених 

прав позивача, адже нікчемний правочин недійсний відповідно до закону. 

При цьому аналогічно підкреслила, що, за наявності спору щодо правових 

наслідків недійсного правочину, одна зі сторін якого чи інша зацікавлена 

особа вважає його нікчемним, суд перевіряє відповідні докази та в 

мотивувальній частині судового рішення підтверджує чи спростовує 

обставини нікчемності правочину, застосувавши відповідні положення норм 

матеріального права [123]. 

Такий підхід ВП ВС, на думку В. І. Крата, є виправданим в аспекті 

зменшення кількості судових спорів, пов’язаних із констатацією факту 

нікчемності правочину, адже він як зменшує навантаження на судову 
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систему, так і спрощує захист порушених прав та інтересів цивільного 

обороту [3]. 

Варто також згадати, що положення другого речення абз. 1 ч. 2 ст. 215 

ЦК України, відповідно до якого немає вимоги визнавати судом правочин 

недійсним, якщо його недійсність встановлена законом, було предметом 

розгляду КС України на відповідність його Конституції України 

(конституційність). Наприклад, мале приватне підприємство «Аквадор» 

звернулося до КС України з клопотанням визнати таким, що не відповідає 

ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 55, ч. 2 ст. 124 Конституції України (є неконституційним), 

положення другого речення абз. 1 ч. 2 ст. 215 ЦК України, оскільки його 

зміст допускає неоднозначне «трактування», порушує конституційне право 

людини на судовий захист та обмежує юрисдикцію судів. 

У процесі розгляду справи Перший сенат КС України дійшов висновку, 

що конституційне провадження у справі підлягає закриттю з огляду, зокрема, 

на таке. Суб’єкт права на конституційну скаргу вважає, що «оспорювані 

положення Кодексу по суті закріплюють автоматичну недійсність нікчемного 

правочину та фактично заперечують можливість вирішення судом позовних 

вимог про визнання нікчемного правочину недійсним». Такі твердження 

автора клопотання ґрунтуються на власному розумінні положення другого 

речення абз. 1 ч. 2 ст. 215 Кодексу, яке полягає в тому, що «нікчемний 

правочин недійсним судом не визнається». Водночас згідно з оспорюваним 

положенням Кодексу немає вимоги про визнання судом нікчемного 

правочину недійсним. Тому наведені в конституційній скарзі аргументи не 

обґрунтовують невідповідності положення другого речення абз. 1 ч. 2 ст. 215 

Кодексу ч. 1 ст. 55, ч. 2 ст. 124 Конституції України [214]. 

У юридичній науці також значну увагу присвячено питанням визнання 

нікчемного правочину недійсним в суді. Кожен з авторів, хто досліджував це 

питання обґрунтовував необхідність [50, с. 118; 53, с. 181-182; 56, с. 49; 181, 

с. 16] чи безпідставність [28, с. 49; 36, с. 115; 43, с. 165-167] визнання 
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нікчемного правочину недійсним судом. Проте вважаємо, що обговорення 

цього питання в науковій літературі втратило сенс. Адже зараз судова 

практика з цього питання є вже усталеною та повністю відповідає нормі, яку 

містить ч. 2 ст. 215 ЦК України: для визнання недійсності нікчемного 

правочину до суду не потрібно звертатися. 

Отже, договір купівлі-продажу за умови недодержання обов’язкової 

вимоги закону про нотаріальне посвідчення є нікчемним через пряме 

порушення закону, тому не потребує визнання його таким судом. Рішення 

суду не є підставою для недійсності нікчемного договору купівлі-продажу за 

недодержання обов’язкової вимоги закону про нотаріальне посвідчення, 

оскільки суд не визнає його недійсним, оскільки він а є таким із самого його 

вчинення. Рішення ж суду є підставою застосування наслідків недійсності 

відповідного нікчемного договору купівлі-продажу, про що й слід заявляти, 

звертаючись до суду. 

Як слушно зазначено в низці досліджень із юриспруденції, очевидним є 

те, що за умови недодержання обов’язкової вимоги закону про нотаріальне 

посвідчення договору купівлі-продажу принципово не може бути жодної 

підстави для спору, який міг би вирішувати суд, оцінюючи ті чи ті дії. Схема 

доволі проста: є вимога закону (ст. 657 ЦК України) – її порушують – 

наслідком цього порушення є нікчемність договору (ч. 1 ст. 220 ЦК України). 

Зокрема, якщо договір купівлі-продажу житлового будинку не був 

нотаріально посвідчений, він є нікчемним і для цього нічого не треба 

доводити чи спростовувати. Сам факт порушення сторонами вимоги закону 

про обов’язковість нотаріального посвідчення такого договору вже робить 

його недійсним [231, с. 306, 311]. 

Правочин (договір) має кілька підстав для визнання його недійсни [231, 

с. 307]. Можлива ситуація, коли договір купівлі-продажу, наприклад, 

вчинений із недотриманням обов’язкової вимоги щодо нотаріального 

посвідчення та без дозволу органу опіки та піклування або з недотриманням 
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обов’язкової вимоги щодо нотаріального посвідчення та порушує публічний 

порядок. У такому випадку кваліфікацію недійсного правочину надають 

відповідно за ч. 1 ст. 220 та ч. 1 ст. 224 ЦК України або за ч. 1 ст. 220 та 

ст. 228 ЦК України. 

Як зауважив В. В. Луць, важливою тенденцією розвитку цивільного і, 

зокрема, договірного права є зближення та взаємопроникнення елементів 

речових, зобов’язальних та інших правовідносин. Це насамперед 

проявляється в договорах, спрямованих на перехід права власності від 

відчужувача до набувача майна (купівля-продаж, поставка, міна, рента тощо) 

[47, с. 11]. Варто зазначити, що згідно з ч. 2 ст. 628 ЦК України сторони 

мають право укладати договір, який містить елементи різних договорів, у 

тому числі й елементи договору купівлі-продажу нерухомого майна 

(змішаний договір). У такому випадку, на думку В. А. Васильєвої, будь-який 

договір, який називають змішаним, є явищем тимчасовим, оскільки сталість 

економічних відносин, які він опосередковує, та ступінь його затребуваності 

призведе до його легалізації в нормах права [47, с. 135]. 

Зараз до відносин сторін у змішаному договорі застосовують у 

відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про 

договори, елементи яких містить змішаний договір, якщо інше не 

встановлено договором або не випливає із суті змішаного договору. Зокрема, 

якщо змішаний договір містить елементи договору купівлі-продажу 

нерухомого майна, то до нього потрібно застосовувати положення ст. 657 ЦК 

України щодо обов’язкового його укладення в письмовій формі та 

нотаріального посвідчення. Тому може скластися хибна думка, що у випадку 

недодержання вимоги ст. 657 ЦК України про нотаріальне посвідчення такий 

змішаний договір в частині, що містить елементи договору купівлі-продажу 

нерухомого майна, відповідно до ч. 1 ст. 220 ЦК України, є нікчемним. 

Можна навести такий приклад із судової практики. У постанові від 

12.02.2020 р. (справа № 354/416/13-ц) ВС у складі колегії суддів Другої 
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судової палати КЦС встановив, що 20.05.2012 р. Особа 7 власноруч написала 

розписку, відповідно до якої вона в той же день позичила в Особи 1 грошові 

кошти на суму 240 тис. грн, а взамін цих грошей зобов’язувалася продати 

останньому земельну ділянку площею 0,006 га, розташовану в с. Поляниця 

Яремчанської міської ради Івано-Франківської області. Суд дійшов висновку, 

що договір, який уклали сторони 20.05.2012 р., за своєю правовою природою 

є змішаним і містить елементи договорів позики та купівлі-продажу 

земельної ділянки. Тому такий договір у частині, що містить елементи 

договору купівлі-продажу земельної ділянки, є нікчемним (недійсним в силу 

закону), оскільки укладений у простій письмовій формі та нотаріально не 

посвідчений, а тому його умови в цій частині змішаного договору не 

створюють правових наслідків для сторін. Водночас вказаний змішаний 

договір у частині, що містить елементи договору позики, є дійсним і таким, 

що підлягає виконанню [130]. 

Однак із позицією ВС важко погодитись. Як зазначає Р. А. Лідовець, 

оскільки змішаний договір є складним за своїм змістом, то він усе ж є одним 

договором і становить єдине зобов’язання, а тому, враховуючи, що 

спеціальні норми щодо форми договорів, як правило, є імперативні, їх слід 

поширювати на договір у цілому. Відповідно до цього правила визначають 

правові наслідки недотримання вимог щодо форми змішаного договору. У 

випадку визнання неукладеною однієї з частин змішаного договору через 

недотримання форми, неукладеним слід вважати весь договір. Крім того, 

частини змішаного договору, що є елементами різних договорів, належать до 

істотних умов, а тому не можна припускати, що договір був укладений без 

включення до нього однієї з цих частин. Тому ст. 217 ЦК України в більшості 

випадків не може бути застосована до змішаного договору. Якщо в такому 

договорі визнано недійсним якийсь із його елементів, що належать до 

істотних умов, то недійсним потрібно визнавати договір у цілому [69, с. 10-

11]. 
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Нікчемність як правовий внаслідок недодержання обов’язкової вимоги 

закону щодо нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу може бути 

застосована лише щодо такого договору, що укладений. Зокрема, відповідно 

до роз’яснень, які містить п. 8 постанови Пленуму ВС України «Про судову 

практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» від 

06.11.2009 р. № 9, недійсним може бути визнано лише укладений договір 

[178]. 

Згідно з ч. 1 ст. 638 ЦК України договір вважають укладеним з 

моменту досягнення згоди з усіх істотних умов договору. Зокрема, істотними 

умовами договору купівлі-продажу є предмет (у нашому випадку нерухоме 

майно) та ціна. Відсутність згоди щодо істотних умов договору вказує на 

відсутність підстав вважати договір укладеним [117, с. 737]. Водночас ідеться 

саме про відсутність згоди сторін. Неприпустимо кваліфікувати 

неоднозначне розуміння сторонами тієї чи тієї умови як відсутність згоди 

між ними [48, с. 192]. 

Законом України № 738-ІХ від 19.06.2020 р. «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та 

запровадження нових фінансових інструментів» в абз. 1 ч. 1 ст. 638 ЦК 

України було виключено слова «в належній формі» [149]. Вказані зміни, що 

були внесені в ЦК України, усунули деякі непорозуміння. Зокрема, дехто з 

науковців вказував на аналогічні ситуації, коли з недодержання встановленої 

законом форми договору (це, як правило, стосувалося його нотаріального 

посвідчення) його вважали недійсним (тобто нікчемним), а не неукладеним 

[11, с. 308]. Наприклад, А. В. Нижний зазначав, що, з одного боку, наслідком 

порушення вимог щодо обов’язкової нотаріальної, а в певних випадках і 

щодо обов’язкової письмової форми договору, відповідно до змісту ст. 640 

ЦК України, мала б бути неукладеність такого договору. Проте, з іншого 

боку, існують положення ч. 1 ст. 218, ст. 220 та інші ЦК України, які прямо 

вказують не неукладеність, а нікчемність таких договорів, що суперечить 
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усталеній практиці тлумачення відповідних положень про неможливість 

визнання неукладеного договору недійсним [92, с. 160]. Це породжувало в 

додаткові дискусії науковому полі щодо того, чи належна форма має бути 

надана всьому договору, чи лише погодженню істотних умов [119, с. 29-32]. 

Крім того, на думку деяких із науковців, існувала правова колізія – 

розбіжності в наслідках недотримання форми договору у тих випадках, коли 

така форма передбачена законом (наслідком була недійсність (нікчемність) 

договору) і передбачена згодою сторін (наслідком було його неукладення) 

[114, с. 76]. 

Варто згадати, що ст. 657 ЦК України в редакції, що була чинною до 

01.01.2013 р. передбачала, що договір купівлі-продажу нерухомого майна 

підлягав нотаріальному посвідченню та державній реєстрації. Момент 

укладення таких договорів відповідно до ч. 3 ст. 640 ЦК України в редакції, 

що була чинною до 01.01.2013 р. був пов’язаний із моментом державної 

реєстрації. Такі договори за умови недодержання обов’язкової вимоги закону 

про нотаріальне посвідчення вважали неукладеними, тому вони не могли 

бути недійсними (нікчемними) на підставі ч. 1 ст. 220 ЦК України. 

Однак ситуація змінилася з 01.01.2013 р., коли набрав чинності Закон 

України № 1878-VІ від 11.02.2010 р. «Про внесення змін до Закону України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» 

та інших законодавчих актів України», відповідно до якого ч. 3 ст. 640 ЦК 

України викладено в новій редакції, згідно з якою договір, що підлягає 

нотаріальному посвідченню, є укладеним із дня такого посвідчення, а з ч. 1 

ст. 657 ЦК України виключено слова «та державної реєстрації». Таким 

чином, була реформована система державної реєстрації прав на нерухомість, 

унаслідок чого законодавець відмовився від державної реєстрації 

зобов’язальних договорів, які обумовлюють перехід речових прав на 

нерухомість, а відтак момент переходу таких прав за договором почали 
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пов’язувати винятково з державною реєстрацією самих речових прав [93, 

с. 63]. 

Ще в середині минулого століття Н. В. Рабинович в своїх дослідженнях 

дійшла висновку, що, на відміну від неукладеного правочину, недійсний 

правочин – той, який відбувся, однак через наявні недоліки позбавлений 

правової сили. Неукладений правочин ніколи не існував і не міг існувати, а 

відтак правової сили не мав, а тому позбавлений цієї сили бути не може. 

Неукладений правочин, на відміну від недійсного, – «ніщо», а отже, загалом 

правочином не є [181, с. 20-21]. 

Слід погодитися з В. О. Кучером щодо того, що за умови недосягнення 

сторонами згоди щодо будь-якої істотної умови договору, неможливо 

стверджувати, що такий правочин є нікчемним і призводить до застосування 

правових наслідків його недійсності. Тому, якщо під час вчинення 

нікчемного правочину відсутня хоча б одна істотна умова договору, такий 

правочин належить до неукладених, незважаючи на негативні правові 

наслідки [67, с. 43]. 

Таким чином, якщо в договорі купівлі-продажу недотримана 

обов’язкова вимога закону про нотаріальне посвідчення та не досягнута згода 

щодо хоча б однієї з його істотних умов, то його вважають неукладеним, 

тобто таким, що не відбувся, а тому до нього не можна застосовувати 

наслідки недійсності (нікчемність) договору. Відповідно до ч. 2 ст. 377 ЦК 

України та ч. 6 ст. 120 ЗК України істотною умовою договору купівлі-

продажу житлового будинку є кадастровий номер земельної ділянки, право 

на яку переходить у зв’язку із переходом права власності на житловий 

будинок. Із цих підстав у випадку відсутності такої умови в договорі слід 

вважати судову практику щодо визнання договору купівлі-продажу 

житлового будинку дійсним неправильною за відсутності нотаріального 

посвідчення на підставі ч. 2 ст. 220 ЦК України.  
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Відповідно до ст. 216 ЦК України нікчемний правочин є недійсним на 

підставі закону, а тому не створює юридичних наслідків, крім тих, що 

пов’язані з його недійсністю. Це означає, що його вчинення не є підставою 

набуття тих прав та обов’язків, які передбачені правочином [225, с. 326], 

зокрема особа не стає власником нерухомого майна, переданого їй за 

нікчемним договором купівлі-продажу у зв’язку з недотриманням сторонами 

обов’язкової вимоги закону про нотаріальне посвідчення. 

Ч. 1 ст. 220 ЦК України не встановлює особливих правових наслідків 

такого виду діяльного правочину, а тому відповідно до ч. 3 ст. 216 ЦК 

України потрібно застосовувати загальні правові наслідки, визначенні ч. 1 та 

ч. 2 ст. 216 ЦК України, а саме: двостороння реституція, а також 

відшкодування збитків та моральної шкоди, якщо такі були завдані винною 

стороною. 

Двостороння реституція полягає в тому, що кожна із сторін зобов’язана 

повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання 

договору. Наприклад, у випадку нікчемності договору купівлі-продажу у 

зв’язку з недотриманням сторонами обов’язкової вимоги закону про 

нотаріальне посвідчення покупець зобов’язаний повернути продавцеві у 

власність придбане за договором нерухоме майно, а продавець покупцеві – 

отримані кошти. 

Якщо повернути отримане в натурі неможливо, то сторони зобов’язані 

відшкодувати його вартість за цінами, які існували на момент відшкодування 

(це стосується, зокрема, випадків користування майном, виконаної роботи, 

наданої послуги). Однак варто зазначити, що відповідне правило діє не лише 

щодо робіт і послуг, але, наприклад, й у випадку, коли придбаний за 

нікчемним договором купівлі-продажу будинок було демонтовано. 

Розрахунок проводять за цінами, що існують на момент 

відшкодування. Погоджуємось з думкою більшості науковців, що якщо 

відшкодування є добровільним, то таким моментом є момент розрахунків 
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між сторонами. Якщо ж відшкодування проводять на підставі рішення суду, 

то ціни визначають на момент виконання судового рішення про 

відшкодування, одержаного за правочином, який визнаний судом недійсним, 

тобто на момент розрахунку між сторонами або на момент виконання 

судового рішення про відшкодування, одержаного за правочином [38, с. 312-

313; 52, с. 11]. 

Однак на практиці трапляються випадки, коли суди зобов’язують 

сторону повернути перераховану на момент розгляду справи в суді по курсу 

іноземної валюти суму, яка була передана за майно на виконання договору. 

Наприклад, Стрийський міськрайонний суд Львівської області в рішенні від 

08.06.2016 р. (справа № 456/2117/14-ц) визнав недійсним договір купівлі-

продажу нежитлового приміщення магазину «А-1» загальною площею 

379,2 кв. м від 21.09.2009 р., укладеного між Особою 1 та державою в особі 

філії Управління Західного оперативного командування концерну 

«Військторгсервіс» Міністерства оборони України, оформленого протоколом 

№ 036-н від 15.05.2009 р. на підставі публічних торгів. Як наслідок 

недійсності договору суд застосував двосторонню реституцію. Зокрема, 

зобов’язав Особу 1 повернути до державної власності в особі Міністерства 

оборони України нежитлове приміщення магазин «А-1» загальною площею 

379,2 кв.м, загальна вартість якого за договором становила 399 398, 69 грн. 

Натомість «Військторгсервіс» мав повернути 399 398, 69 грн., що станом на 

21.05.2016 р. (момент розгляду справи в суді) становило 1 169 402, 26 грн, а 

також 69 737, 09 грн вартості невід’ємного поліпшення вкладених у 

нежитлове спірне приміщення з листопада 2006 р. по серпень 2008 р., що 

станом на 21.05.2016 р. (момент розгляду справи в суді) становило 

316 307, 82 грн. Таким чином, «Військторгсервіс» зобов’язаний був 

повернути 1 503 708 грн [187]. 

З таким рішенням суду важко погодитись. Адже в такому випадку 

сторона повертає грошову суму, більшу від тієї, що одержала на виконання 
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договору. Тому не настає повернення в первісний стан, що існував до 

вчинення недійсного правочину. 

Необхідно також звернути увагу на те, що немає вимоги у випадку 

визнання правочину недійсним та застосування реституції додатково 

оспорювати в суді порядку зареєстроване на підставі цього правочину право, 

оскільки визнання правочину недійсним пов’язане з анулюванням майнових 

наслідків його вчинення і є достатньою підставою для припинення запису 

про це право до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно [38, 

с. 322]. 

Для застосування двосторонньої реституції достатньо лише наявності 

нікчемності договору купівлі-продажу, його повного або часткового 

виконання сторонами. Водночас жодні інші обставини не беруть до уваги. 

Законодавець не створює залежності між можливістю повернення сторін у 

попереднє майнове становище від вини особи. Якщо сторони не приступили 

до виконання нікчемного договору купівлі-продажу, немає підстав для 

застосування двосторонньої реституції. 

Варто звернути увагу на те, що нікчемний договір купівлі-продажу у 

зв’язку з недодержанням сторонами обов’язкової вимоги закону про 

нотаріальне посвідчення може виконати лише одна із сторін. Як зазначено в 

юридичній літературі, у такому випадку друга сторона має повернути все 

одержане тій, що виконала договір. Такі правові наслідки називають 

односторонньою реституцією. У ЦК України одностороння реституція 

безпосередньо не закріплена. Однак можливість її застосування випливає з 

тексту ч. 1 ст. 216 ЦК України [220, с. 527]. 

Однак ВС зайняв дещо іншу позицію з цього питання. Зокрема, у своїй 

постанові від 27.11.2019 р. (справа № 396/29/17) він зазначає, що системне 

тлумачення абз. 1 ч. 1 ст. 216 ЦК України та п. 1 ч. 3 ст. 1212 ЦК України 

свідчить, що: а) законодавець не передбачив можливості здійснення 

односторонньої реституції; б) правила абз. 1 ч. 1 ст. 216 ЦК України 
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застосовують тоді, коли відбувається саме двостороння реституція; в) у 

випадку, коли тільки одна із сторін недійсного правочину здійснила його 

виконання, то для повернення виконаного підлягають застосуванню 

положення глави 83 ЦК України [131]. 

Окремі науковці пропонують запровадити в законодавстві порядок 

подальшого оформлення договору та надання йому належної форми у 

випадку його нікчемності на підставі ч. 1 ст. 220 ЦК України. Зокрема, 

В. О. Кучер зазначає, що у випадках порушення вимог закону про 

обов’язкову форму правочину за умови його виконання й за відсутності 

спору між сторонами недоцільно застосовувати двосторонню реституцію. 

Адже недотримання обов’язкової форми правочину не завжди викликане 

спробою учасників порушити закон, а автоматичне застосування санкції 

недійсності вчиненого правочину може призвести до суттєвих порушень 

інтересів сторін або однієї із них. Тому науковець пропонує дозволити 

учасником такого правочину протягом одного місяця після його виконання 

належним чином його оформити. Після оформлення такий правочин набуває 

чинності з моменту вчинення. Наслідком недотримання цієї умови має бути 

застосування до сторін двосторонньої реституції [66, с. 9, 15]. 

Із такою позицією не погоджується А. В. Нижний. Цей дослідник 

вважає, що запропоноване В. О. Кучером положення фактично спрямоване 

на лібералізацію правового регулювання у вказаній сфері та передбачатиме 

можливість укладення договору без належного його оформлення в момент 

укладення, що може лише сприяти різним зловживанням на ринку 

нерухомості, де відповідні норми переважно й застосовують. Крім того, у 

випадку відсутності спору між сторонами та наявності в них волі на 

укладення відповідного договору, ніщо не перешкоджає реалізувати їм таку 

волю та укласти належну форму відповідного договору, що буде дійсним з 

моменту такого укладення, у будь-який зручний для них час [92, с. 179]. 
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Погоджуємося з такими міркуваннями, адже звернення до суду з 

позовною вимогою про застосування наслідків недійсності правочину є 

правом особи, здійснюваним нею самостійно, із власної волі та на свій 

розсуд. Ніхто не може не тільки примусити її здійснити таке право, а й за неї 

це зробити. Тому без повернення до вихідного стану сторони можуть 

нотаріально посвідчити відповідний договір після його укладення або 

укласти новий договір з додержанням вимог закону щодо нотаріального 

посвідчення. 

Реституцію як правовий наслідок недійсності правочину застосовують 

лише за наявності між сторонами укладеного договору, який є нікчемним чи 

який визнано недійсним. У зв’язку з цим вимога про повернення майна, 

переданого на виконання недійсного правочину, за правилами реституції 

може бути пред’явлена тільки стороні недійсного правочину. Якщо майно 

переходить до третьої особи, то потрібно застосовувати віндикацію. 

О. Б. Гнатів з цього приводу зазначає: якщо справа стосується 

договору, укладеного самим власником, то його відносини з контрагентом за 

договором мають договірний (зобов’язальний) характер, отже, і спосіб 

захисту повинен бути зобов’язальним (наприклад, визнання договору 

недійсним і застосування реституції як наслідку його недійсності). Але якщо 

контрагент власника за недійсним договором надалі відчужив одержане від 

власника за цим договором майно третій особі, то у відносинах з набувачем 

власник може використати лише речово-правові способи захисту (наприклад, 

витребування майна з чужого незаконного володіння), оскільки вони 

(власник і нинішній володілець) не перебували в договірних (зобов’язальних) 

відносинах один з одним [30, с. 109]. 

Водночас автори науково-практичного коментаря ЦК України за 

редакцією І. В. Спасибо-Фатєєвої звертають увагу на те, що власник, який 

передав за недійсним правочином майно, яке надалі було відчужене, далеко 

не завжди можна витребувати його від добросовісного набувача, а лише коли 



121 

він це майно передав на підставі правочину з вадами волі (під впливом 

обману, погрози тощо). Адже саме за цих обставин можна довести, що майно 

було передане поза волею власника, а це є умовою повернення майна, що 

передбачене ч. 1 ст. 388 ЦК України [231, с. 317]. 

Тому якщо ж виявиться, що передане майно за нікчемним договором 

купівлі-продажу у зв’язку з недодержанням обов’язкової вимоги закону про 

нотаріальне посвідчення перейшло від набувача до третіх осіб, то повернути 

його стає майже неможливим. 

На думку низки науковців, аби завадити захисту власника звертаються 

до презумпції правомірності правочину (ст. 204 ЦК України), яка часто 

спрацьовує не на користь, а має зворотні наслідки. Хоча ця презумпція 

покликана захистити цивільний оборот, насправді (особливо зараз, у час, 

далекий від дотримання правових засад) її використовують для того, щоб 

унеможливити захист прав власника. Наприклад, якщо договір купівлі-

продажу нерухомого майна був укладений без нотаріального посвідчення, а 

майно після цього кілька разів перепродувалося, то останній його володілець, 

посилаючись на свою добросовісність, стає власником на підставі ст. 330 ЦК 

України, а власника цього майна (що відчужував за договором купівлі-

продажу нерухоме майно без нотаріального посвідчення) вважають таким, 

що діяв за своєю волею і, хоча й мала місце протиправність, та вона вже 

втратила своє значення, бо жодних наслідків не породила. У такому випадку 

власник майна залишається абсолютно незахищеним, адже він позбавлений 

як права на віндикацію, так і можливості заявляти про реституцію. У нього 

залишається лише право на відшкодування збитків, що саме по собі не є 

ефективним способом захисту його права [231, с. 317-318]. 

Вчинення нікчемного правочину може призвести до заподіяння збитків 

(наприклад, витрати на ведення переговорів щодо вчинення правочину; 

сплата податків і зборів, які передбачено необхідністю вчинити даний 
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правочин тощо) та моральної шкоди другій стороні або третій особі, тому 

вони підлягають відшкодуванню винною стороною. 

Дискусійний характер має питання щодо повернення нерухомого 

майна, яке було покращене за рахунок іншої сторони, адже ЦК України не 

визначає, які критерії слід брати до уваги під час повернення такого майна. 

Крім того, правила, передбачені ст. 332 ЦК України, не можна застосовувати, 

оскільки вони регулюють перероблення рухомих речей. 

К. І. Скловський зазначає, що судова практика враховує таке: якщо річ, 

на яку існувало право власності, змінилася настільки, що стала іншою річчю, 

то в позові про витребування цього майна власникові слід відмовити, як і в 

тому випадку, якщо б річ була знищена [199, с. 73]. 

Варто погодитися з позицією І. Калаура, який вважає, що якщо майно, 

яке повертають у порядку реституції, покращене за рахунок іншої сторони, 

то сторона, за рахунок якої відбулися покращення, має право вимагати 

відшкодування збитків лише тоді, коли за недійсність договору відповідає 

інша сторона. Якщо ж вона сама винна в недійсності договору, то повинна 

вимагати компенсації вартості цих покращень на підставі норм про 

безпідставне збагачення. За умови, що вартість майна, яке передають у 

порядку реституції, не збільшилася внаслідок понесених витрат (наприклад, 

виконані та оплачені роботи із демонтажу покрівлі на даху будинку), їх 

стягнення можливе лише в порядку відшкодування шкоди, тобто за умови 

наявності вини іншої сторони [56, с. 50]. 

Правові наслідки недійсності нікчемного правочину є імперативними 

та, відповідно до ч. 4 ст. 216 ЦК України, не можуть бути змінені за 

домовленістю сторін. Однак це правило не слід розуміти буквально, оскільки 

сторона нікчемного договору може вимагати застосування наслідків 

недійсності нікчемного правочину, тобто двосторонньої реституції, але не 

зобов’язана вимагати відшкодування заподіяних збитків та моральної шкоди. 
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3.2 Захист інтересів учасників цивільних відносин у випадку 

недодержання письмової форми договору купівлі продажу 

 

 

Реалізація та ефективність норм щодо прав і свобод людини в будь-якій 

країні залежать від багатьох факторів, серед яких можна виділити: ступінь 

демократичності інститутів державної влади; політичні, культурні, правові 

традиції; наявність дієвого механізму охорони та захисту цивільних прав, 

свобод та інтересів. Необхідно створити надійний механізм контролю за 

дотриманням прав і свобод людини, оскільки держава відповідає за 

створення такого механізму гарантування захисту особи, забезпечення її прав 

у рамках правопорядку, встановленого в суспільстві та країні [253,                 

с. 136]. Водночас створення ефективного механізму, який уможливить 

безпечне існування суспільства, охорону та захист прав людини, є одним із 

пріоритетних завдань реформування правової системи України. В арсеналі 

державних засобів правового захисту, покликаних гарантувати права та 

свободи особи, законні інтереси суспільства та самої держави, провідну роль 

відіграють суди. Судовий захист є найефективнішим засобом захисту прав та 

законних інтересів цивільних юридичних осіб у світовій практиці, рівень 

судового захисту залишається найважливішим показником правової природи 

держави та демократії суспільства [256, с. 2622]. 

Суб’єктивне цивільне право та юридичний інтерес є вираженням  

можливої поведінки учасників цивільних відносин, яка визначає 

повноваження учасників цивільних відносин. Таким чином, забезпечення 

ефективності регуляторних правовідносин досягають за допомогою таких 

повноважень, як право на власні дії та здатність вимагати від зобов’язаної 

особи необхідної поведінки. Щодо охоронних правовідносин, спрямованих 

на відновлення правового статусу учасників цивільних відносин, їх 

досягають за допомогою повноважень захисту. Враховуючи вищевикладене, 
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суб’єктивне цивільне право та право на захист не взаємопов’язані як загальне 

та часткове [257, с. 220]. 

Т. М. Підлубна засоби захисту трактує як інструмент реалізації 

передбачених у законодавстві способів захисту, а процес застосування цих 

засобів – як дію, за допомогою якої зацікавлені особи вимагають захисту 

порушеного права від інших суб’єктів [110, с. 59]. Натомість І. О. Дзера 

вважає, що застосування терміну «засіб», а не «спосіб» захисту щодо ст. 16 

ЦК України є більш правильним [44, с. 31]. 

У випадку порушення (невизнання, оспорювання) суб’єктивного 

цивільного права чи інтересу в потерпілої особи виникає право на 

застосування конкретного способу захисту. Цим правом на застосування 

певного способу захисту і є права, які існують у рамках захисних 

правовідносин. Тобто спосіб захисту реалізуюь через суб’єктивне цивільне 

право, яке виникає та існує в рамках захисних правовідносин (зобов’язань). 

Водночас способами захисту суб’єктивних прав вважають закріплені законом 

матеріально-правові заходи охоронного характеру, за допомогою яких 

проводять поновлення (визнання) порушених (оспорюваних) прав і вплив на 

правопорушника (п. 5.5 постанови ВП ВС від 22.08.2018 у справі 

№ 925/1265/16 [128]). У цьому аспекті ефективним засобом (способом) 

необхідно розуміти такий, що спричиняє потрібні результати, наслідки, тобто 

матиме найбільший ефект для відновлення відповідних прав, свобод та 

інтересів на стільки, на скільки це можливо [112].  

Тобто, як бачимо, у судовій практиці можна простежити ототожнення 

понять «спосіб захисту» та «засіб захисту». Натомість, як правильно вказує                                 

Г. Б. Яновицька, у ч. 5 ст. 55 визначено, що Конституція України наділяє 

кожного правом будь-якими незабороненими законом засобами захищати 

свої права та свободи від порушень і протиправних посягань. Застосування 

засобів захисту на законодавчому рівні відрізняється від застосування 

способів захисту. Наприклад, для досягнення мети захисту прав споживачів 
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потрібно застосовувати засоби захисту цивільних прав та інтересів у 

широкому розумінні. Зокрема, засіб захисту прав передбачає сукупність 

методів, прийомів, а також застосування цивільно-правових способів 

захисту, що спрямовані на захист порушених прав. Поняття «спосіб» захисту 

передбачене ст. 16 ЦК України «Захист цивільних прав та інтересів судом», 

його використовують лише відносно юрисдикційної форми захисту», у 

зв’язку з цим воно не підлягає ототожненню з поняттям «засіб захисту». 

Наприклад, у межах форм захисту споживач може захищати свої права 

самостійно (самозахист), а також в адміністративному, нотаріальному 

порядку чи зі зверненням до суду [242, с. 214].  

Г. П. Тимченко влучно зауважив, що суб’єкти цивільного права мають 

можливість брати участь у цивільному процесі з метою захисту своїх прав та 

інтересів, а також повинні бути наділені комплексом прав, які надавали б 

можливість здійснити такий захист [209, с. 58]. Відповідно до ст. 16 ЦК 

України способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути 

визнання права; визнання правочину недійсним; припинення дії, яка порушує 

право; відновлення становища, яке існувало до порушення; примусове 

виконання обов’язку в натурі; зміна правовідношення; припинення 

правовідношення; відшкодування збитків та інші способи відшкодування 

майнової шкоди; відшкодування моральної (немайнової) шкоди; визнання 

незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу 

влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, 

їхніх посадових і службових осіб. 

Найбільшого поширення в цивілістиці має поділ цивільно-правових 

способів захисту порушених, невизнаних чи оспорюваних прав та інтересів 

на речово-правові та зобов’язально-правові [223, с. 527]. Така класифікація 

не є безумовною й не може виразити всі відомі способи захисту цивільних 

прав та інтересів чи їх ознак. 
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У наукових джерелах, зокрема, вказують, що найбільш вдалою є 

класифікація способів захисту цивільних прав та інтересів на основі об’єкта 

правового захисту, складниками якої є:  

- речово-правові способи (визнання права, усунення перешкод в 

користуванні) [211]. У широкому сенсі цього слова речово-правові способи 

захисту права можуть використовувати не тільки для захисту безпосередньо 

права на речі, а й на інші об’єкти цивільних прав (наприклад, визнання права 

на об’єкт інтелектуальної власності); 

- зобов’язально-правові способи (про відшкодування збитків, 

присудження до виконання обов’язку в натурі); 

- інші способи захисту права (самозахист права, компенсація моральної 

шкоди, припинення правовідношення, визнання правочину недійсним, 

оскарження рішень загальних зборів і т. п.). Водночас до способів 

самозахисту прав належать фактичні дії (необхідна оборона, крайня 

необхідність) та охоронні заходи (утримання та інші заходи оперативного 

впливу); 

- позови до публічної влади (визнання недійсним акту державної влади 

або органу самоврядування, незастосування судом акту державної влади або 

місцевого самоврядування, що суперечить закону). Окрім оскарження 

нормативних актів таких органів, існує можливість оскарження 

правозастосовних актів органів державної влади, які також порушують 

нормальний порядок реалізації цивільних прав [39]. 

Водночас інші способи захисту цивільних прав об’єднують  

надзвичайно різнорідні правові інструменти, які уможливлюють захист прав 

суб’єктів цивільних правовідносин. Систематизувати цю групу прав, 

розбивши її на будь-які підгрупи, практично неможливо з огляду на значну 

кількість різних за своєю природою правовідносин, які захищають означені 

способи. Застосування одного із способів захисту цивільних прав та інтересів 

не виключає можливості використання й інших способів, які постійно 
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взаємодіють між собою, створюючи систему захисту цивільних прав та 

інтересів для їх максимально повної реалізації у правовому середовищі [39]. 

Досліджуючи особливості захисту інтересів учасників цивільних 

відносин у випадку недотримання письмової форми договору купівлі-

продажу не можна залишити поза увагою приписи ст. 661 ЦК України, 

відповідно до якої у випадку, якщо товар був вилучений у покупця за 

рішенням суду на користь третьої особи на підставах, які виникли до 

моменту його продажу, продавець повинен відшкодувати покупцю заподіяні 

збитки, якщо покупець не знав або не міг знати про наявність цих підстав. 

Необхідно наголосити, що правочини стосовно звільнення від 

відповідальності продавця або стосовно обмеження такої відповідальності у 

випадку витребування третьою особою товару в покупця є нікчемними. 

Ці норми ЦК України аналізують окремі науковці, слушно 

зауважуючи, що в ст. 661 є логічна помилка у визначенні характеру 

поведінки покупця й усвідомлення ним підстав, котрі виникли до продажі 

товару. Твердження «покупець не знав або не міг знати про наявність цих 

підстав» щодо його поінформованості не відповідає сутності його змісту як 

основного елемента визначення добросовісності поведінки учасника 

цивільних відносин [230, с. 42]. 

Водночас це не єдине неоднозначне формулювання цієї статті ЦК 

України, що можуть проілюструвати такі приклади із судової практики. 

Наприклад, у грудні 2015 року до Господарського суду Львівської 

області звернулося ПрАТ «К» із позовом до ТОВ «М» ЛТД про стягнення 

неустойки та збитків. Як було встановлено судом, сторони уклали між собою 

Договір купівлі-продажу нерухомого майна у ФОП «З», який придбав 

вказане майно в Концерну «В». Однак у березні 2015 року Львівський 

апеляційний господарський суд постановив відповідно до позову військового 

прокурора в інтересах держави до Концерну «В», ФОП «З» та ПрАТ «К» за 

участі третіх осіб – Фонду Державного майна України та ТОВ «М» ЛТД, що 
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договір купівлі-продажу, укладений Концерном «В» та ФОП «З» та 

витребування у ПрАТ «К» придбаного останнім нерухомого майна є 

задоволеним. Отже, у позивача вилучено третьою особою майно з підстав, 

які існували до моменту його продажу відповідачем, і про вказані підстави на 

момент придбання цього майна позивач не знав. Водночас відповідач 

заперечував задоволення позову, вказуючи на відсутність підстав для 

відшкодування збитків та неустойки, оскільки набувши правомірно нерухоме 

майно у власність, він реалізував стосовно нього свої повноваження 

власника, і станом на момент відчуження такого майна ніяких прав третіх 

осіб на нього не існувало і йому про це не було відомо. Відмовляючи у 

задоволенні позовних вимог, Господарський суд Львівської області в Рішенні 

від 16.02.2016 зауважив, що предметом спору була вимога про сплату 

неустойки за порушення договірних зобов’язань та про стягнення збитків, 

передбачених ст. 661 ЦК України, які належать до збитків, передбачених за 

порушення такого договірного зобов’язання як договір купівлі-продажу. 

Якщо третя особа на підставах, що виникли до продажу товару, пред’явить 

до покупця позов про витребування товару, покупець повинен повідомити 

про це продавця та подати клопотання про залучення його до участі у справі 

(ст. 660 ЦК України). Положення ст. 661 ЦК України «Відповідальність 

продавця у разі відсудження товару в покупця» містить гл. 54 ЦК України 

«Купівля-продаж». Відтак збитки, про котрі йдеться в ст. 661 ЦК України 

належать до збитків, передбачених за порушення такого договірного 

зобов’язання як договір купівлі-продажу. Водночас, на думку суду, умовою 

застосування таких засобів відповідальності як стягнення збитків є наявність 

усіх елементів складу цивільного правопорушення, а саме: протиправної 

поведінки, збитків, причинного зв’язку між протиправною поведінкою 

боржника та завданими збитками й вини. Такі елементи, як протиправна 

поведінка, збитки та причинний зв’язок між протиправною поведінкою 

боржника та завданими збитками є у всіх випадках обов’язковою умовою 

http://16.1.7.211/
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відповідальності. Вина, відповідно, є загальною, але не в усіх випадках 

обов’язковою умовою відповідальності. Договір або закон може передбачати 

випадки відповідальності без вини. Такі законодавчі норми більш властиві 

недоговірним зобов’язанням із завдання шкоди. У договірних зобов’язаннях 

необов’язковість вини може бути встановлена договором. Однак, як 

вбачається із змісту ст. 661 ЦК України, її положення не передбачають 

відповідальності продавця без його вини. Крім цього, вказана стаття не 

містить жодних інших винятків для можливості притягнення продавця до 

відповідальності за відсутності хоча б одного з елементів складу цивільного 

правопорушення. В укладеному між сторонами Договорі купівлі-продажу 

теж не було передбачено можливості притягнення продавця до 

відповідальності за порушення договірного зобов’язання за відсутності його 

вини. А тому вина боржника теж є обов’язковою умовою відповідальності за 

ст. 661 ЦК України. Відтак суд критично оцінив докази позивача щодо 

застосування наслідків за вказаною нормою ЦК України, оскільки вона 

виключає застосування ст. 614 ЦК України (відповідальності за наявності 

вини) та потреби в доведенні складу цивільного правопорушення. Суд 

наголосив на тому, що аналіз ст. 661 ЦК України свідчить про те, що 

обставинами, котрі слугують передумовою виникнення відповідальності 

продавця є існування підстав для вилучення речі, що є предметом договору, 

до моменту укладення такого договору; вилучення в покупця предмета 

договору купівлі-продажу за рішенням суду; покупець не знав і не міг знати 

про наявність підстав для вилучення речі, які виникли до укладення 

договору. Водночас для притягнення до відповідальності продавця 

вирішальне значення має не факт вилучення майна в покупця (як це зазначав 

позивач у позовній заяві), а та обставина, що покупець не знав і не міг знати 

про наявність підстав для вилучення речі, оскільки якщо станом на момент 

укладення договору покупцю були відомі вказані підстави чи продавець 

повідомляв його про існування цих підстав, продавець не може бути 

http://16.1.7.211/
http://16.1.7.211/
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_01_01/pravo1/T030435.html?pravo=1
http://16.1.7.211/
http://16.1.7.211/
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притягнутий до відповідальності за ст. 661 ЦК України навіть у випадку 

вилучення речі. Таким чином, аналіз ст. 661 ЦК України дав суду підстави 

для висновку про те, що для можливості притягнення продавця до 

відповідальності за цією статтею його протиправна поведінка повинна 

полягати в порушенні обов’язку попередити покупця про права третіх осіб на 

річ, а також про інші обставини, які можуть породжувати права третіх осіб на 

річ, що є предметом договору [185]. 

З іншого боку, як слушно вказав Апеляційний суд Тернопільської 

області, іншого чітко визначеного способу захисту прав добросовісного 

набувача, у якого майно витребуване в порядку віндикації, щодо повернення 

коштів, витрачених на придбання цього майна, окрім ст. 661 ЦК України, 

чинним законодавством не передбачено. Статтею 390 ЦК України 

добросовісного набувача наділено правом вимагати від власника майна лише 

відшкодування витрат, пов’язаних з утриманням та збереженням майна, але 

не вират у зв’язку з придбанням такого майна [184]. Тому, на нашу думку, 

ч. 1 ст. 661 ЦК України доцільно викласти в новій редакції такого змісту: 

«1. У випадку вилучення в покупця товару на користь третьої особи для 

виконання судового рішення на підставах, які існували до продажі такого 

товару, продавець, незалежно від його вини, повинен відшкодувати 

покупцеві завдані йому збитки, якщо покупець не знав та не міг знати про 

наявність таких підстав». 

Узагальнюючи, необхідно виснувати, що в контексті захисту інтересів 

учасників цивільних відносин у випадку недотримання письмової форми 

договору купівлі продажу, способами захисту найчастіше будуть такі: 

1) визнання договору купівлі-продажу недійсним; 

2) застосування наслідків недійсного чи нікчемного договору купівлі-

продажу: подвійна реституція, відшкодування збитків, відшкодування 

моральної шкоди; 

3) визнання нікчемного договору купівлі-продажу дійсним; 

http://16.1.7.211/
http://16.1.7.211/
http://16.1.7.211/
http://16.1.7.211/
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4) витребування майна з чужого незаконного володіння (віндикаційний 

позов). 

Закріплення переваги за інтересами особи, декларуванням людини, її 

прав і свобод як найвищої соціальної цінності зумовлюють і відповідні 

вимоги до правової політики нашої держави та доцільність перегляду низки 

традиційних вимог до способів вирішення спорів, як і їх місце в механізмі 

захисту прав та інтересів особи [2, с. 9]. Як було вказано в попередніх 

підрозділах цього дослідження, договір купівлі-продажу може бути 

укладений в усно або письмово: письмова форма без нотаріального 

посвідчення, електронна чи нотаріальна форма. У цьому аспекті 

розмежування понять «засоби захисту» та «способи захисту» набуває 

особливої ваги. Зокрема, у випадку укладення договорів купівлі-продажу, які 

можна вчиняти усно (наприклад, між фізичними особами на суму, яка не 

перевищує двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), 

малоперспективно за відстуності письмових доказів використувати 

юрисдикційну форму захисту шляхом звернення до суду із викристанням 

арсеналу способів захисту, передбачених ст. 16 ЦК України. Відповідно, 

більш ефективно можна захистити свої права як споживача за умови 

укладення договору роздрібної купівлі-продажу через автомати, 

використавши засоби звернення до Держпродспоживслужби, аніж звернення 

до суду. 

Натомість якщо йдеться про недодержання письмової форми, доцільно 

зосередитися на дослідженні саме способів захисту цивільних прав та 

інтересів і юрисдикційної форми. 

Я. М. Романюк слушно зазначив, що захист цивільних прав є однією з 

найважливіших категорій цивільного права, необхідність дослідження якої 

зумовлена стрижневим, визначальним значенням під час з’ясування проблем, 

що виникають у зв’язку з порушенням цивільних прав, причому актуальними 

є як теоретичні, так і практичні аспекти діяльності діяльності [190, с. 14]. 
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Водночас ЦК України передбачено, що недотримання встановленої 

законом письмової форми договору не має за наслідок недійсність такого, 

крім законодавчо встановлених випадків. Заперечення ж будь-якою із сторін 

факту укладення такого договору чи оспорення його окремих умов можна 

доводити винятково письмовими доказами, аудіо-, відео- та іншими 

доказами, а судове рішення не повинне ґрунтуватися на показаннях свідків. У 

випадку, якщо договір, для якого у випадку недотримання письмової форми 

законодавчо встановлено наслідок недійсності, укладений усно й одна із 

сторін вчинила дію, а друга підтвердила вчинення, зокрема прийняттям 

виконання, такий договір за наявності спору може бути визнаний судом 

дійсним. 

До прийняття Закону України від 19.06.2020, відповідно до якого було 

внесено зміни до ч. 1 ст. 638 ЦК України, умовою того, що договір 

вважатимуть укладеним, мала бути  належно оформлена домовленість з усіх 

його істотних принципів. 

У зв’язку з цим на практиці трапляється підхід, відповідно до якого 

слід здійснювати розмежування понять неукладеного, дійсного, недійсного 

(оспорюваного чи нікчемного) договору, враховувати те, що недійсним може 

бути визнаний лише укладений договір, а недодержання сторонами вимог 

щодо форми правочину чи порядку його укладення не може бути підставою 

для оспорювання такого правочину в суді, оскільки відповідно до закону 

такий правочин вважатиметься або неукладеним, або нікчемним [26]. 

У зв’язку з вищезазначеним доцільно згадати, що, наприклад, Вищий 

господарський суд України, розглядаючи справу за позовом ТОВ «Т» про 

визнання договору поставки, укладеного з ТОВ «Е», дійсним та виконаним 

повністю, зауважив, що чинне законодавство пов’язує дотримання письмової 

форми договору з підписанням його уповноваженою особою, а не з 

відповідністю уповноваженої особи, що фактично вчинила підпис, тій особі, 

чиї реквізити зазначені на документі. Водночас суд вказав, що, встановивши 



133 

правову природу відповідного договору як договору поставки, суди не 

навели жодної норми закону, яка передбачала б правові наслідки 

недотриманннч сторонами письмової форми договору поставки у вигляді 

його недійсності, помилково ототожнили правові конструкції недійсності 

договору та невчинення договору [122]. 

У наукових джерелах можемо знайти думку про те, що наслідком 

недодержання письмової форми правочину є, за загальним правилом, 

неможливість вважати його недійсним. З-поміж спеціальних наслідків можна 

виділити такі: 1) недійсність правочину у випадках, установлених законом; 

2) можливість доведення факту вчинення правочину різними письмовими 

доказами, засобами аудіо-, відеозапису тощо, крім свідчень свідків; у певних 

випадках покази свідків є допустимим. У зв’язку з цим навіть пропонували 

замінити імперативну норму 2-го речення абз. 2 ч. 1 ст. 218 ЦК України на 

диспозитивну та уточнити її, згідно з чим рішення суду не може ґрунтуватися 

на показах свідків, якщо інше не передбачене ЦК України [15, с. 12]. 

Однак К. В. Скиданов слушно звернув увагу на важливість 

гармонійного поєднання вимог ч. 4 ст. 203 ЦК України щодо необхідності 

вчинення правочину встановленої законом форми та ст. 218 ЦК України 

щодо недодержання вимог про письмову форму правочинів, ст. 219, 220 ЦК 

України щодо шляхів усунення негативних наслідків недотримання 

нотаріальної форми правочинів [198, с. 50]. 

Власне, відповідно до ч. 4 ст. 203 ЦК України серед загальних вимог, 

додержання яких необхідне для чинності правочину, є вчинення його у 

формі, встановленій законом. Тому, якщо, виходячи зі змісту ч. 2 ст. 712 ЦК 

України, такий різновид договору купівлі-продажу як договір поставки 

підлягає укладенню у письмовій формі, наслідком недодержання такої форми 

може бути його недійсність, але аж ніяк не «неукладеність» чи «невчинення», 

як свідчили приклади із судової практики, аналізовані вище. Врешті, 
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законодавчі тенденції, пов’язані із внесенням змін до ст .638 ЦК України, на 

наш погляд, підтверджують такий підхід. 

Натомість наслідком недотримання нотаріальної форми договору 

купівлі-продажу є його нікчемність, хоча й такий договір за визначених 

законом умов може бути визнаний у суді дійсни, про що вже йшлося в 

попередніх підрозділах цієї роботи. 

Досліджуючи особливості захисту інтересів учасників договірних 

відносин купівлі-продажу шляхом позивання про застосування наслідків 

недійсності, варто згадати, що в юридичній літературі окремі дослідники 

виокремлюють такі ознаки реституції: 1) виникає винятково на підставі 

недійсного договору; 2) вимога може бути пред’явлена лише стороні 

правочину; 3) усі сторони повертають усе отримане за правочином; 4) суд 

може застосувати з власної ініціативи; 5) застосовна щодо всіх одержаних за 

правочином благ (майно, спожиті послуги, виконані роботи тощо) [93, с. 41]. 

Крім того, на думку окремих учених, реституція є єдиним наслідком 

недійсності правочину, передбаченим ч. 1 ст. 216 ЦК України, і жодної 

ініціативи з боку осіб не передбачено, оскільки недійсний правочин як 

правопорушення має наслідком реституцію і ч. 1 ст. 216 ЦК України є 

імперативною, виконання якої має забезпечувати суд. Водночас деякі 

дослідники вказують на те, що допущення інших способів захисту 

(віндикації або кондикції) не виключає можливості застосувати реституцію: 

зокрема, якщо заявлено будь-який позов про повернення майна, переданого 

за недійсним правочином, справа суду полягає в тому, щоб забезпечити 

справедливість, компенсаційність та добросовісність і, задовольняючи 

позовні вимоги, одночасно примусити й іншу сторону правочину повернути 

отримане нею [231, с. 313]. Друге бачення є прямо протилежним, воно 

ґрунтується на тому, що пред’явлення позову про застосування реституції 

або повернення майна саме позивачеві є правом особи, здійснюваним нею 

самостійно, за власною волею і на власний розсуд [231, с. 314]. 



135 

Коментуючи вказані позиції, необхідно зазначити таке: 

1. Відповідно до того, що ВП ВС, котра не вважає, на відміну від ВСУ, 

вимогу про встановлення нікчемності правочину належною, більш 

обґрунтованим буде саме підхід, відповідно до якого наслідки недійсності у 

вигляді реституції потрібно застосовувати судом незалежно від того, чи була 

пред’явлена така вимога. Адже, логічно, що якщо аргументом проти 

належності такої вимоги як «встановлення нікчемності правочину» є його 

неефективність, оскільки він є недійсним в силу закону, то аргументом на 

користь аналізованого підходу буде те, що «сенсу встановлювати недійсність 

правочину в суді й не застосовувати наслідки недійсності, як правило, не 

буде». В Узагальненнях ВСУ знаходимо підхід, відповідно до якого для 

захисту майнового права наслідки, визначені в законі, потрібно 

застосовувати незалежно від того, чи наведені вони в позовній заяві, однак 

суд із власної ініціативи не може застосовувати такі правові наслідки 

недійсності правочину: передбачені іншими (спеціальними) статтями ЦК 

України (моральна шкода тощо), ті, що не були зазначені у позовних вимогах 

та не були досліджені в суді [145]; 

2. Досі застосовують на практиці роз’яснення, надане в п. 31 Постанови 

Пленуму ВСУ «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання 

правочину недійсним», згідно з яким у справах про визнання правочину 

недійсним без застосування наслідків недійсності судовий збір стягують як із 

немайнового спору, а в справах про застосування наслідків недійсного 

(нікчемного) правочину судовий збір сплачують залежно від вартості майна, 

щодо якого заявлені вимоги [178]. Відповідно до цього, щоб суд розглянув 

питання застосування наслідків недійсності правочину, така вимога повинна 

бути заявлена позивачем. 

На нашу думку, більш обґрунтованим є саме другий підхід і суд може 

застосовувати правові наслідки недійсності винятково у випадку, якщо така  

вимога заявлена позивачем. Інший підхід не забезпечує системного підходу, 
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адже трапляється, коли майно, передане на виконання оспорюваного чи 

нікчемного договору, повернути неможливо через низку обставин: воно було 

знищене, пошкоджене, викрадене, піддане реконструкції зі створенням нової 

речі тощо. У подібних випадках позивач наділятиметься правом вимагати 

відшкодування заподіяних йому збитків, а в окремих випадках – моральної 

шкоди. 

Щодо реституції та віндикації, то не викликає сумнівів те, що 

реституцію застосовують тоді, коли майно, передане за правочином, 

залишається в його сторони, а віндикація – якщо це майно переходить до 

третьої особи. При цьому, існує думка, що власник, який передав майно за 

недійсним правочином, що надалі було відчужене, не завжди може 

витребувати його від добросовісного набувача, а тільки коли він це майно 

передав на підставі правочину з вадами волі (під впливом погрози, обману 

тощо), адже в таких випадках він зможе довести, що майно було відчужене 

поза його волею, що, відповідно, є умовою повернення власникові майна на 

підставі ч. 1 ст. 388 ЦК України [231, с. 317]. Інший підхід обґрунтований у 

Постанові Пленуму ВСУ «Про судову практику розгляду цивільних справ 

про визнання правочину недійсним», де вказано, що не підлягають 

задоволенню позови власників майна про визнання недійсними наступних 

правочинів щодо відчуження цього майна, які були вчинені після недійсного 

правочину. У цьому випадку майно можна витребувати від особи, яка не є 

стороною недійсного правочину, шляхом подання віндикаційного позову, 

зокрема від добросовісного набувача – з підстав, передбачених ч. 1 ст. 388 

ЦК України. Також, відповідно до ч. 5 ст. 12 ЦК України, добросовісність 

набувача презюмується, і якщо суд встановить, що набувач знав чи міг знати 

про наявність перешкод до вчинення правочину, у тому числі й те, що 

продавець не мав права відчужувати майно, це може свідчити про 

недобросовісність набувача і є підставою для задоволення позову про 

витребування в нього майна [178]. 
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На нашу думку, майно, що було передане за недійсним договором 

купівлі-продажу і надалі відчужену третім особам, може бути витребувану в 

таких осіб за віндикаційним позовом на основі ч. 1 ст. 388 ЦК України, 

незалежно від підстави недійсності первинного договору. У цьому випадку 

те, що договір є недійсним як такий, що укладений під впливом обману, 

погрози чи внаслідок недодержання його форми тощо – не буде мати 

вирішальне значення, адже недійсний договір не породжує жодних правових 

наслідків, окрім тих, що пов’язані із його недійсністю. 

Позаяк у судовій практиці трапляються неоднозначні підходи щодо 

вибору способу захисту – зобов’язально-правового чи речово-правового під 

час вирішення справ, пов’язаних із договорами купівлі-продажу. Наприклад, 

окремі науковці зазначають, що у випадку відчуження майна, закріпленого за 

державними господарськими об’єднаннями всупереч нормам їх статутів та 

чинного законодавства, в аналогічних ситуаціях застосовують як 

зобов’язально-правові, так і речово-правові способи захисту прав та 

інтересів, а самі державні господарські об’єднання у випадку звернення до 

суду органів прокуратури в інтересах держави, визначають за аналогічних 

обставин то як позивачів, то як відповідачів (наприклад, у справах 

№ 439/406/13-ц/2 та № 439/554/13-ц/2) і такі позови, як правило, 

задовольняють незалежно від процесуального статусу державних 

господарських об’єднань (позивачі чи відповідачі) у справах та незалежно від 

обраних способів порушених прав. На думку Ю. М. Юркевича, права особи, 

яка вважає себе власником майна (та не була стороною оспорюваного 

договору), все ж не підлягають захисту шляхом задоволення позову до 

добросовісного набувача з використанням правового механізму, 

встановленого ст. ст. 215, 216 ЦК України; такий захист можливий лише 

шляхом задоволення віндикаційного позову, якщо для цього існують 

підстави, передбачені ст. 388 ЦК України, що дають право витребувати 

майно в добросовісного набувача [239, с. 227-232]. Натомість, на нашу 
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думку, у процесі аналізу цих справ необхідно звернути увагу на таке: по-

перше, продавцями за договорами купівлі-продажу в наведених справах були 

державні господарські об’єднання, які є квазівласниками, адже майно за 

ними закріпюють або на праві господарського відання, або на праві 

оперативного управління; по-друге, ініціаторами цих справ були органи 

прокуратури в інтересах держави в особі Міністерства оборони України; по-

третє, суди задовольняючи відповідні позови, уникнули надмірного 

формалізму та ефективно захистили порушені інтереси держави. На наше 

переконання, під час розгляду справ про захист прав та інтересів учасників 

договірних відносин купівлі-продажу необхідно уникати формалізму та 

вживати заходів з метою гарантування реалізації приписів ст. 55 Конституції 

України, як і недоцільно відмовляти в задоволенні позовних вимог, 

покликаючись виключно на неналежність обраного способу захисту, і 

навпаки, варто керуватися засадою ефективності. 

У будь-якому випадку судові рішення, якими задоволені позовні 

вимоги чи то про повернення майна, яке передане на основі недійсних 

договорів купівлі-продажу, чи витребування такого майна за віндикаційними 

позовами, – є самостійними підставами для вчинення державної реєстрації 

права власності на майно, яке підлягає державній реєстрації за власником, як 

і підставами для скасування попередніх записів про реєстрацію. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

 

1. Вимоги щодо форми окремих договорів купівлі-продажу встановлені 

в ст. 657 ЦК України. Зокрема, договір купівлі-продажу земельної ділянки, 

єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого 

нерухомого майна укладають письмово, він підлягає нотаріальному 
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посвідченню, крім договорів купівлі-продажу майна, що перебуває в 

податковій заставі. Водночас, як вказано в ч. 1 ст. 220 ЦК України, при 

недотриманні сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення 

договору, у тому числі й договору купівлі-продажу нерухомого майна, такий 

договір є нікчемним. Тому, при укладенні договору купівлі-продажу 

нерухомого майна учасники цивільних відносин не мають можливості 

обирати усну форму договору або письмову (електронну) форму договору 

без нотаріального посвідчення. 

2. Договір купівлі-продажу при недодержанні обов’язкової вимоги 

закону про нотаріальне посвідчення є нікчемним через пряме порушення 

закону, тому не потребує визнання його таким у суді. Рішення суду не є 

підставою для недійсності нікчемного договору купівлі-продажу при 

недодержанні обов’язкової вимоги закону про нотаріальне посвідчення, 

оскільки його не суд визнав недійсним, а є він  таким із самого його 

вчинення. Рішення ж суду є підставою застосування наслідків недійсності 

відповідного нікчемного договору купівлі-продажу, про що й слід заявляти 

звертаючись до суду. 

3. Якщо в договорі купівлі-продажу недодержана обов’язкова вимога 

закону про нотаріальне посвідчення та не досягнута згода щодо хоча б однієї 

з його істотних умов, то він його вважають неукладеним, тобто таким, що не 

відбувся, а тому до нього не можна застосовувати наслідки недійсності (про 

нікчемність) договору. Відповідно до ч. 2 ст. 377 ЦК України та ч. 6 ст. 120 

ЗК України істотною умовою договору купівлі-продажу житлового будинку є 

кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв’язку із 

переходом права власності на житловий будинок. Із цих підстав у випадку 

відсутності такої умови в договорі неправильною слід вважати судову 

практику щодо визнання договору купівлі-продажу житлового будинку 

дійсним за відсутності нотаріального посвідчення на підставі ч. 2 ст. 220 ЦК 

України. 
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4. Іншого ефективного способу захисту прав добросовісного покупця, у 

якого майно було витребуване під час віндикації, щодо повернення коштів, 

сплачених з метою придбання цього майна, окрім ст. 661 ЦК України, 

чинним законодавством України не передбачено. Стаття 390 ЦК України 

наділяє добросовісного набувача правом вимоги від власника майна тільки 

відшкодування витрат, пов’язаних із збереженням та утриманням майна, 

однак не витрат, сплачених у зв’язку із придбанням цього майна. Тому, на 

нашу думку, ч. 1 ст. 661 ЦК України доцільно викласти у новій редакції 

такого змісту: «1. У випадку вилучення в покупця товару на користь третьої 

особи для виконання судового рішення на підставах, які існували до продажі 

такого товару, продавець, незалежно від його вини, повинен відшкодувати 

покупцеві завдані йому збитки, якщо покупець не знав та не міг знати про 

наявність таких підстав». 

5. У контексті захисту інтересів учасників цивільних відносин у 

випадку недотримання письмової форми договору купівлі продажу, 

способами захисту найчастіше будуть такі: визнання договору купівлі-

продажу недійсним; застосування наслідків недійсного чи нікчемного 

договору купівлі-продажу: подвійна реституція, відшкодування збитків, 

відшкодування моральної шкоди; визнання нікчемного договору купівлі-

продажу дійсним; витребування майна з чужого незаконного володіння 

(віндикаційний позов). 

6. Договір купівлі-продажу може бути укладений усно або письмово: 

мати письмову форму без нотаріального посвідчення, електронну чи 

нотаріальну форму. У цьому аспекті розмежування понять «засоби захисту» 

та «способи захисту» набуває особливої ваги. Зокрема, у випадку укладення 

усних договорів купівлі-продажу, малоперспективно за відстуності 

письмових доказів використовувати юрисдикційну форму захисту шляхом 

звернення до суду із викристанням арсеналу способів захисту, передбачених 

ст. 16 ЦК України. Так само більш ефективно можна захистити свої права як 

http://16.1.7.211/
http://16.1.7.211/
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споживача під час укладення договору роздрібної купівлі-продажу через 

автомати з використанням засобів звернення до Держпродспоживслужби, 

аніж у суді. Натомість якщо йдеться про недотримання письмової форми, 

ефективною буде юрисдикційна, із використанням способів захисту 

цивільних прав та інтересів, визначених у ст. 16 ЦК України, форма. 

7. Загальною вимогою, дотримання якої необхідне для чинності 

правочину, є укладення його у встановленій законом формі. Тому, якщо 

договір купівлі-продажу підлягає письмовому укладенню, наслідком 

недодержання такої форми може бути його недійсність, а не «неукладеність» 

чи «невчинення». Врешті, законодавчі тенденції, пов’язані із внесенням змін 

до ст. 638 ЦК України, на наш погляд, підтверджують такий підхід. 

8. Суд може застосовувати правові наслідки недійсності договору 

купівлі-продажу винятково у випадку, якщо така вимога заявлена позивачем. 

Протилежний підхід не забезпечує системного підходу, адже трапляється, 

коли майно, передане на виконання оспорюваного чи нікчемного договору, 

повернути неможливо через низку обставин: воно було знищене, 

пошкоджене, викрадене, піддане реконструкції зі створенням нової речі 

тощо. У подібних випадках позивач наділятиметься правом вимагати 

відшкодування заподіяних йому збитків, як і в окремих випадках – моральної 

шкоди. 

9. Майно, що було передане за недійсним договором купівлі-продажу й 

надалі відчужене третім особам, може бути витребуване в таких осіб за 

віндикаційним позовом на основі ч. 1 ст. 388 ЦК України, незалежно від 

підстави недійсності первинного договору. У цьому випадку те, що договір 

недійсний як такий, що укладений під впливом обману, погрози чи внаслідок 

недодержання його форми тощо – не буде мати вирішального значення, адже 

недійсний договір не породжує жодних правових наслідків, окрім тих, що 

пов’язані із його недійсністю. 
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10. Під час розгляду справ про захист прав та інтересів учасників 

договірних відносин купівлі-продажу необхідно уникати формалізму та 

вживати заходів для гарантування реалізації приписів ст. 55 Конституції 

України, як і недоцільно відмовляти в задоволенні позовних вимог, 

покликаючись виключно на неналежність обраного способу захисту, а 

навпаки, варто керуватися засадою ефективності. 

11. Судові рішення, якими задоволені позовні вимоги чи то про 

повернення майна, яке передане на основі недійсних договорів купівлі-

продажу, чи витребування такого майна за віндикаційними позовами, є 

самостійними підставами для вчинення державної реєстрації права власності 

на майно, яке підлягає державній реєстрації за власником, як і підставами для 

скасування попередніх записів про реєстрацію. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації здійснено теоретичні узагальнення та зроблено пропозиції 

з метою нового вирішення завдань, пов’язаних із дослідженням проблем 

нормативного регулювання форми договору купівлі-продажу та наслідків її 

недодержання. Основні результати дисертаційної роботи: 

1. Договір купівлі-продажу, як основний регулятор суспільних 

відносин, що опосередковує оплатний перехід майна у власність, можна 

вважати юридичним фактом і, відповідно, породжувати взаємні зобов’язання 

його сторін лише за умови, що він відповідає нормативно регламентованим 

вимогам щодо змісту й форми. Дотримання законодавчо закріпленої або 

узгодженої контрагентами форми є своєрідною гарантією подальшого 

належного виконання сторонами взятих на себе зобов’язань. Зараз форми 

вираження волевиявлення варіюються залежності від порядку укладення 

договору. 

2. В Україні існує дуалізм приватно-правового регулювання на рівні 

двох кодифікованих актів ЦК України і ГК України, підходи яких щодо 

окремих принципових аспектів регламентації приватних відносин 

діаметрально протилежні. Положення ГК України стосовно такого різновиду 

договору купівлі-продажу, як договір міни, слід увідповіднити з нормами ЦК 

України та передбачити можливість обміну товару на інший товар, роботи чи 

послуги.  

3. У контексті тих суперечностей правового регулювання укладення 

попередніх договорів купівлі-продажу, які містять ЦК України та ГК 

України, застосовувати потрібно положення саме ЦК України як основного 

акту цивільного законодавства. Зокрема, необхідно брати до уваги те, що 

право власності як речове право є класичним цивільно-правовим інститутом, 

а тому до ГК України необхідно ввести зміни, передбачивши положення про 
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попередній договір, аналогічні до тих, які містить ЦК України. Відповідно, 

укладення основного договору в суді, зокрема, договору купівлі-продажу, 

повинне мати місце тільки у випадках, передбачених самим попереднім 

договором чи актами цивільного законодавства України. 

4. З огляду на те, що будь-який договір є домовленістю контрагентів, 

яка спрямована на настання відповідних правових наслідків, таке 

волевиявлення має бути взаємоузгодженим, тобто форма договору не є 

вираженням двох волевиявлень (сукупністю односторонніх правочинів), а 

втілює консенсус сторін, який формують зустрічно спрямовані, узгоджені 

волевиявлення, які збігаються. Формою договору купівлі-продажу 

пропонуємо вважати спосіб взаємоузгодженого вираження та/або фіксації 

волевиявлення продавця та покупця щодо змісту договору, яке спрямоване на 

виникнення, зміну чи припинення їхніх прав та обов’язків. 

5. До форми договорів купівлі-продажу рухомих речей застосовують 

загальні правила щодо форми договорів (ст. 639 ЦК України) та форми 

правочинів (ст. ст. 205-210 ЦК України). Усна форма правочину є найменш 

складною. Тому закон не вимагає її застосування, а лише дозволяє це. У                     

ст. 206 ЦК України законодавець передбачає коло правочинів (у тому числі й 

договорів купівлі-продажу), які можна укладати усно. Такими насамперед є 

правочини, момент вчинення та виконання яких збігається в часі, унаслідок 

чого відбувається припинення зобов’язання, що виникло на підставі такого 

правочину. 

6. У процесі вдосконалення чинного законодавства України 

максимально допустиму суму усного договору, у тому числі й договору 

купівлі-продажу, слід пов’язати з граничними сумами готівкових 

розрахунків. Зокрема, п. 7 Положення про ведення касових операцій у 

національній валюті в Україні передбачено, що фізичні особи мають право 

здійснювати розрахунки готівкою із суб’єктами господарювання протягом 

одного дня за одним або кількома платіжними дорученнями чи між особою 
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за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, 

у розмірі до 50 тис. гривень. 

7. Якщо договір купівлі-продажу виконують на момент вчинення, не 

потребує нотаріального посвідчення та не має наслідком недійсність у 

випадку відсутності його письмової форми, то можна укласти такий договір 

усно й між юридичними особами. 

8. Основні труднощі, що виникають на практиці щодо усної форми 

договору купівлі-продажу, – це спори щодо укладення договору та його 

змісту, оскільки, на відміну від письмової, усна форма не має такої ж 

доказової сили, а волевиявлення сторін, виражене вербально, із часом не 

може бути об’єктивно сприйняте іншими особами, насамперед судом. Отже, 

усна форма договору не завжди уможливлює точне встановлення факту 

укладення і змісту умов договору. Звідси цілком очевидно можна зробити 

висновок, що реалізація та захист прав сторін, зокрема під час укладення 

усної форми договору цілком залежить від сумлінності та порядності 

учасників цивільного обороту. 

9. Беручи до уваги, що відповідно до ст. 51 ЦК України до 

підприємництва фізичних осіб потрібно застосовувати нормативні акти, котрі 

врегульовують підприємництво юридичних осіб, якщо інше не встановлено 

законом чи не випливає із суті відносин, вважаємо, що договори купівлі-

продажу фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців за загальним правилом 

також належить вчиняти в письмовій формі. 

10. ЦК України не оперує поняттям «електронний договір», 

обмежуючись вказівкою, що договір можна укладати в електронній формі, 

яка, з огляду на зміст основного акту цивільного законодавства України, є 

різновидом письмової форми. Натомість Закон України «Про електронну 

комерцію» визначає поняття «електронного договору» крізь призму того, що 

домовленість має бути досягнута в «електронній формі». Поняття 

«електронного документа» є ширшим за змістом та охоплює «електронний 
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договір». Відповідно, договір кваліфікують як електронний у випадку 

надання йому електронної форми, що є різновидом письмової. 

11. Особливостями смарт-контракту є виключно електронна природа, 

тобто функціонування в цифровій системі; закріплення умов договору у 

формі комп’ютерного коду; умовна природа, адже саме програмування 

смарт-контракту має стиль формули із невідомими; незалежність від 

об’єктивних чи суб’єктивних, не пов’язаних з діями контрагентів обставин. 

Такі ознаки смарт-контракту сприяють розумінню правової природи такого 

способу укладення договорів, зокрема можна зробити висновок про те, що в 

умовах сучасного стрімкого розвитку цифрової інженерії завдяки розробці 

цифрових систем, на основі яких можна укладати смарт-контракти, останні 

можуть бути застосовані практично в цивільно-правових відносинах за умови 

їх детального правового регламентування. 

12. Необхідно відзначити роль письмової форми договорів купівлі-

продажу в забезпеченні сталості цивільного обороту, адже вона не тільки 

фіксує волю та волевиявлення продавця та покупця, але й слугує суттєвою 

доказовою інформацією у випадку необхідності захисту прав та інтересів 

контрагентів таких договорів. Договори купівлі-продажу можуть укладатися 

письмово. Водночас на підставі аналізу практики застосування чинного 

законодавства України необхідно зробити висновок про доцільність 

збереження законодавчого підходу щодо визнання електронної різновидом 

письмової форми. 

13. Вимоги щодо форми окремих договорів купівлі-продажу містить 

ст. 657 ЦК України. Зокрема, договір купівлі-продажу земельної ділянки, 

єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого 

нерухомого майна укладають у письмовій формі, він підлягає нотаріальному 

посвідченню, крім договорів купівлі-продажу майна, що перебуває в 

податковій заставі. Водночас, як вказано в ч. 1 ст. 220 ЦК України, за умови 

недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення 
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договору, у тому числі й договору купівлі-продажу нерухомого майна, такий 

договір є нікчемним. Тому під час укладення договору купівлі-продажу 

нерухомого майна учасники цивільних відносин не мають можливості 

обирати усну або письмову (електронну) форму договору без нотаріального 

посвідчення. 

14. Договір купівлі-продажу за недодержання обов’язкової вимоги 

закону про нотаріальне посвідчення є нікчемним через пряме порушення 

закону, тому не потребує визнання його таким судом. Рішення суду не є 

підставою для недійсності нікчемного договору купівлі-продажу за 

недодержання обов’язкової вимоги закону про нотаріальне посвідчення, 

оскільки він не судом визнається недійсним, а є таким із самого його 

вчинення.  

15. Якщо в договорі купівлі-продажу недотримана обов’язкова вимога 

закону про нотаріальне посвідчення та не досягнута згода щодо хоча б однієї 

з його істотних умов, його вважають неукладеним, тобто таким, що не 

відбувся, а тому до нього не можуть бути застосовані наслідки недійсності 

(про нікчемність) договору. Відповідно до ч. 2 ст. 377 ЦК України та ч. 6 

ст. 120 ЗК України істотною умовою договору купівлі-продажу житлового 

будинку є кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у 

зв’язку із переходом права власності на житловий будинок. Із цих підстав у 

випадку відсутності такої умови в договорі неправильною слід вважати 

судову практику щодо визнання договору купівлі-продажу житлового 

будинку дійсним за відсутності нотаріального посвідчення на підставі ч. 2 

ст. 220 ЦК України. 

16. Іншого ефективного способу захисту прав добросовісного покупця, 

у якого майно було витребуване в порядку віндикації, щодо повернення 

коштів, сплачених з метою придбання цього майна, окрім ст. 661 ЦК 

України, чинним законодавством України не передбачено. Стаття 390 ЦК 

України наділяє добросовісного набувача правом вимоги від власника майна 

http://16.1.7.211/
http://16.1.7.211/
http://16.1.7.211/
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тільки відшкодування витрат, пов’язаних із збереженням та утриманням 

майна, однак не витрат, сплачених у зв’язку із придбанням цього майна. 

Тому, на нашу думку, ч. 1 ст. 661 ЦК України доцільно викласти в новій 

редакції такого змісту: «1. У випадку вилучення у покупця товару на користь 

третьої особи для виконання судового рішення на підставах, які існували до 

продажі такого товару, продавець, незалежно від його вини, повинен 

відшкодувати покупцеві завдані йому збитки, якщо покупець не знав та не 

міг знати про наявність таких підстав». 

17. У контексті захисту інтересів учасників цивільних відносин у 

випадку недодержання письмової форми договору купівлі продажу, 

способами захисту найчастіше будуть: визнання договору купівлі-продажу 

недійсним; застосування наслідків недійсного чи нікчемного договору 

купівлі-продажу: подвійна реституція, відшкодування збитків, 

відшкодування моральної шкоди; визнання нікчемного договору купівлі-

продажу дійсним; витребування майна з чужого незаконного володіння 

(віндикаційний позов). 

18. Договір купівлі-продажу може бути укладений усно або письмово. 

У цьому аспекті розмежування понять «засоби захисту» та «способи захисту» 

набуває особливої ваги. Наприклад, у випадку укладення договорів купівлі-

продажу, які можна вчиняти усно, малоперспективно за відстуності 

письмових доказів використувати юрисдикційну форму захисту шляхом 

звернення до суду із викристанням арсеналу способів захисту, передбачених 

ст. 16 ЦК України. Відповідно, більш ефективно можна захистити свої права 

як споживача під час укладення договору роздрібної купівлі-продажу через 

автомати із використанням засобів звернення до Держпродспоживслужби, 

аніж у суді. Натомість якщо йдеться про недотримання письмової форми, 

ефективною буде юрисдикційна форма із використанням способів захисту 

цивільних прав та інтересів, визначених у ст. 16 ЦК України. 
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19. Суд може застосовувати правові наслідки недійсності договору 

купівлі-продажу винятково у випадку, якщо така вимога заявлена позивачем. 

Протилежний підхід не забезпечує системного підходу, адже трапляється, 

коли майно, передане на виконання оспорюваного чи нікчемного договору, 

повернути неможливо через низку обставин: воно було знищене, 

пошкоджене, викрадене, піддане реконструкції зі створенням нової речі 

тощо. У подібних випадках позивач наділятиметься правом вимагати 

відшкодування заподіяних йому збитків, а в окремих випадках – моральної 

шкоди. 

20. Майно, що було передане за недійсним договором купівлі-продажу 

і надалі відчужене третім особам, можна витребувати в таких осіб за 

віндикаційним позовом на основі ч. 1 ст. 388 ЦК України, незалежно від 

підстави недійсності первинного договору. У цьому випадку те, що договір 

недійсний як такий, що укладений під впливом обману, погрози чи внаслідок 

недодержання його форми тощо – не буде мати вирішального значення, адже 

недійсний договір не породжує жодних правових наслідків, окрім тих, що 

пов’язані із його недійсністю. 

21. Під час розгляду справ про захист прав та інтересів учасників 

договірних відносин купівлі-продажу необхідно уникати формалізму та 

вживати заходів з метою гарантувати реалізацію приписів ст. 55 Конституції 

України, як і недоцільно відмовляти в задоволенні позовних вимог, 

покликаючись виключно на неналежність обраного способу захисту, та 

навпаки, варто керуватися засадою ефективності. Судові рішення, якими 

задоволені позовні вимоги чи-то про повернення майна, яке передане на 

основі недійсних договорів купівлі-продажу, чи витребування такого майна 

за віндикаційними позовами, – є самостійними підставами для вчинення 

державної реєстрації права власності на майно, яке підлягає державній 

реєстрації за власником, як і підставами для скасування попередніх записів 

про реєстрацію. 
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