
КОЛЯНКОВСЬКА 1: О. 
Напіопа.-тьІшй універептет <•Одеська юридична акаде:мія>>, 

доцент кафедри пиві-тьного права. канди;Іат юри.!ІІГІНІІХ наук, ;:юuснт 

ЕЛЕКТРОННИЙ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС ЯК РЕКВІЗИТ 
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ 

/l.оІ'ОІ-юро\11 t-: J(О\ЮНJІсність J.LІIOX або Gі .. ІhІІІС сторін, СІІр~ІмоІшна на 
встановлення л.tіну або припинення uиві.:Jьних прав та обов'язків. 

Писм.юве офор:\t .. lенні угоди є обов'язковю .. t якшо це передбачено 
законом. 

Пись:\юnа фор:~ла догоnору озпачас, шо ІЮ .. lЯ осіб, які його ук.:шда

ють, :шкріп.1юсться (фіксусться) у документі, шо підписусться зазвичай 
сторона \11 и 1 (І-Л !'О J(ОІ'онору .. Ло1пнір. уІ<JІ<І.іLсниі1 у 11 исn\юні і1 фор \ІІі може 

НН<lЖ<lП1СИ на;ІСЖНО офор\іІ;ІСНИ\1, ИКІІ(О Н jlOI<Y\ICHTi Н<НІННі неі рСІ<Ні3И

ТИ, що визначені сторонюнІ договору, як обов'язкові, або витікають з 

приписів закону 

Обов'язковим реквіз:ито:\'І будь-якого пись:\1ового цоговору є піцпис 

осіб, які його ук.:шдають. Стаття 207 ПК України перецбачас, що цогоnір 
у:к..1ацепий у письмовій фор:~лі піцписусться особюли, які ук.:rІа.1и цей до

І·онір н.шсноруч aGo у1юннонажсю1\Н1 осоGам и. 
Р(вниток сучаснихсистс\11 ІІсрс,:шчі інфор\ШІІіЇ (І нтсрнст) оG't::кти нно 

11 flІЛВСЖ) _:[() ВИ І<ОрИСТ<-lІІ ШІ В І (И ві;ІІ>ІІО \о1У о()і І"У J(O куме ІІТі В. }І І< і :1<-lСВі,Т(Чу

ЮТDС}І слсктронно-ІІифроtн1\Н1 ІІіJ(ІІИСа\Н1 та інІІІІ1\Н1 аналогаvти н.;шс

нору•Іних ІІі;LІІ исі н ociG, }І кі ук..ІІі_щають ІІрано•ІІ1Н. 
Використаппя при у:к..lа.J:аппі догоnору факсІГ'.1ільпого nідтnореп

ня пі.J:пису за допо:\'югою засобів механічного або іншого копіювання, 
електршшо-числоnого пі.J:пису або іпшого апа.1ога n.lасІюручного пі.J:

пису допускасться у шшадках. nстапоnлепих закопо~t, іпши~ш акта

ми циnі.1ьпого -закоІю..:::rаnстnа, або -за письмоnою зго..:::rою сторіп. у якій 
міс'І'}Ітьси 3рюки ні;tІюні;(ною аншю1·а їхніх н .. шсноручних ІІі;шисін (11.З 
ст.207 llK Україн11). 

Е1ектронний цифровий підпис є ана.1огом фізичного підпису й має 

такі основні ознаки: він відтворюється ті1ьки о..:::rнією особою, тобто 
прив'язаний ..:::ro конкретної особи; він нерозривно пов'язаний з кон
крепш~t електропним доку:иеппнt, у якому зафіксоnапа іпфор:иаuія. 

Праnаnою пі.J:стаnою ук.1адюшя догоnір з nикористашІЯ~f е.lектро

нноІ'о І~ифроною ІІііLІІису н Україні t-: .Закон <<Про с .. Ісктронниtі І~ифро
ниіі ІІі,Т(ІІИО>. 

Е1ектронний uифровий пі.J:пис (.J:a.,li ЕПП) - це вид електронно

го пі.J:пису, отриманого за результаП):\1 криптографічного перетворення 

набору е.1ектронних цаних, який .J:оцається цо цього набору або лоrічно 

3 ІІИ~f посдпусться і дас нюгу пі.J:тnердити його uі.:rІіспість та і.Jептифі

куnати підписуnача. 
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ЕІ\П никористонуєтhс~І фі3ичниVІи та юри,тtичними ocoGa\H1 -
<.:уG'єктам и с;ІСК'І]1ОННОІ'О ;(окумснтооGігу ;І,ШІ ілснтифіка11ії ІІі.J(ІІ исунача 

та ІІілтнср;rжснни ІІілі<.:ності Jtаних н с;Ісктронній формі. 

Сутність процедури використання ЕЦП по.тягає у викор:истанні ко

ристувачем інформаційної системи пари к.т1ючів: закр:итого (секретно

го)- д.,тя фор1tуnаппя uифроnого аналога пі;::шису й парпого до нього

nідкритого ключа. який може бути .Jостушш11 бу.Jь-якому користувачу 

(контрагенту) інформаційної системи. 
У )lирсктині ЕнроІІСЙСhКОІ'О Союjу «Про 11раноні оснон11 рСІ)'JІЮ

нанн~І с;Ісктронних ІІілшtсін у С11інтонаристні» ( 1999 р.) ЕІ \П -це Jtaнi 
в е.тектронній формі, шо пр:иє.іІнуються .іІО інших .іІаних або логічно 

пов'язані з ними та с.тугують .іІЛЯ аутентифікаuії. Директива передба

час мож.тиnість використання електрошюго підпису з бLтьш широкими 

фупкціошстьпими ознаками (електронні пі.Jписи підnишеної ІІа.Jій

ності). Е.тектронний підпис пі.іІвишеної на.Jійності визпасться таким, 
~І КІНО нін ні;шоні}t<н-: настуІІним нимо1·ам: 110н'и3аниtі ОJ(Н<вначно 3 осо
Gою, ІІ(О ІІі;шисана: ;юстатніt1 }1,-ІИ і,І(снтифікаІtії осоGи-ІІіJ(ІІисунача; 

створюється з в:икористанням засобів, що знаходяться під одноосібним 

контро.тем особи, що підписала; пов'язаний з даними, до яких він від

носиться, у такий спосіб, шо будь-яка подальша зміна uих даних стає 

очевидною. 

Таким чином, цифровий пі.іІпис можна шлначити як алгоритм, за 

}(ОІІОМОІ'ОІО ИКОІ'О автор ІІОВі}(ОМJІСІІІШ «:<ІІі,І(ІІИСУС» ІІОВі}(ОМJІСІІІІИ, а()о ИІ< 

:ше і(), ЩО )LOJIIOШIC ІІа ОСІІОВі КрИІІТОІ'рафіЧІІИХ МСТ<ЩіВ ІЩІ(іЙІІО ВСТаІІО

НИТИ анторстно і ;юстонірністh !(LЖуVІснту. Ро:~Gіжності між учасника

ми 11раночину, икий скріІІлсний ЕІІП можутh бути нрсГ)СІhонані ;ІиІІІС 

на lll,!(CTi.Шl ІІ]ХШИJІ, ИІ<l IIOI'OilЖCHl учаСНИІ<аVІИ СИСТСVІИ І<ОристунаНН~І 

ЕUП, або норм закону та інших правових актів. 

Рівнозначність е.тектронного цифрового пі.іІпису в.тасноручному 

пі.Jпису, в юри.Jичній літературі роздLтясться пе усі11а. Так. іспус думка, 
шо закон дек.,тарус ШІфроnий підпис як апа.тог n.таспоручпого підпису, 

але nіп, па жаль. таким пе яn.тясться, оскі.тьки пе1tас норм, що nста
нон;Іюютh Gіомстричну ІІрин\І3КУ :шкритого к;Іюча .JtO tio1·o НJІасника. 
Ймонірно, маt-:тhси на унюі, ІІ(О аналіjуючи слсктронниЙІІифрониЙІІі.Іt
пис, не можна встановити якісь якості, характеристики (фізіологічні, 

психо.тогічні і тому подібне) суб'єкта, що підп:исався, як це можна зро

бити 1 тісю або іншою мірою достовірності при проведепні графо.тогіч

ної експерпли. Проте, це пеможлшість поn'я:шпа з ана.тізом тільки й 
nик.,тючІrо самого електрошюго цифрового підпису, якщо ж проnодити 

ІІСрснірку ІІі}(Ш1Су, ~ІК І(С і ІІСрс;tGачсноЇ Н 3аКОНі, ІІІ.,І~ІХОМ 3HCfJHCHH~I у 

Ні,!(ІІОНЇіlНИЙ KOHTfJOJIIOIOЧИ~i 0р1·ан, ТО 110 CJICKTТJOHH0\1Y ІІИфрОНО\1У ІІЇ,І(
ПИСУ можна встаношпи його зареєстрованого в.тасника, а отже й до

стовірно встановит:и його особу, оскільки пр:и реєстрації в засві.іІчую

чому центрі особа, яка отримує сертифікат клю~rа пі.іІпису, пред'яв.тяє 
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ІІОСНі;LЧСНН}І особи, ilC \1іСН1ТhОІ фоТОІрафіи і особистиtі ІІіJ(ІІИС І(ІЄЇ 

особи. Крім топ), ЕІlП ІІрин'}І3)'ЄТhОІ ;ю н.;шсноручною ІІіl(ІІису 11ри 

ниютон...Існні ссртифікатін к .. Іючін ІІііLІІисін :шсні;tчуна .. ІhНИ\1 І~снтроVІ. 

Мо:ж...1ивість використання електронного цифрового пі;:шису для 

у:к...1ацення циві..1ьно-правових договорів - ue ве.:п1кий крок у напрямі 
перехоцу цо інформаційного суспільстnа, яке перецбачас широке вико

ристання сучасних іпформаuійпо-ко~tупікаuійпих техпо.1огій при яій
сненні юрицично значуших цій, аnто~tатизаuію цоку1rентообігу та іпші 

ни;ш ни користанни іЮС}ІІ·нснh наукоІю-тсхнічноІ'О ІІроІрссу l(JІ}І :шбс3-

ІІсчснни 3<J.KOHHOCTi іі ІІр(НОрОСТl ІІр<ІНОНОІ'О рСІ')СІЮНаНН}І Нl.іLІІОНЦНИХ 

суспі.т1ьних віцносин. 

КОСІОВА Н. І. 

ТТшtіон<LІhН~І й унінерситет <<О .. tеСhК<І юрІ11 L~Ічна ака.[е\ІЇЯ>>, 
,;Іоuснт кафе ,;Іри шшільноrо права, каніJИдат юрІ[Цl['ПШХ наук 

ДОГОВІРІІРО СТВОРЮІІІЯ АКЦІОІШРІІОГО ТОВАРИСТВА 

.Заспуnання акuіоперного тоnариства с багатоетапним процесом, 
який nи~tагас скоордшюnаних цій 3асІюшшкіn, еnосчасність nикопан

пя приписів 3акону . .Jотримання строкіn тощо. За у:\юшr створення то
наристІш іLСКі~ІІ,КО\1<1 ~ШСІІОШІИК<l\1~1 ІШЖJІИІІС JІІаЧСІІІІ}І \1<К у-ІІ\1/(ЖСІІІІ}І 

ЇХ /(ЇЙ, рО:.!ІІЩ(Ї~І о6ов\пків, IIJН1Jli<\ЧCJ ll ІИ УІЮВІЮВаЖСІЮЇ ОСОбИ ІІа ВЧ~1-
НСННИ іІіі-і НііІ і\ІІСНі 3аСНОННИІ<іН ТОНарИСТНа. У 3Н'}І:1І<У 3 Ш1\ІІ Н<ІЖJІИНС 

3НаЧСННИ Н рСІ')'.·ІЮН<ІННІ НlіІНОСИН, }11<1 НИЮ1КаЮТh І ІрИ 3<J.CHyHaHHI аКІІІ

ОНерНИХ товариств ~tає віJігравати цоговір про створення акціонерного 

товариства. Юрици•ші особи можуть створюватись на підставі різних 

цоговорів, які ~южуть бути к.тшсифіковані за різними критеріями. Так, 

за.1ежпо nід прец~tету регулювання та строку дії, догоnори ~южуть бути 

поді.1епі па: цогоnори про створення юридичної особи, які не регу.lІо
ютh iLi}l.·lhHiCTh СаVІОЇ особи, та 3<J.CHOHHИIIhKi j[ОІ"ОНОрИ, ИКі НИ3НаЧаЮТh, 

}І І< ІІЩ1Щ(ОК ;(iti 3аснонникін 110 стнорснню тонаристна, так і 3ш·а .. Іhні 

3аса;ш ;(і}І.·Іhності юрил1чної особи, 11рана та о6он\І3КИ її учасникін, 

структуру та повноваження органів тошо. За .. 1ежно віц підстав створен
ня юридичної особи цоговори можуть бути поцілені на: цоговори про 
3аснуnшп1я юрицичної особи та цогоnори про створення юридичної 

особи nнаслі.Jок реоргапі3аuії. 
Категорія <<..Joгonip про стnорення акціонерного тоnаристnа)> nи

користонуєтм:}І у flинiJІhHOMY KOJ(CKCi УкраЇНИ, Hi.iLIIOHi;[HO J(O ИКОІ"О ІІ.С 

j(OI"OHip, икиtі Н113Н<J.ЧаЄ 110p}1j[OI< ~щіtісНСНЮІ СІІі;ІhНОЇ ,Т(і}І~ІhНОСТі 3аСНО

ВНИКіВ щоцо створення товариства. При uьому у Циві1ьно:\1у коцексі 
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