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Єльчанінов Ю. В. Актуальні питання реалізації норм цивільного права у
договір купівлі-продажу. – Кваліфікаційна робота на правах рукопису.
Випускна робота магістра зі спеціальності 081 «Право». – Кременчуцький
національний університет імені Михайла Остроградського. Факультет права,
2 гуманітарних і соціальних наук. Кафедра галузевих юридичних наук. 
Кременчук, 2019.

Випускну роботу магістра присвячено дослідженню сутності і значенню
договору купівлі-продажу. Розглядається поняття, види і місце договору купівлі-
продажу у механізмі правового регулювання, а також виконання і правові 
наслідки його порушення. Використовується формально-логічні методи 
дослідження чинних норм законодавства. Досліджуються проблемні питання 
пов’язанні з укладанням і виконанням договору купівлі-продажу з 
використанням мережі Інтернет, питання електронної комерції та 
відшкодування моральної шкоди, яка виникає у наслідок порушення 
відповідних зобов’язань. Аналізується співвідношення норм Цивільного
Кодексу України про договір купівлі-продажу з іншими нормативно-правовими
актами. Досліджуються практичні аспекти застосування норм Цивільного 
Кодексу України про договір купівлі-продажу. Робляться висновки та надаються 
пропозиції із вдосконалення чинного законодавства.

Ключові cлoвa: договір купівлі-продажу, електронна комерція, 
електронний договір, оферта .



Yelchaninov U. V. Topical issues of application of the rules of the Civil Code 
of Ukraine on the contract of sale. – A Qualifying Scientific Work as a Manuscript.

Graduating master’s work in the specialty 081 «Law». – Kremenchuk 
Mykhailo Ostrogradskyi National University. Faculty of Law, Humanity and Social 
sciences. Department of Jurisprudence Sciences. Kremenchuk, 2019.
Master's degree work is devoted to the study of the nature and significance of the
contract of sale. The concept, types and place of the contract of sale in the mechanism 
of legal regulation, as well as the performance and legal consequences of its violation 
are considered. Issues related to the conclusion and execution of a contract of sale 
using the Internet, e-commerce issues and non-pecuniary damage arising from breach 
of relevant obligations are investigated. The relation of the norms of the Civil Code 
of Ukraine on the contract of sale with other normative legal acts is analyzed. The 
practical aspects of the application of the rules of the Civil Code of Ukraine on the 
contract of sale are explored.

Conclusions are made and proposals are made to improve current legislation.
Key words: contract of sale, e-commerce, e-contract, offer.


