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Деякі практичні аспекти визначення ціни господарського 

договору між резидентами в іноземній валюті  

   

В умовах суттєвої зміни курсу гривні до основних іноземних валют актуальним є питання 

чіткого врегулювання порядку коригування ціни договору, якщо договором передбачено 

еквівалент ціни в іноземній валюті.  

Згідно із ч. 2 ст. 524 ЦКУ сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов'язання в 

іноземній валюті.  

Питання можливості зазначення грошового еквіваленту зобов’язання в іноземній валюті 

неодноразово розглядалось судами вищих інстанцій. Зокрема, чіткі висновки щодо права 

суб’єктів господарювання зазначати ціну договору в іноземній валюті зроблено у постанові 

ВГСУ від 24.04.2012 р. у справі № 8/5005/11964/2011, ухвалі ВГСУ від 08.05.2012 р. у справі 

№ 2/5009/1888/11-8/5009/1888/11.  

При визначенні еквіваленту в іноземній валюті розрахунки між сторонами мають 

здійснюватись у національній валюті – гривнях.  

У зв’язку з цим, слід розуміти механізм перерахунку суми зобов’язання з іноземної валюти в 

національну.  

Частиною 2 ст. 533 ЦКУ передбачено загальний механізм перерахунку суми зобов’язання у 

гривню, а саме: якщо у зобов'язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, 

сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної 

валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений 

договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом.  

Тобто законодавство надає право суб’єктам господарювання зазначати у договорах ціну 

товару (робіт, послуг) в іноземній валюті за умови:  

а) подальшого перерахування ціни в національну валюту;  

б) здійснення оплати в національній валюті.  

Оскільки оплата за договором може бути здійснена через значний проміжок часу (наприклад, 

після поставки товарів тощо), курс іноземної валюти може суттєво збільшитись. Тому лише 

із чітким врегулюванням на договірному рівні порядку перерахунку ціни договору з 



 
іноземної валюти в гривню можливе реальне отримання коштів за курсом іноземної валюти, 

на який розраховуватиме сторона.  

На практиці сторони договору використовують різні механізми перерахунку.  

Зокрема, можуть передбачити перерахунок ціни товару (послуг, робіт) за курсом іноземної 

валюти на дату здійснення платежу (платежів) за договором (у випадках збільшення 

курсу іноземної валюти або незалежно від напрямку зміни курсу валюти). У такому випадку 

слід чітко зафіксувати в договорі дане положення.  

Однак навіть в таких простих випадках слід враховувати певні ризики, про які зазначено 

нижче.  

Альтернативним варіантом перерахунку ціни товару (робіт, послуг) може бути ситуація, за 

якої сторонам договору надається право перерахувати ціну договору у випадку суттєвої 

зміни курсу іноземної валюти на момент повного розрахунку порівняно з курсом 

іноземної валюти, який існував на момент укладення договору.  

В цілому методи перерахунку ціни договору можуть бути різноманітні, однак в даній статті 

вважаємо за доцільне звернути увагу не на конкретні механізми, а на окремі практичні 

ризики перерахунку з урахуванням наявної судової практики. Однак слід пам’ятати, що 

невизначення конкретного механізму перерахунку дозволить зобов’язаній стороні 

керуватись курсом НБУ на день платежу.  

Сума, на яку вартість товару (робіт, послуг) в гривнях збільшилась станом на дату 

проведення остаточного розрахунку з урахуванням збільшення курсу іноземної валюти 

до гривні порівняно з курсом іноземної валюти на момент укладення договору, для 

цілей цієї статті(!) далі називатимемо курсовою різницею.  

Для уникнення ризиків, які можуть виникнути під час розрахунку та оплати суми курсової 

різниці, зазначимо декілька практичних аспектів, які слід враховувати при укладенні 

господарських договорів та визначенні їх умов.  

1. В договорі доцільно чітко визначити джерело інформації (бажано з посиланням на адресу 

інтернет-ресурсу) для визначення курсу валюти: курс Національного банку України, 

міжбанківський валютний курс продажу (або купівлі) тощо.  

Додатково слід передбачити можливість використання показників курсу валюти в іншому 

ресурсі у випадку припинення роботи обраного ресурсу та зазначити час доби (стадії торгів 

на міжбанківському ринку тощо), яким слід керуватись при визначенні курсу валют.  

2. Оскільки ціна договору може бути доволі значною, сторони договору можуть узгодити 

здійснення виплат з розстрочення платежу та з визначенням графіку здійснення періодичних 

платежів. При цьому суму періодичних платежів, яку слід сплатити, можуть визначити в 

іноземній валюті з правилом перерахування в майбутньому за курсом іноземної валюти 

станом на дату платежу.  



 
Вважаємо за доцільне застерегти про ризики, виявлені за результатами аналізу судової 

практики, які можуть виникнути при несплаті зобов’язаною стороною та необхідності 

звернення стягнення заборгованості у судовому порядку.  

2.1. В окремих випадках у формулюванні «перерахунок за курсом станом на дату здійснення 

платежу» суди вбачають пряме посилання на курс іноземної валюти згідно з датами за 

графіком платежів, а не датами здійснення фактичного платежу.  

Якщо платежі здійснені не були, що стало підставою звернення до суду, оптимальною 

датою, якою позивач може керуватись для визначення курсу валюти при перерахунку ціни 

договору та визначенні ціни позову, є дата звернення з позовом до суду.  

Однак, як зазначено вище, в окремих випадках суди не вбачають права сторони керуватись 

курсом валюти станом на дату подання позову у разі наявності в договорі (або додатковій 

угоді до договору) графіка платежів та формулювання «перерахунок за курсом станом на 

дату здійснення платежу».  

Зокрема, такі висновки були зроблені судовою колегією Харківського апеляційного 

господарського суду у постанові від 23.07.2014 р. у справі № 922/709/14, де суд ототожнив 

формулювання «дата платежу» з орієнтовними датами, визначеними у графіку розстрочення.  

У зв’язку із вищезазначеним, рекомендуємо у господарських договорах (додаткових 

угодах до договорів), які регулюють порядок оплати ціни товару (робіт, послуг):  

– при врегулюванні порядку перерахунку ціни в гривню використовувати формулювання 

«перерахунок за курсом іноземної валюти до гривні станом на дату здійснення фактичного 

платежу (зарахування грошових коштів на поточний рахунок)»;  

– у випадку порушення зобов’язань щодо оплати передбачати можливість перерахувати ціну 

договору за курсом іноземної валюти станом на дату звернення до суду з позовом про 

сплату заборгованості та/або станом на дату звернення з вимогою до боржника (у випадку 

досудового врегулювання спору);  

– включати положення про те, що графік платежів стосується виключно строків 

виконання зобов’язання, однак не впливає на порядок перерахунку ціни договору з 

іноземної валюти в гривню.  

2.2. В процесі розгляду судового спору курс валюти може значно зрости і для отримання 

гарантій перерахування ціни позову рекомендуємо передбачати у договорах та/або 

додаткових угодах до договорів право перерахунку ціни позову у зв’язку із зміною курсу 

іноземної валюти станом на дату розгляду судового спору до моменту прийняття рішення 

по справі.  

3. При визначенні в договорі права на отримання в майбутньому суми курсової різниці, 

сторони можуть суму курсової різниці також вирахувати в іноземній валюті.  



 
Якщо сторони, оцінюючи валютні ризики, передбачають, що сума курсової різниці може 

бути значною, доцільно у договорі передбачити право сторони зазначити еквівалент в 

іноземній валюті не тільки для ціни договору, а й для суми курсової різниці.  

Таким чином, наприклад, продавець забезпечує уникнення збитків у зв’язку із коливанням 

курсу іноземної валюти, оскільки навіть курсова різниця буде перерахована в іноземну 

валюту і буде сплачуватись за очікуваним курсом.  

У такому випадку варто конкретизувати, яким саме курсом валюти слід керуватись при 

перерахунку суми курсової різниці в гривню (курсом валюти на дату платежу, курсом на 

певні конкретні дати тощо).  

Тобто в договорі слід чітко визначити курс валюти, яким слід керуватись не лише при 

перерахунку ціни договору, а й за яким обчислюватиметься сума курсової різниці, 

враховуючи врегулювання питань, описаних у даній статті.  

4. З урахуванням можливого суттєвого збільшення курсу іноземної валюти станом на дату 

остаточного платежу за договором порівняно з курсом на дату підписання договору, сума 

курсової різниці, яку доводиться сплатити зобов’язаній стороні, може бути доволі великою 

або навіть рівнозначною ціні договору.  

У зв’язку з цим, для чіткого фіксування суми, яка має бути сплачена, додатково в договорі 

можна зазначити умову, за якою порядок оплати курсової різниці та її сума визначалась 

би у додатковій угоді до договору. Одночасно слід зобов’язати сторону підписати 

додаткову угоду в певний строк.  

Якщо ж укладення додаткової угоди викликає труднощі для сторін договору, як додаткову 

гарантію фіксування належної до сплати суми курсової різниці можна передбачити 

підписання акта звіряння взаємних розрахунків.  

Підписання додаткової угоди не виключає можливості оформлення акта звіряння 

взаєморозрахунків.  

Висновки  

Законодавство України надає право суб’єктам господарювання визначити грошовий 

еквівалент зобов'язання в іноземній валюті. При цьому суб’єкти господарювання можуть 

здійснити перерахунок ціни договору відповідно до передбаченого договором механізму.  

При укладенні господарських договорів за умови визначення ціни договору в іноземній 

валюті слід чітко врегульовувати не лише порядок перерахунку ціни договору, а й порядок 

визначення та сплати суми курсової різниці.  

Суб’єкт господарювання має оформлювати господарські договори з найбільш максимальною 

вигодою на майбутнє для себе, особливо в умовах різких коливань стану економіки України 

та стрімкого падіння курсу національної валюти.  



 
Особливу увагу варто звернути на ризики, пов’язані з розстроченням платежів за договором, 

а також стягненням суми заборгованості в судовому порядку.  

  

Анастасія Ховдій   молодший юрист Групи компаній «КЕЙНАС»   
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