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Постановка проблеми. Поява глобальної мережі Інтернет, нових технологій та новітніх способів комунікації знач-
ною мірою вплинули на зміни у праві. Перед вітчизняним законодавцем постала гостра необхідність як впроваджен-
ня правових норм для регламентації відносин, що виникають, так і пристосування існуючих законодавчих положень 
до нових реалій. Саме тому, метою статті є формулювання концепції договору постачання цифрового контенту в 
умовах адаптації договірного права України до acquis communitare ЄС, виокремлення правових засад обігу цифрово-
го контенту та обґрунтування необхідності внесення змін до Цивільного кодексу України шляхом його доповненням 
положеннями про договір постачання цифрового контенту Відповідно до поставленої мети основою методології до-
слідження стали діалектичний метод правового пізнання, застосування якого дало змогу виокремити договірну конс-
трукцію постачання цифрового контенту та виділити її особливості, порівняльно-правовий метод пізнання, за допо-
могою якого здійснено аналіз положень вторинного права ЄС про обіг цифрового контенту та їх порівняння із 
відповідними нормами цивільного законодавства України, а також системно-функціональний метод при тлумаченні 
правових категорій, в результаті чого поглиблено та уточнено понятійно-категоріальний апарат цивільно-правового 
регулювання договірних відносин з обігу цифрового контенту. Результатом роботи є обґрунтування доцільності вне-
сення змін до Цивільного кодексу України шляхом його доповнення нормами про договір постачання цифрового кон-
тенту. До переліку істотних умов вказаного договору запропоновано включити положення про його предмет – циф-
ровий контент, що правомірно використовується постачальником на підставі ліцензійного договору, ціну (у 
відплатних договорах) та строк виконання сторонами своїх зобов’язань. Висновки У статті обґрунтовано доцільність 
виокремлення договірної конструкції постачання цифрового контенту, та необхідність її закріплення у Цивільному 
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кодексі України. Здійснено термінологічне визначення сторін договору як: постачальника цифрового контенту – фізи-
чної або юридичної особи, в тому числі суб’єкта підприємницької діяльності, та одержувача цифрового контенту, під 
яким слід розуміти фізичну та юридичну особу, що зобов’язується сплатити ціну договору, або вчинити іншу дію 
шляхом надання доступу до своїх персональних, чи будь-яких інших даних, та визначено істотні умови досліджува-
ного договору.  

Ключові слова: цифровий контент; обіг нематеріальними даними; договір постачання цифрового 
контенту; договірні конструкції обігу даними 

*** 
Problem statement. The emergence of a global Internet network, new technologies and new ways of communication has 
greatly influenced the changes in law. The domestic legislator faces an urgent need both for the introduction of legal rules, 
for regulating the relations that arise, and for adapting existing legislative provisions to new realities. Therefore, the purpose 
of the article is to formulate the concept of contract for the supply of digital content according to adaptation of Ukrainian con-
tract law to the EU acquis communitare to highlight the legal basis for the circulation of digital content and justify the need to 
amend the Civil Code of Ukraine, by supplementing it with the provisions on contract for the supply of digital content. In ac-
cordance with this goal, the main research methods are: the dialectical method of legal cognition, which made possible to 
distinguish the contractual structure for the supply of digital content and to highlight its features. A comparative cognition 
method that analyzes the provisions of EU secondary law on the supply of digital content and compares them with the rele-
vant norms of Ukrainian civil law, as well as a system-functional method for interpreting legal categories, as a result, the 
conceptual and categorical apparatus of civil legal regulation of contractual relations on the supply of digital content has 
been deepened and clarified. The result of the study is to substantiate the feasibility of amending the Civil Code of Ukraine 
by supplementing it with the provisions on the contract for the supply of digital content. In the list of essential terms this con-
tract it is proposed to include provisions on its subject – digital content, which is lawfully used by the supplier on the basis of 
the license agreement, the price (commutative contracts) and the terms of fulfillment by the parties of their obligations. Con-
clusions. The article substantiates the feasibility of distinguishing the contractual constructions for the supply of digital con-
tent, and the need to include it in the Civil Code of Ukraine. Identified the parties to the contract as: the digital content sup-
plier – natural or legal person, including a business entity, and the digital content customer – natural or legal person who 
undertakes to pay the price of the contract or to take another action by giving access to it personal or any other data, as well 
as the essential terms of the contract are defined. 

Key words: digital content; circulation of intangible data; contract for supply of digital content; contractual struc-
tures for data circulation 
 

Постановка проблеми 

Користувачі інтернет-ресурсів, завантажуючи 
або зберігаючи будь-які дані у хмарних схови-
щах даних, щодня вступають у відносини обігу 
цифрового контенту. Правовою підставою їх 
виникнення є договори купівлі-продажу цифро-
вих файлів, їх найму, зберігання у хмарному 
сховищі даних та інше. Проте, вітчизняне зако-
нодавство не містить окремої універсальної до-
говірної конструкції постачання даних у цифро-
вій формі, що створює неоднозначність при 
визначенні норм цивільного законодавства, які 
слід застосовувати для регулювання конкретно-
го типу договірних відносин у сфері обігу циф-
рового контенту. 

В умовах євроінтеграційного курсу розвитку 
вітчизняного законодавства, та у зв’язку із при-
йняттям 20.05.2019 року Директиви Європейсь-
кого Парламенту і Ради 2019/770 про деякі ас-
пекти договорів постачання цифрового контенту 
та цифрових послуг від 20.05.2019 р. (далі – 
Директива 2019/770 про договори постачання 
цифрового контенту та цифрових послуг), відк-

ритим залишається питання доцільності вне-
сення змін до Цивільного кодексу України (далі 
– ЦК України), шляхом його доповнення норма-
ми, що регулюють відносити постачання циф-
рового контенту. Вирішення також потребує пи-
тання необхідності розробки окремого 
нормативно-правового акту для регулювання 
відносин постачання цифрового контенту, 
включення зазначеної договірної конструкції до 
ЦК України або регулювання нових правовідно-
син шляхом застосування до них положень чин-
ного цивільного законодавства за аналогією. 

Розмірковуючи про доцільність впроваджен-
ня в цивільне законодавство України нової до-
говірної конструкції постачання цифрового кон-
тенту, варто виділити позицію С. Братуся, 
котрий зазначав, що необхідність у виділенні 
нових груп зобов’язань відсутня, якщо відмінно-
сті в економічній сутності договорів не зумов-
люють різних юридичних наслідків, та не відо-
бражаються в юридичному змісті договірної 
конструкції [1, с.195]. Таким чином, потреба у 
створенні окремого нормативного регулювання 
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договірних зобов’язань виникає лише у тому 
разі, якщо нові ознаки такого зобов’язання ви-
магають законодавчого відображення [2, c.48].  

У світлі наведеної проблематики висловився 
Є. Пісулінський (Pisuliński J, 2013). На думку 
вченого, договір постачання цифрового контен-
ту за своєю суттю не є новим, адже під його по-
няттям часто розуміються інші поіменовані у 
Цивільному кодексі договірні конструкції, вклю-
чаючи ліцензійний договір [3, c.802].  

Із зазначеною позицією важко погодитись, 
виходячи з наступного. По-перше, зазвичай 
особа, якій належать майнові авторські права 
на цифровий контент, не є його постачальни-
ком, а тому розглядати ліцензійний договір як 
єдину договірну конструкцію, на підставі якої 
постачається цифровий контент, вважаємо не-
доцільним. По-друге, основним суб’єктивним 
мотивом ліцензійного договору, відповідно до 
положень ст.1109 ЦК України, є отримання до-
зволу на використання об’єкта права інтелекту-
альної власності, в той час, як метою укладення 
договору, за яким постачається цифровий кон-
тент, є одержання самого цифрового контенту. 
Таким чином, змістом договірних відносин, пре-
дметом яких виступає цифровий контент є пе-
редання цифрових даних та прав на їх викорис-
тання, що безпосередньо пов’язане із істотою 
цифрового контенту. 

Варто відзначити, що законодавство держав-
членів Європейського Союзу (далі – ЄС) не од-
разу прийняло позицію необхідності розробки 
окремого нормативного регулювання відносин 
обігу цифрового контенту. З метою імплементації 
в національне законодавство положень Директи-
ва Європейського парламенту і Ради 2011/83/EU 
про права споживачів від 25.10.2011 р. (далі – 
Директива 2011/83 про права споживачів) було 
розроблено ряд законопроектів. Серед яких ціка-
вим для аналізу видається проект внесення змін 
до Цивільного кодексу Республіки Польща, 
включно із статтями про купівлю-продаж. Так, у 
частині регулювання постачання цифрового кон-
тенту, польський законодавець пропонує викори-
стати аналогію закону, та до правовідносин із 
постачання води, газу, електроенергії та цифро-
вого контенту, відповідно, застосовувати поло-
ження про купівлю-продаж [4].  

Зазначений підхід до імплементації Директи-
ви 2011/83 про права споживачів підданий не-
абиякій критиці у правовій доктрині, що у свою 
чергу призвело до дискусій, пов’язаних із необ-
хідністю запровадження окремого нормативно-
правового регулювання договірних відносин обі-

гу цифрового контенту. Цікавою у даному кон-
тексті видається позиція Т. Таргоша (Targosz T., 
2015) та М. Вирвінські (Wyrwiński M., 2015) від-
носно недоцільності регулювання постачання 
цифрового контенту положеннями про купівлю-
продаж. Вчений вказує на неможливість відпо-
відного застосування положень купівлі-продажу 
до правовідносин обігу цифрового контенту у 
випадку, коли сам Цивільний кодекс не містить 
його дефініції Крім того, неефективним є закріп-
лення договірної конструкції постачання цифро-
вого контенту виключно у законодавстві про 
права споживачів, оскільки такий підхід суттєво 
звузить застосування правових норм виключно 
до регулювання споживчих відносин у сфері 
обігу цифрового контенту [5, c.20]. 

У зв’язку із наведеним, вважаємо, що розбі-
жності між товарами, що мають речову форму 
вираження, енергетичними та іншими ресурса-
ми і цифровим контентом є настільки значними, 
що спільне правове регулювання купівлі-
продажу товарів та постачання цифрового кон-
тенту буде неефективним. 

Низка сумнівів та зауважень виникає при 
з’ясуванні необхідності застосування регуляти-
вних положень у сфері купівлі-продажу товарів 
до правовідносин постачання цифрового конте-
нту. Так, на думку М. Шмідт-Кессел (Schmidt-
Kessel M., 2012), положення про купівлю-
продаж слід застосовувати лише до договорів, 
за якими одержувач отримує доступ до цифро-
вих даних [6, c.30]. 

Іншу, відмінну позицію, висловлюють І. Но-
вацька (Nowacka I., 2017) та К. Вендехорст 
(Wendehorst Ch., 2012), згідно з якою доцільним 
є застосування положень про купівлю-продаж 
виключно до договірних відносин постачання 
цифрового контенту на матеріальному носієві 
інформації, а також, до договорів, за умовами 
яких цифрові дані постачаються одержувачу на 
вказану ним адресу електронної пошти [7, c.115; 
8, с.44]. 

Неоднозначність у позиціях як науковців, так 
і Європейської комісії, стосовно застосування 
Проекту Регламенту Європейського Парламен-
ту і Ради 2011/0284 щодо спільного європейсь-
кого регулювання договорів купівлі-продажу від 
11.10.2011 р. (далі – проект Регламенту щодо 
спільного європейського регулювання купівлі-
продажу 2011/0284) [9] сприяли розробці нового 
підходу до регламентації договірних відносин у 
цій сфері, що завершилася прийняттям Дирек-
тиви Європейського Парламенту і Ради 
2019/771 про деякі аспекти договорів купівлі-
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продажу товарів від 20.05.2019 р. (Директива 
2019/771 про деякі аспекти договорів купівлі-
продажу товарів). Наведений нормативно-
правовий акт закріплює поширення правового 
регулювання купівлі-продажу на правовідноси-
ни, предметом яких виступають товари із циф-
ровими елементами. При цьому, у випадку ук-
ладення договору постачання цифрового 
контенту, що не є інтегральною частиною това-
ру із цифровими елементами, норми у сфері 
купівлі-продажу товарів до таких правовідноси-
ни не застосовуватимуться [10].  

Враховуючи наведене вважаємо необхідним 
застосування підходу окремого нормативного 
регулювання купівлі-продажу товарів та поста-
чання цифрового контенту при розробці правової 
регламентації обігу цифрового контенту, визна-
чення правових засад якого є метою статті. Доці-
льним є впровадження у вітчизняне законодав-
ство окремої договірної конструкції постачання 
цифрового контенту, а поширення норм Глави 54 
ЦК України на правовідносини обігу цифрового 
контенту виправданим у випадку укладення до-
говору, предметом якого виступатиме товар із 
цифровими елементами, виокремлення яких не 
є можливим без втрати таким товаром своїх вла-
стивостей. Новизна роботи полягає в тому, що 
вперше здійснено порівняльно-правовий аналіз 
вторинного законодавства ЄС та вітчизняного 
законодавства, що регулює відносини обігу циф-
ровими даними, на основі якого виокремлено 
новий договір постачання цифрового контенту, 
обґрунтовано термінологічне визначення сторін 
договору, визначено його істотні умови. Завдан-
ням статті є доведення необхідності впрова-
дження у національне законодавство нової дого-
вірної конструкції постачання цифрового 
контенту; розробка термінологічного визначення 
його сторін; з’ясування істотних умов досліджу-
ваного договору. 

Договір постачання цифрового контенту – 
нова договірна конструкція, що  
опосередковує обіг цифрового контенту в 
приватному праві ЄС 

Як зазначається у літературі, поіменованість 
договору постачання цифрового контенту, та 
визначення його як типового для передачі да-
них, що генеруються та постачаються у цифро-
вій формі, має місце лише за умови встанов-
лення та відмежування спільного зобов’язання 
його сторін для усіх договірних правовідносин 
даного виду [7, c.105]. 

З метою виокремлення предмету договору 

постачання цифрового контенту варто, насам-
перед, проаналізувати саме поняття «постачан-
ня». Погоджуємось із позицією Ф. Цоля, котрий 
вказує, що ключовим для виділення поняття 
договору постачання цифрового контенту є 
правова інтерпретація визначення «постачан-
ня», котре у ньому міститься [0, c.443]. 

Варто наголосити, що вітчизняне цивільне 
законодавство послуговується терміном «пос-
тачання» у назві договірних правовідносин пос-
тачання енергетичними та іншими ресурсами 
через приєднану мережу (ст.714 ЦК України). 
На думку Ю. Носіка, термін постачання у цьому 
випадку характеризує спосіб транспортування 
(доставки) енергетичних та інших ресурсів спо-
живачеві [11]. Погоджуємось із Н. Меджибовсь-
кою, котра, досліджуючи термінологію елект-
ронного постачання, характеризує його як 
організаційно-управлінський механізм, в рамках 
якого використовуються інформаційно-кому-
нікаційні технології для автоматизації процесу 
постачання [12, c.81]. Таким чином, вважаємо, 
що назва постачання відповідає сутності зо-
бов’язання, покладеного на боржника у право-
відносинах обігу цифрового контенту. 

Як влучно зазначає Н. Кузнєцова, для досяг-
нення ефективності цивільного законодавства 
необхідним вбачається розробка та досліджен-
ня договорів у нових сферах економічної діяль-
ності [13, c.294]. Саме таким, на нашу думку, 
повинен стати договір постачання цифрового 
контенту, як новий вид поіменованого договору 
з обігу нематеріальних цифрових даних. 

Проектом Директиви № 2015/0287 про дого-
вори постачання цифрового контенту вперше 
запропоновано законодавче визначення дого-
вору постачання цифрового контенту як догово-
ру, на підставі якого постачальник постачає, або 
зобов’язується постачати цифровий контент 
шляхом забезпечення доступу до нього, чи його 
надання для завантаження, а споживач, що 
отримує такий цифровий контент, зо-
бов’язується сплатити визначену у договорі ці-
ну, або вчинити іншу дію шляхом надання дос-
тупу до своїх персональних даних, чи будь-яких 
інших даних [14].  

Варто наголосити, що попри свою актуаль-
ність та новий підхід до правового регулювання 
обігу цифрових даних, проект Директиви 
№ 2015/0287 про договори постачання цифро-
вого контенту містив значну кількість неодно-
значних законодавчих рішень щодо яких Євро-
пейська комісія та Парламент ЄС не могли дійти 
згоди, а саме: поняття цифрового контенту, ви-
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окремлення цифрової послуги та товару із циф-
ровими елементами. Це у свою чергу привело 
до відхилення проекту Директиви № 2015/0287 
про договори постачання цифрового контенту 
від 09.12.2015 р. [15]. 

Дещо інший підхід до визначення договору 
постачання цифрового контенту міститься у но-
вій Директиві 2019/770 про договори постачання 
цифрового контенту та цифрових послуг. Відпо-
відно до ч.1 ст.3 даного акту договором поста-
чання цифрового контенту є договір, на підставі 
якого суб’єкт підприємницької діяльності поста-
чає, або зобов’язується постачати споживачу 
цифровий контент або цифрову послугу, а спо-
живач, у свою чергу, сплачує або зобов’язується 
сплатити винагороду [16]. Розробляючи дефіні-
цію договору постачання цифрового контенту, 
європейський законодавець впроваджує чітке 
нормативне регулювання саме споживчих дого-
ворів. На нашу думку, такий підхід в першу чер-
гу зумовлений тим, що Директива 2019/770 про 
договори постачання цифрового контенту та 
цифрових послуг є законодавчим актом макси-
мальної гармонізації, що обмежує законодавчу 
свободу парламентів держав-членів ЄС при 
включенні її норм у національне законодавство. 
Доцільно зауважити, що саме максимальна га-
рмонізація положень Директиви дозволяє за-
безпечити рівність захисту прав споживачів на 
території усієї спільноти. Разом з тим, націона-
льний законодавець держав-членів ЄС вправі 
імплементувати норми Директиви з можливістю 
їх поширення і на договори постачання цифро-
вого контенту між суб’єктами підприємницької 
діяльності.  

Поіменованість договору постачання  
цифрового контенту – як виклик цифрової 
революції до рекодифікації цивільного  
законодавства України 

Варто відзначити, що предметом зо-
бов’язання за договором постачання цифрового 
контенту буде сам цифровий контент. Тобто, на 
відміну від договорів про виконання робіт та на-
дання послуг (в тому числі і цифрових), де пре-
дметом зобов’язання є нематеріальне благо, 
яке замовник отримує у процесі вчинення вико-
навцем певної дії або здійснення певної діяль-
ності [17, c.59], у випадку із постачанням циф-
рового контенту на постачальника покладається 
обов’язок забезпечити доступ цифрового конте-
нту, або надати його для завантаження на пер-
сональний технічний пристрій одержувача. 
Процес постачання цифрового контенту, як за-

значається у літературі, є похідним обов’язком 
постачальника [7, c.111], невиконання якого 
унеможливить користування даними у цифровій 
формі одержувачем. Разом з тим, правова при-
рода цифрового контенту як особливого різно-
виду об’єкта цивільних прав зумовлює необхід-
ність правомірного користування ним 
постачальником, а також володіння останнім 
авторськими правами на цифровий контент.  

Питання термінологічного визначення сторін 
договору постачання цифрового контенту має 
правотворче та правозастосовне значення. Вва-
жаємо, що боржника у зобов’язанні слід іменува-
ти виходячи із його основної функції, а саме, по-
стачання цифрового контенту – «постачаль-
ником». Принагідно зауважимо, що термінологіч-
не визначення боржника постачальником не є 
новим для договірного права України. Так, пос-
тачальником у якості боржника у зобов’язаннях є 
сторона договорів поставки (ст.712 ЦК України), 
постачання енергетичними та іншими ресурсами 
через приєднану мережу (ст.714 ЦК України). Як 
законодавець, так і доктрина визначають, що 
постачальником у договорі поставки та договорі 
постачання енергетичними та іншими ресурсами 
через приєднану мережу виступає суб’єкт підп-
риємницької діяльності.  

Вважаємо доцільним застосувати у вітчизня-
ній правотворчій та правозастосовній діяльності 
поняття «постачальник» для термінологічного 
визначення боржника у договорах, за якими 
здійснюється обіг цифрового контенту. При 
цьому, постачальником може виступати як фі-
зична, так і юридична особа, в тому числі 
суб’єкт підприємницької діяльності. 

Законодавство ЄС, додержуючись наведеної 
вище позиції захисту прав споживачів, визначає 
одержувача цифрового контенту як споживача, 
тобто фізичну особу, котра укладає договори 
постачання цифрового контенту для особистих 
потреб, безпосередньо не пов’язаних із здійс-
ненням нею підприємницької діяльності [16]. 

У випадку включення постачання цифрового 
контенту до поіменованих договорів ЦК України, 
пропонуємо використання терміну "одержувач" 
для найменування кредитора, що на підставі 
укладеного договору отримує цифровий кон-
тент. На нашу думку, під терміном одержувача 
слід розуміти фізичну та юридичну особу, котра 
зобов’язується сплатити ціну або вчинити іншу 
дію шляхом надання доступу до своїх персона-
льних даних, чи будь-яких інших даних на ко-
ристь постачальника. 

Необхідність використання терміну "одержу-
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вача" і у вітчизняному законодавстві обґрунто-
вується його інтерпретацією як особи, яка що-
небудь одержує [18, c.625]. Крім того, 
ЦК України відоме поняття одержувача як на-
йменування кредитора у зобов’язаннях. Так, за 
договором лізингу кредитором виступає лізин-
гоодержувач, за договором перевезення ванта-
жу –особа, що має право на одержання ванта-
жу, за договором купівлі-продажу – покупець 
(одержувач товару), та інше.  

З метою комплексного дослідження договору 
постачання цифрового контенту вважаємо за 
необхідне виділити його істотні умови. У літера-
турі істотними вважаються умови, які необхідні і 
достатні для укладання конкретного виду дого-
вору [19, c.313]. При цьому, до істотних нале-
жать умови про предмет договору, умови, що 
визначені законом як істотні або є необхідними 
для договорів даного виду, а також усі ті умови, 
щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має 
бути досягнуто згоди. 

Як зазначає В. Грудзев, істотними виступа-
ють умови, що формують сутність договірного 
правовідношення [20, c.92]. 

Предметом договору постачання цифрового 
контенту є визначений в договорі конкретний 
вид цифрових даних, котрі постачальник циф-
рового контенту повинен надати одержувачу у 
один із наступних способів: цифрова трансмісія 
даних, закодованих у дискретні сигнальні імпу-
льси, що вміщуються на зовнішніх матеріальних 
носіях інформації; завантаження цифрових да-
них одержувачами на їх персональні технічні 
пристрої; надсилання даних у формі стрімінгу 
он-лайн, та будь-який інший доступний для 
отримання цифрових даних спосіб. Вважаємо 
доцільним підкреслити, що поширення на циф-
ровий контент майнових та особистих немайно-
вих авторських прав, спонукає до необхідності 
розробки положення про те, що предметом до-
говору постачання цифрового контенту буде 
такий цифровий контент, постачальник якого 
володіє сукупністю майнових та особистих не-
майнових авторських прав на його використан-
ня і розповсюдження. 

Зважаючи на мету укладення будь-якого до-
говору, а саме задоволення потреб суб’єктів ци-
вільних правовідносин, в умовах існування рин-
кової економіки та конкуренції неабиякого 
значення набуває визначення ціни договору. Як 
влучно наголошує О. Круглова, тільки при наяв-
ності двох основних складових: потреби і можли-
вості сплатити за її задоволення певної ціни, іс-
нує перспектива виникнення договірних 

правовідносин [21, c.469]. Враховуючи те, що 
ціна як істотна умова є характерною виключно 
для відплатних договірних зобов’язань, у випадку 
договорів постачання цифрового контенту, вва-
жаємо за необхідне включення ціни до переліку 
істотних умов виключно для відплатних догово-
рів. Якщо ціна на цифровий контент прямо не 
встановлюється в умовах договору, керуючись 
положеннями п.4 ст.632 ЦК України, її слід ви-
значати, виходячи із звичайних цін, що склалися 
на аналогічні об’єкти на момент укладення дого-
вору. Підтримуємо позицію, висловлену у цивілі-
стичній доктрині, що у разі, якщо сторони у відп-
латному договорі прямо не передбачили його 
ціну, такий договір є укладеним щодо усіх істот-
них умов, при цьому ціна договору вважається 
погодженою мовчазною згодою сторін [21, c.470]. 

Цікавим видається п.1g ст.5 Директиви 
2011/83 про права споживачів стосовно 
обов’язку постачальника цифрового контенту 
надати усю необхідну інформацію щодо його 
функціонування у випадку, коли цього вимагає 
сама сутність цифрового контенту [22]. 

Дана норма зумовила появу у доктрині пог-
лядів стосовно того, що визначення положен-
нями договору функцій цифрового контенту є 
істотною умовою такого договору [8, c.111].  

Наступною істотною умовою договірних зо-
бов’язань постачання цифрового контенту є 
строк договору. Відповідно до положень ст.631 
ЦК України строком договору є час, протягом 
якого сторони можуть здійснити свої права і ви-
конати обов’язки відповідно до договору. На 
нашу думку, у випадку укладення договорів пос-
тачання цифрового контенту істотним вбача-
ється строк виконання зобов’язання. Тому, вва-
жаємо істотним зазначення в договорі 
постачання цифрового контенту строку протя-
гом якого постачальник на постійній основі за-
безпечуватиме доступ одержувачу до цифрових 
даних, або вказівку на те, що цифровий контент 
є доступний до завантаження на персональний 
технічний пристрій одержувача визначену кіль-
кість разів, або може бути надісланий на елект-
ронну пошту, вказану одержувачем лише одно-
разово.  

Висновки 

1. Підсумовуючи, зауважимо, що договір пос-
тачання цифрового контенту є новим видом до-
говірного зобов’язання, що потребує закріплен-
ня в чинному цивільному законодавстві. 
Відмінність правової природи цифрового конте-
нту, як нематеріальних даних, на які поширю-
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ються положення авторського та речового пра-
ва, їх вираження у формі цифрового запису у 
пам’яті технічного пристрою та матеріальних 
товарів, котрі виступають предметом договору 
купівлі-продажу є настільки суттєва, що регулю-
вання правовідносин обігу положеннями про 
купівлю-продаж вважаємо не ефективним. При 
цьому, у випадку укладення договору за яким 
відчужується товар із цифровими елементами, 
виокремлення яких неможливе без втрати ним 
своїх властивостей, доцільним видається розу-
міти вбудований цифровий контент як інтегра-
льну частину товару, та поширювати на право-
відносини його обігу положення Глави 54 ЦК 
України. 

2. Враховуючи євроінтеграційний вектор роз-
витку вітчизняного законодавства, та з метою 
гармонізації українського законодавства із зако-
нодавством Європейського Союзу, вважаємо за 
необхідне розробити та закріпити у ЦК України 
положення про договір постачання цифрового 
контенту. З метою термінологічного визначення 
боржника за цим договором, доцільно встано-
вити поняття постачальника цифрового контен-
ту як фізичної або юридичної особи, в тому чис-
лі суб’єкта підприємницької діяльності. Для 
найменування кредитора у наведених зо-
бов’язаннях варто використовувати термін оде-
ржувача цифрового контенту, під яким слід ро-
зуміти фізичну та юридичну особу, що 
зобов’язується сплатити ціну договору, або вчи-
нити іншу дію шляхом надання доступу до своїх 
персональних, чи будь-яких інших даних. До 
істотних умов договору постачання цифрового 
контенту відноситься положення про предмет 

договору – цифровий контент, постачальник 
якого володіє сукупністю майнових та особистих 
немайнових прав на його використання та роз-
повсюдження шляхом цифрової трансмісії да-
них, закодованих у дискретні сигнальні імпуль-
си, що вміщуються на зовнішніх матеріальних 
носіях інформації; завантаження цифрових да-
них одержувачами на їх персональні технічні 
пристрої; надсилання даних у формі стрімінгу 
он-лайн, та будь-який інший доступний для 
отримання цифрових даних спосіб. Ціну дого-
вору слід відносити до істотних умов відплатних 
договорів, в тому числі тих, за умовами яких на 
одержувача покладається обов’язок надати по-
стачальнику доступ до своїх персональних та 
інших даних. Строк виконання сторонами своїх 
зобов’язань є істотною умовою договору поста-
чання цифрового контенту. При цьому, при ук-
ладенні триваючого договору істотним буде по-
ложення про строк забезпечення постійного 
доступу до цифрового контенту, надання одно-
разового доступу до нього, вказівка про обме-
жене число завантажень, чи надсилання циф-
рових даних на електронну пошту одержувача.  

Конфлікт інтересів 

Автори заявляють, що з приводу написання 
та публікації статті відсутні будь-які конфлікти 
інтересів. 
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