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Постановка проблеми. З розвитком кіберпро-
стору та перенесення зв’язків суб’єктів права 
у віртуальну реальність сформувалась концепція 
виникнення нового виду правовідносин. Її про-
довженням є інша концепція у вигляді доведення 
доцільності інституалізації віртуального права як 
окремої галузі на основі виникнення вказаного 
нового виду правовідносин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання кібервідносин та їх регулювання вже до-
сліджувалися науковцями, серед яких за основу 
написання статті взято праці таких науковців 
як І.В. Безверхня, І. В. Діордіца, С.В. Демедюк, 
Р.Є. Єннан, О.О. Козуб, І.М. Кочан, В.А. Ліпкан, 
Л.В. Перевалова, О.М. Селезньова та інших.

Невирішені раніше проблеми. Однак, чи ви-
никають нові правовідносини? Чи то вже визнані 
в доктрині права Україні правові відносини реа-
лізуються в іншому просторі? Це питання потре-
бує відповіді задля вирішення шляхів правового 
регулювання питань кібербезпеки, реалізації су-
спільних відносин у кіберпросторі, побудови наці-
ональної системи кібербезпеки.

Метою даної статті і критична оцінка концеп-
ції кібервідносин (інтернет-відносин) як окремого 
виду суспільних відносин, врегульованих правом; 
визначення необхідності узагальнення особливос-
тей кіберпростору як середовища для реалізації та 
охорони суспільних відносин та на цій основі роз-
робки та впровадження нових норм законодавства 
України, якими б враховувалися ці особливості.

Виклад основного матеріалу. У процесі роз-
витку високих технологій, доводять В.А. Ліпкан 
та І. В. Діордіца, виникло принципово нове сере-
довище – кіберпростір, що формується із соціаль-
ної, технічної, телекомунікаційної, інформацій-
ної, мережево-комп’ютерної складової частини 
[1, с. 174]. Сюди зі сфери безпосереднього міжособи-
стнісного спілкування переносяться суспільні від-
носини [2, с. 61]. А тому нагальним для вирішення 
питанням є формування поняття кіберпростору.

Порівнюючи підходи до поняття «кіберпро-
стір», що пропонуються науковцями з США, 
офіційними документами, вітчизняними науков-
цями, Д. Дубов доходить висновку про доціль-

ність застосування американського підходу, коли 
здійснюється орієнтація на можливість викори-
стання визначень у суто практичній діяльності 
(формування ефективних стратегій національної 
безпеки, доктринальних документів у сфері кібер-
безпеки для тих родів військ чи силових відомств, 
на які покладається обов’язок його захисту) 
[3, с. 28]. Наприклад, Брайан Р. вважає, що кібер-
простір можна розбити на чотири під концепції: 
місце, відстань, розмір і маршрут. На основі цієї 
подібності вчена показує, що ми можемо застосу-
вати низку філософських позицій щодо фізичного 
простір до кіберпростору. Однак, при цьому вона 
не стверджує, що кіберпростір точно подібний до 
фізичного простору, а тому може бути включений 
під одну конкретну теорію фізичного простору. 
Кіберпростір являє собою новий захоплюючий 
носій, який дозволяє нам спілкуватися, навчати, 
вчитися та розуміти способами, які ніколи раніше 
не уявляли [4, с. 153]. При чому на Заході концеп-
ція кіберпростору відділена від концепції Інфра-
структури інформаційних технологій [5, с. 1784].

Кібернетичний простір (кіберпростір), як кон-
статує І.М. Кочан, являє собою сполуку нових 
форм людської діяльності, нових форм комуні-
кації, нових соціальних груп (різні віртуальні 
суспільства включно) тощо. Tобто це середовище, 
яке виникає в результаті функціонування на осно-
ві єдиних принципів і за загальними правилами 
інформаційних, телекомунікаційних та інформа-
ційно-телекомунікаційних систем [6, с. 280]. 

Згідно підп. 11. ч. 1 ст. 1 Закону України «Про 
основні засади забезпечення кібербезпеки Украї-
ни» кіберпростр являє собою «середовище (вірту-
альний простір), яке надає можливості для здійс-
нення комунікацій та/або реалізації суспільних 
відносин, утворене в результаті функціонування 
сумісних (з’єднаних) комунікаційних систем та 
забезпечення електронних комунікацій з вико-
ристанням мережі Інтернет та/або інших глобаль-
них мереж передачі даних» [7]. Як було доведено 
вище, адміністративні правовідносини реалізу-
ються і охороняються у відповідному специфіч-
ному середовищі. Як вказує С.В. Демедюк, «сьо-
годні у світі відбувається глобальне перенесення 
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соціальної й економічної активності індивідів 
у кіберпростір, який стає невід’ємною складовою 
сучасного суспільства, частиною сучасного навко-
лишнього середовища» [8, с. 119]. О.О. Козуб до-
ходить висновку, що «виникнувши спочатку як 
один із засобів прискорення передачі інформації, 
дуже швидко Інтернет перетворився на цілісну 
саморегульовану систему стосунків та зв’язків» 
[9, с. 176]. І таке перенесення та формування ново-
го простору для комунікацій суб’єктів права стало 
поштовхом для розробки теорії інтернет-відносин 
як нового типу правовідносин.

С.В. Демедюк вказує, що «суспільні відносини 
виникають у процесі накопичення, використання 
та збереження інформації між користувачами кі-
берпростору. Так, наприклад, коли одна особа, ко-
ристуючись можливостями кіберпростору, здійс-
нює продаж товарів, послуг або виконання певних 
робіт, інша особа здійснює перегляд інформації, 
за мовлення та оплату, що в комплексному вимірі 
можна охарактеризувати як різновид суспільних 
відносин» [8, с. 119-120]. Р.Є. Єннан виділяє «від-
носини, пов’язані з функціонуванням мережі Ін-
тернет (Інтернет-відносини), які, зокрема, стосу-
ються таких питань: регулювання змісту (контенту 
– інформаційного наповнення Інтернет-ресурсів); 
запобігання кіберзлочинності; захист конфіден-
ційної інформації та персональних даних; за-
хист прав інтелектуальної власності; електронна 
комерція (торгівля); захист прав споживачів; 
захист прав людини [10, с. 10-11]. Як ми вважа-
ємо, мова іде не про «новий» вид правовідносин. 

Якщо проаналізувати суб’єктний склад опи-
саних видів відносин, їх зміст, то виділяються 
підстави до віднесення кожного з видів до вже 
виділеного в теорії права виду правовідносин, за-
лежно від конкретних суб’єктів, змісту. Напри-
клад, запобігання кіберзлочинності як різновид 
соціально-профілактичної діяльності, що висту-
пає основним видом боротьби зі злочинністю, що 
здійснюється уповноваженими на це суб’єктами і 
головною метою якого є безпосередньо зниження 
рівня злочинності [11, с. 192] може бути визначне 
як адміністративні правовідносини. Для цього на-
явні підстави, якщо уповноважений на запобіган-
ня кіберзлочинності суб’єкт застосовує примус, 
імперативні методи впливу в рамках форм, відне-
сених до його правового статусу законом. 

Таким чином, суспільні відносини, які реалі-
зуються у кіберпросторі не змінюють правову при-
роду, не втрачають притаманних їм ознак, прина-
лежність до окремої з галузей права. Це означає, 
що адміністративні відносини, які реалізуються у 
кіберпросторі, залишаються адміністративними, 
оскільки зв’язки між їх суб’єктами не змінюють 
ознак імперативності, владності, обов’язковості 
приписів тощо, не зважаючи на перенесення ко-
мунікації у віртуальне середовище.

Це означає, що позицію Р.Є. Єннана щодо виді-
лення суспільних відносин, що виникають у зв’яз-
ку з використанням глобальних комп’ютерних 
мереж можливо поставити під сумнів, коли нау-
ковець визначає вказані відносини «особливими 
інформаційними відносинами, спрямованими на 
організацію руху інформації в суспільстві…, учас-
ники яких є носіями суб’єктивних прав і обов’яз-
ків у мережі Інтернет». Інтернет-відносини, на 
думку науковця, «це особливі суспільні відно-
сини, що виникають у результаті впливу норм 
інформаційно го, комп’ютерного, міжнародного й 
інших галузей права, міжнародних договорів на 
поведінку суб’єктів цих відносин. Інтернет-від-
носини – це новий тип суспільних відносин, які 
виникають, змінюються та припи няються в кі-
берпросторі». Він стверджує, що «інтернет-від-
носини зумовлені інформаційною природою 
комунікацій інформаційного суспільства, бути 
учасниками яких можливо лише за допомогою 
ЕОМ, підключеної до комп’ютерної мережі… 
Особливістю цих відносин також є наявність тех-
нічного компоненту, інформаційне наповнення, 
особливий суб’єктний склад. Це суспільні відно-
сини, що існують в електронно-цифровій формі 
у кіберпросторі», доходить висновку Р.Є. Єннан 
[10, с. 10-11]. Аналіз наведеної позиції з точки 
зору ознак правовідносин, які на сьогодні вже ви-
ділені в теорії права України, відкриває сумнів-
ність теорії «нового типу» суспільних відносин, 
в яких наявний технічний компонент. Вважаємо, 
що цей компонент не впливає на правову природу 
відносин, а характеризує спосіб зв’язку суб’єктів 
правовідносин. Сам Є.Р. Єннан, наполягаючи на 
виділенні кіберправовідносин (інтернет-відносин) 
вказує про «два типи цивільно-правових угод, які 
укладаються між операторами та провайдерами 
телекомунікацій та користувачами телекомуніка-
ційних послуг та між власниками інформаційних 
ресурсів і користувачами цих ресурсів. Цими уго-
дами можуть встановлюватися додаткові правила 
використання послуг і обладнання, доступу до ін-
формації та прав щодо користування нею. Далі на-
уковець продовжує, що «в інформаційних відно-
синах споживач комп’ютерної інформації завжди 
конкретний. Суб’єктами інформаційної діяльно-
сті можуть бути люди й соціальний колектив (на-
уковий, управлінський, виробничий тощо), які 
можуть отримувати, зберігати, перетворювати, 
передавати чи використовувати інформацію. Ви-
словлюючись інакше, до суб’єктів інформаційних 
відносин належать громадяни або організації, що 
отримують інформацію; її хранителі (бібліотечні 
працівники, працівники архівів, музеїв); особи, 
що обробляють інформацію (працівники обчислю-
вальних центрів, органів статистики, фінансових 
органів) і, споживачі інформації, котрі використо-
вують її у навчанні, побуті, практичній роботі» 
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[10, с. 13]. Наведена позиція означає, що дослід-
ник визначає цивільно-правову природу право-
відносин, які виникають між посередниками, які 
забезпечують електронні комунікації, та спожи-
вачами відповідних послуг. Інші відносини, які 
Р.Є. Єннан пропонує вважати інтернет-відносина-
ми, сам науковець визначає інформаційними. 

На наш погляд, не зрозумілою є одночасна кла-
сифікація правовідносин як інтернет-відносин та 
цивільно-правових відносин, інформаційних. На 
сьогодні суспільні відносини, що виникають з при-
воду встановлення режимів та форм обігу інфор-
мації, реалізації інформаційних прав і правового 
статусу суб’єктів інформаційних процесів і фор-
мування їх правомірної поведінки і зв’язків ста-
новлять предмет інформаційного права [12, с. 37].  
 І.В.Безверхня та Л.В. Перевалова пропонують 
інформаційними правовідносинами вважати 
суспільні відносини, які виникають з приводу 
одержання, перероблення, використання або збе-
рігання інформації [13, с. 261]. Їх структуру, як 
визначає О.М. Селезньова, складають 1) об’єкт – 
того, з приводу чого виникають інформаційні 
правовідносини; 2) суб’єкт – сторін інформацій-
них правовідносин, які володіють певною пра-
восуб’єктністю для реалізації інформаційних 
правовідносин; 3) зміст інформаційних правовід-
носин – комплексу суб’єктивних прав та юридич-
них обов’язків, що закріплюється за суб’єктами 
інформаційних правовідносин для здійснення ін-
формаційної діяльності [14, с. 184]. 

Предмет цивільного права формується на 
виокремленні загальної засади, яка і є істотною 
для визначення певних суспільних відносин ци-
вільно-правовими: приватноправовий характер 
суспільних відносин (майнові відносини, що відо-
бражають статику майнових прав; зобов’язальні 
відносини, що відображають динаміку майнових 
прав; відносини з реалізації прав вимоги тощо) 
[15, с. 67-68]. До основних специфічних (галузе-
вих) ознак цивільних правовідносин належать 
такі обставини: 1) учасники цивільних правовід-
носин щодо один одного виступають як юридично 
рівні суб’єкти, що володіють організаційно-пра-
вовою й майновою відособленістю; 2) цивільні 
правовідносини – це правовий зв’язок, що скла-
дається з приводу матеріальних і нематеріальних 
благ; 3) відносини сторін урегульовані на принци-
пах ініціативи учасників у встановленні правовід-
носин і диспозитивності правового регулювання; 
4) учасники цивільних правовідносин виступають 
як носії суб’єктивних цивільних прав і обов’язків; 
5) захист суб’єктивних прав і спонука до виконан-
ня суб’єктивних обов’язків здійснюється за допо-
могою впливу на матеріальну сферу учасників і, як 
прави ло, у позовному порядку; 6) підстави виник-
нення, зміни й припинення цивільних правовідно-
син значною мірою відрізняються від юридичних 

фактів в інших галузях права по видах, утриму-
ванню й характеру правових наслідків [16, с. 62].

Враховуючи викладене,  теорія виділення но-
вого типу правовідносин, наведена Р.Є. Єннаом 
[10, с. 12-13], видається непослідовною. Водно-
час, необхідно погодитись з науковцем в тому, 
що реалізація інформаційних, цивільних, адміні-
стративних та інших правовідносин у віртуально-
му просторі має особливості, які потребують вра-
хування при розробці норм, якими регулюються 
суспільні відносини окремих видів у відповідному 
середовищі, складаючи предмети галузей сучас-
ного права України. Іншими словами, доцільним 
вважаємо визначення особливостей реалізації 
правовідносин в кіберпросторі. Такі правовідно-
сини можуть бути різними за своєю правовою при-
родою і регулюватися нормами різних галузей 
права, але в той же час мати спільні особливості 
їх реалізації та охорони, обумовлені специфікою 
середовища в якому такі відбуваються. 

Підсумовуючи, зазначаємо, що у випадку ре-
алізації суспільних відносин у кіберпросторі вва-
жаємо за доцільне віднесення конкретних відно-
син за ознаками до певного з вже виділених видів 
правовідносин (адміністративні, цивільні, трудо-
ві, інформаційні і т.ін.). Це означає, що кібервід-
носини як окремий тип суспільних відносин під-
став виділити недостатньо. Доцільно вести мову 
про правовідносин (адміністративні, цивільні, 
трудові, інформаційні тощо), які виникли, зміню-
ються чи припинені у кіберпросторі. Зміна спосо-
бу комунікації суб’єктів правовідносин не змінює 
їх правової природи. А тому, наприклад,  коли 
особа в електронному вигляді отримує адміністра-
тивні послуги за допомогою особового кабінету чи 
в інший доступний спосіб електронної комуніка-
ції, виникають адміністративні правовідносини, 
реалізовані у кіберпросторі. 

Про відсутність кібервідносин як окремого 
виду правовідносин свідчить і термінологія, яку 
представлено у ч. 1 ст. 1 Закону України «Про 
основні засади забезпечення кібербезпеки Украї-
ни» від 05.10.2017 №  2163-VIII [7]. У статті при 
розробці категоріально-понятійного апарату за-
конодавець не використовує поняття кібервід-
носин, хоча ряд понять сфери кібербезпеки за-
кріплено. Дана позиція, на наш погляд, свідчить  
1) про відсутність кібервідносин (інтернет-від-
носин) як окремого виду суспільних відносин, 
врегульованих правом; 2) можливість реалізації 
суспільних відносин у кіберпросторі і їх регулю-
вання правом окремих галузей, залежно від пра-
вової природи, притаманних ознак; 3) існування 
особливостей реалізації та охорони суспільних 
відносин, обумовлених використанням кіберпро-
стору їх суб’єктами; 4) існування особливостей кі-
берпростору як середовища для реалізації та охо-
рони суспільних відносин.
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Підсумовуючи вказане, зауважимо, що не зва-
жаючи на заперечення теорії кібервідносин як 
нового типу правовідносин, ми визнаємо необхід-
ність узагальнення особливостей кіберпростору 
як середовища для реалізації та охорони суспіль-
них відносин та на цій основі розробки та впрова-
дження нових норм законодавства України, яки-
ми б враховувалися і особливості кіберпростору як 
середовища для реалізації та охорони суспільних 
відносин, так і особливості реалізації та охорони 
суспільних відносин, які виникають, змінюються 
чи припиняються з використанням кіберпростору 
їх суб’єктами. Зауважимо, що кіберпростір може 
бути як єдиним середовищем комунікації суб’єк-
тів, так і поєднуватися з комунікаціями фізични-
ми. Що знову ж таки свідчить про сталість право-
вої природи відносин, не залежно від особливостей 
середовища їх реалізації, способів комунікацій.
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син в сучасній доктрині права України. – Стаття.

В статті здійснено критичну оцінку концепції кібер-
відносин (інтернет-відносин) як окремого виду суспіль-
них відносин, врегульованих правом; визначено необ-
хідність узагальнення особливостей кіберпростору 
як середовища для реалізації та охорони суспільних 
відносин та на цій основі розробки та впровадження 
нових норм законодавства України, якими б врахову-
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Аннотация

Артеменко Я. В. Концепция интернет-правоот-
ношений в современной доктрине права Украины. –  
Статья.

В статье осуществлена критическая оценка концеп-
ции киберотношений (интернет-отношений) как от-
дельного вида общественных отношений, урегулиро-
ванных правом; определена необходимость обобщения 
особенностей киберпространства как среды для реали-
зации и охраны общественных отношений и на этой 
основе разработки и внедрения новых норм законода-
тельства Украины, которыми бы учитывались эти осо-
бенности.
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Summary

Artemenko Ya. V. The concept of Internet legal rights 
in the current doctrine of the law of Ukraine. – Article.

The article critically evaluates the concept of cyber 
relations (Internet relations) as a separate type of law-
governed social relations; the necessity of generalization 
of features of cyberspace as an environment for realization 
and protection of public relations is determined, and on 
this basis the development and introduction of new norms 
of the legislation of Ukraine, which would take into 
account these features.
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