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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

Сьогодні однією із сучасних тенденцій розвитку українського 

суспільства є поступова інтеграція до світового інформаційного 

простору. Для України проблемними постають питання, що пов’язані з 

вільним розповсюдженням даних в мережі Інтернет. До таких питань 

можемо віднести забезпечення інформаційної безпеки, недобросовісне 

поширення таємної або конфіденційної інформації, що може становити 

загрозу не лише порушення інтересів юридичних чи фізичних осіб, але і 

ставити під загрозу державні інтереси та безпеку [3]. 

На думку багатьох юристів однією з прогалин національного 

законодавства є те, що особа при створенні інтернет-сайту не зобов’язана 

надавати свої персональні дані для ідентифікації її як власника сайту. 

Саме це і постає проблемою при притягненні винних осіб у порушенні 

інформаційного законодавства, тому що немає можливості встановити 

особи порушника [3]. Багато вчених вважає, що дослідження у сфері 

інформаційних відносин, що пов’язані з використанням мережі Інтернет 

досліджені фрагментарно, що і породжує недосконалість законодавства 

та притягнення порушника до відповідальності у разі вчинення 

протиправного діяння. 

В Україні нормативно-правова база у сфері регулювання інформації 

в мережі Інтернет складається з основного закону – Конституції України, 

а саме у статтях 32 і 34 [1], що регулює захист людини від втручання в 

особисте життя та гарантування права на вираження власної думки та 

свободу слова. Якщо звертатися до кодифікованих нормативно-правових 

актів, то норми про захист інформаційних відносин знайшли своє 

відображення у статтях Цивільного кодексу України. Також низка 

законів покликана захищати ведення інформаційної діяльності. До них 

відносяться Закон України «Про інформації», «Про друковані засоби 

масової інформації», «Про інформаційні агнства», «Про телебачення і 

радіомовлення», «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах», «Про державну таємницю», «Про 

Національну систему конфіденційного зв’язку», «Про державну 

статистику», «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту 

інформації в Україні» та інших. 

Інтернет дає можливість вільного використання, збирання та 

збереження різного роду інформації. Це єдиний ресурс, де можна знайти 
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будь-яку інфрмацію від науки і техніки до медицини. Об’єднання 

комп’ютерів і мереж дає можливість до вільного доступу людини до 

інформації у будь-яку місці і незалежно від відстані. Тому, за останні 

десятиліття зросли випадки шахрайства через мережу Інтернет [3]. 

Оскільки, Інтернет може бути використаний як ресурс вчинення 

правопорушення. Водночас повинно бути встановлене законодавче 

розмежування між захистом інтересів держави та перешкоджання 

вчинення злочинів і недопущення порушення вільного доступу людини 

до інформації. Найпоширенішим видом бузнесу за останні роки стала 

інтернет-комерція, що призводить до найчастіших порушень ведення 

комерційної діяльності саме без належної реєстрації, що призводить до 

вчинення шахрайства, обману споживачів та інше. Також недостатньо 

регульованим є масове поширення рекламної та іншої кореспонденції, 

що має назву «спам» [2]. У ряді розвинених країн за розповсюдження 

«спаму» винна особа несе не лише покарання у вигляді штрафу, але і 

може бути притягнута до кримінальної відповідальності. 

Україна на сьогоднішній день робить величезні кроки у сфері 

захисту та регулювання інформації, про що свідчить створення 

Міністерства інформаційної політики України та розробка 

Інформаційного кодексу України, в якому, на мою думку, варто 

акцентувати увагу на регулювання електронної торгівлі, охорону бази 

даних, охорону комерційної та державної таємниці, а також врегулювати 

питання реєстрації інтернет-сайтів. 
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