
Тема 2 
ПРАВОВІДНОСИНИ У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ. 

 
1. Поняття та ознаки правовідносин у цифровому середовищі. 
2. Елементи правовідносин у цифровому середовищі: суб’єкти, об’єкти, 

зміст. 
3. Види правовідносин, які виникають між учасниками у цифровому 

середовищі: 
- між замовником веб-сайту і його розробником. 
- між розробником веб-сайту та його працівниками (іншими залученими 

особами). 
- між співавторами – розробниками сайту. 
- між реєстрантом і реєстратором, між реєстратором та адміністратором 

доменного простору, між адміністраторами доменного простору мережі 
Інтернет першого і другого рівня. 

- між власником веб-сайту і хостинг-провайдером. 
- між власником веб-сайту і власниками веб-сторінок. 
- між користувачем Інтернету і власником веб-сайту та авторами 

інформаційних матеріалів. 
- між користувачем Інтернету та провайдером (оператором) надання 

телекомунікаційних послуг. 
4. Порядок надання телекомунікаційних послуг. 

 
Завдання 1 
Проаналізуйте правову природу договору на розробку веб-сайту або 

іншого програмного забезпечення. Визначте, елементи яких договорів містить 
цей договір.  

 
Завдання 2 
Проаналізуйте правову природу договору хостингу, визначте його 

суб’єктний склад. Порівняйте договір хостингу з договором зберігання.  
 
Завдання 3 
Ознайомтеся з Загальними положеннями та умовами Google. 

https://www.google.com/intl/uk/policies/terms. Які умови встановлено для 
власників облікового запису в системі Google? 

 
Завдання 4 
Наведіть приклади договірних та не договірних відносин між власником 

веб-сайту і авторами інформаційних матеріалів, які розміщені на сайті. 
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