
Тема 4 

СУБ’ЄКТИ ІНТЕРНЕТ ПРАВОВІДНОСИН 

1. Характеристика суб’єктів Інтернет-правовідносин: 
1.1. Власник веб-сайту (реєстрант). Користувач облікового запису, користувач веб-

сайту. 
1.2. Реєстратор домену. Адміністратор адресного простору мережі Інтернет.  
1.3. Хостинг-провайдер.  
1.4. Надавачі та споживачі телекомунікаційних послуг. 
2.  Види правовідносин, які виникають в мережі Інтернет: 
2.1. між замовником веб-сайту і його розробником; між розробником веб-сайту та його 

працівниками (іншими залученими особами); між співавторами – розробниками сайту. 
2.2. між реєстрантом і реєстратором, між реєстратором та адміністратором доменного 

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

2.3. між власником веб-сайту і хостинг-провайдером. 
2.4. між власником веб-сайту і власниками веб-сторінок. 
2.5. між і власником веб-сайту та авторами інформаційних матеріалів на веб-сайті. 
 

Завдання 1 

Проаналізувати, хто є контент провайдером. Визначте, яке правове значення контент – 
провайдера. 

Завдання 2  

Проаналізуйте, який вид правовідносин виникає між користувачем Інтернету та 
авторами інформаційних матеріалів на веб-сайті. 

Завдання 3 

Проаналізуйте, який вид правовідносин виникає між користувачем Інтернету та 
провайдером (оператором) надання телекомунікаційних послуг. Охарактеризуйте договір 
про надання телекомунікаційних послуг. 
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