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ВІРТУАЛЬНЕ ПРАВО ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМ В ЮРИДИЧНІЙ 

НАУЦІ 
 
Освоєння Інтернету – це вивчення й звикання до нього як до нового 

інформаційного середовища з різноманітними способами активності в ній. На 
сьогоднішній день ми стоїмо на порозі остаточного утвердження інформаційного 
суспільства – новій ланці розвитку людства. Ми навіть не можемо собі уявити 
сучасне у якому відсутня глобальна інформаційна мережа.  

У зв’язку з активним користуванням Інтернетом в повсякденному житті, в усіх 
куточках світу проводиться багато досліджень, тематикою яких є взаємодія 
Інтернету та суспільства, їх впливу один на одного. Однак, думки й позиції авторів 
мають серйозні розбіжності, тобто ми не можемо сказати, що існують однозначні 
визначення і поняття стосовно цієї теми, це свідчить про те, що для того, щоб дійсно 
прогресувати в цій сфері, треба проводити серйозні, масштабні та, насамперед, 
комплексні дослідження. Доволі сумним є той факт, що всі види наукових робіт, 
присвячені цій тематиці, дійсно можна перелічити на пальцях. У цей же час, в 
юридичній літературі проблематика загального дослідження інтернет-права (яке є не 
лише окремим суб’єктом, а ще й пов’язане і поширюється на кримінальне, цивільне 
та інші галузі права) розповсюджується занадто повільно [1]. 

В останні роки відбулися деякі позитивні зміни у галузі правового 
регулювання ІТ-технологій, але, на жаль, ми не можемо приділяти особливої уваги 
цьому невеличкому прогресу, оскільки ми все ще не маємо однозначної правової 
термінології. Слід зауважити, що навіть найпоширеніші поняття, без яких 
регулювання правових відносин просто неможливе, не мають однозначного 
трактування [3]. 

Процедура глобалізації, абсолютно нові й невідомі нікому раніше економічні 
та соціальні явища нового тисячоліття зовсім не вимагають від нас «відкидання» 
усіх старих норм і понять, вони також не змушують нас відбудовувати в усіх галузях 
права все по-новому, орієнтуючись тільки мінімальним досвідом або взагалі, 
намагатися бездумно відтворити моделі заходу. Навпаки! Побудова нової, сучасної 
концепції інтернет-права відбувається на основі тих самих визначень, категорій, які 
вже створено раніше. Це навіть допомогло б у розширенні та доповненні загального 
понятійного апарату зі сторони теорії держави та права, а також й багатьох інших 
галузей юридичної науки [2],[4]. 

На сьогоднішній день інтернет-право досліджується безпосередньо як явище 
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тісно пов’язане з інформаційним правом, цей факт обґрунтовується певними 
причинами, які стосуються спільності об’єктів дослідження цих сфер знань [1]. 

Проаналізувавши усе вищезазначене, можемо сказати, що наразі інтернет 
право – це сучасне, абсолютно автономне відділення юридичної науки, і понад усе - 
інформаційного права. 

Тож, на нашу думку, інтернет-законодавство - це сукупність законів та певних 
актів, що регулюють відносини у відповідному просторі. В якості таких відносин 
можуть виступати безпосередньо пов’язані з соціально-правовим керуванням 
віртуального простору відносини, на встановлених правових, моральних, етичних 
основах. 
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На сьогоднішній день суспільство не стоїть на місці та переживає науково-

технічну революцію. В результаті активного впливу людини на ту чи іншу сферу 
виробництва виникають інформаційні технології. Використання інформаційних 
технологій та систем відіграє чималу роль в діяльності поліції. За останні роки 
активно впроваджується використання комп’ютерної техніки у роботі 
правоохоронних органів. Це впливає насамперед на розслідування кримінальних 


