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Нині для більшості країн світу, 
у тому числі й для України, формуван-
ня інформаційного суспільства є од-
ним із найважливіших національних 
пріоритетів. інформаційно-комуніка-
ційні технології стали невід’ємною 
частиною кожної сфери людської ді-
яльності. Опанування їх потенціалу 
є ключовим чинником соціально-еко-
номічного прогресу.

Значимість інформаційного суспіль-
ства, і зокрема інтернету, в питаннях 
реалізації прав людини настільки висо-
ка, що багато науковців розглядають 

сам доступ до інтернету як невід’ємне 
право людини в сучасному світі. істо-
рично першим призначенням інтернету 
було його використання для двох основ-
них завдань: 1) передачі інформації 
(інформаційний аспект), 2) здійснення 
обчислювальних задач (функціональ-
ний аспект). Важливий для нашого до-
слідження інформаційний аспект ви-
користання Мережі, по суті, зводиться 
до його комунікаційної функції [1, 
с. 31], завдяки якій нині інтернет став 
центральним елементом інфраструкту-
ри інформаційного суспільства та жит-
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Стаття присвячена дослідженню специфіки права людини на доступ до Інтернету. 
Висвітлено явища цифрового розриву та цифрової нерівності як фактори, що усклад-
нюють реалізацію цього права. Проаналізовано міжнародний досвід закріплення права 
на доступ до Інтернету та його утвердження в судовій практиці. Акцентується на 
необхідності законодавчого закріплення права на доступ до Інтернету на національ-
ному рівні.

Ключові слова: інформаційне суспільство, інтернет, право на доступ до інтернету, 
цифровий розрив, цифрова нерівність.



Загальні питання правової науки

78 Вісник Національної академії правових наук України № 4 (87) 2016

тєво важливим засобом комунікації, що 
дозволяє людям безмежно користувати-
ся своїм правом на свободу вираження 
думок або правом на пошук, отримання 
і передачу будь-якого роду інформації 
та ідей, що гарантовано ст. 19 Загальної 
декларації прав людини та ст. 10 Між-
народного пакту про громадянські та 
політичні права.

Винахідник Всесвітньої Мережі Тім 
Бернес-Лі наголошує: «Мережа – це 
більше соціальне, ніж технічне явище. 
Задумав я її для досягнення соціально-
го результату – допомоги людям працю-
вати разом, – а не як технічну іграшку. 
Найзагальніша мета Мережі – підтрим-
ка і поліпшення нашого існування у сві-
ті…» [2, с. 107].

У результаті постійного вдосконален-
ня інтернету відбулося поглиблення ди-
ференціації розвитку інформаційних 
потенціалів різних країн світу на якісно-
му рівні. Глобалізація міжнародних 
зв’язків, яка здійснюється на основі ін-
тенсивного розповсюдження інформа-
ційних технологій, значно розширила 
коло áкторів, проте не тільки не виріши-
ла, а, скоріше, навіть посилила проблему 
нерівномірності їх соціально-економіч-
ного розвитку, що спричинило виник-
нення такого явища, як цифровий розрив.

Під цифровим розривом розумієть-
ся дисонанс інформаційних можливос-
тей між різними країнами. ілюстра-
цією цього розриву є той факт, що пер-
ша у світі мережа зв’язку четвертого 
покоління (4G) була запущена в Китаї 
ще в 2007 р. [3], тоді як у нашій дер-
жаві комплекс відповідних заходів за-
планований на кінець 2017 – початок 
2018 р. При цьому варто зазначити, що, 
за даними дослідження «Ukraine 

connected: чи готовий наш інтернет до 
інтеграції в євросоюз» [4], середня 
швидкість підключення до інтернету 
в Україні зараз поступово наближаєть-
ся до середнього рівня єС. Так, за рів-
нем швидкості провідного доступу до 
мережі ми перевершили Туреччину, 
італію та Францію, щодо мобільного 
інтернету – Польщу та Угорщину.

На нинішньому етапі розвитку низка 
країн (США, Китай, Великобританія, 
Південна Корея) та транснаціональних 
компаній (ericsson Research, huawei, 
Samsung) займаються розробкою і за-
провадженням нових типів зв’язку. До 
прикладу, на початок зимових Олімпій-
ських ігор 2018 р. в Південній Кореї 
компаніями huawei та Samsung плану-
ється запустити тимчасову тестову 
5G-мережу [5]. У липні 2015 р. на чер-
говій Q&a сесії Марк Цукерберг наголо-
сив, що Facebook працює над лазерною 
системою передачі даних, використову-
вати яку планується там, де мережева 
інфраструктура погано розвинена.

Як убачається, причиною такого 
цифрового розриву між країнами є де-
кілька факторів, включаючи (але не об-
межуючись): податки, політику у сфері 
інформаційних технологій і питання 
експлуатації Мережі. Це робить інтер-
нет для одних користувачів занадто до-
рогим, а для інших взагалі недоступ-
ним. У деяких країнах просто не ви-
стачає необхідної інфраструктури для 
підтримки розвитку інтернету. Пози-
тивним моментом функціонування 
українського сегменту інтернету є те, 
що, незважаючи на економічну кризу 
і девальвацію гривні, середня вартість 
інтернет-доступу в нашій державі за-
лишається мінімум у 8 разів дешевшою, 
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ніж у країнах єС [4]. Це робить указану 
послугу для населення України більш 
доступною.

із проблемою цифрового розриву 
тісно пов’язане явище цифрової нерів-
ності, під якою розуміється дисонанс 
інформаційних можливостей між різни-
ми групами громадян усередині країни. 
Цифрова нерівність являє собою новий 
аспект соціально-економічної нерівно-
сті (розшарування, дискримінації), що 
головним чином стосується населення, 
рідше приватного сектору [6, с. 62–63]. 
У теорії права виділяють концепцію 
цифрової нерівності як внутрішньодер-
жавний фактор інформаційно-правових 
відносин. Відповідно до ст. 21 Консти-
туції України «Усі люди є вільні і рівні 
у своїй гідності та правах» [7]. Однак 
повноцінного законодавчого вирішення 
питання цифрової нерівності нині 
в Україні немає. У даному контексті 
слід погодитися із і. Ю. Богдановською, 
яка зазначає, що надзвичайно важливи-
ми є правові гарантії соціальної рівно-
сті в умовах інформаційного суспіль-
ства. Принцип «цифрової рівності» має 
не тільки отримати своє законодавче 
втілення, а й пронизувати собою все 
законодавство [8, с. 231].

Проблема цифрової нерівності має 
декілька вимірів. Усім громадянам має 
бути забезпечено загальний, повсюдний, 
рівноправний і прийнятний за ціною 
доступ до інтернету та послуг інформа-
ційно-комунікаційних технологій, що 
становить одне із головних завдань 
у побудові інформаційного суспільства. 
За даними Центру інноваційних техно-
логій інституту Брукінгса, станом на 
листопад 2016 р. приблизно лише 44 % 
населення України мають постійний 

доступ до швидкісного інтернету [9]. 
Найменш розвинутим український ін-
тернет є в сільській місцевості. Гіпоте-
тично наша держава на технологічному 
рівні може вирішити проблему цифро-
вої нерівності, запровадивши повсюдну 
4G-мережу [4]. Рівність з точки зору 
доступу до Мережі виводить нас на ін-
ший вимір явища цифрової нерівності – 
доступу до знань та інформації.

Ще одним важливим аспектом цієї 
проблеми є асиметрія компетенції на-
селення. ідеться про те, що рівень знань 
у іТ-сфері між різними верствами на-
селення та віковими групами є різним. 
Саме тому в Україні кожній людині по-
трібно забезпечити можливість оволо-
діти необхідними навиками і знаннями 
для розуміння, активної участі і корис-
тування повною мірою всіма перевага-
ми інформаційного суспільства. Най-
більш вразливими в даному контексті 
є діти та люди похилого віку, які не 
встигли повноцінно адаптуватися до 
викликів часу. В освітній програмі на-
шої країни значна увага приділена 
комп’ютеризації навчального процесу  
з обов’язковим створенням комп’ю-
терних класів у школах. Однак даний 
процес потребує постійного вдоскона-
лення, оскільки шкільні персональні 
комп’ютери часто є морально застарі-
лими, а швидкість і якість інтернет-
зв’язку є низькою, що також є проявом 
цифрової нерівності. Щодо цифрової 
грамотності старшого покоління нашої 
країни, то нині лише третина людей ві-
ком старше 45 років користується інтер-
нетом, коли у віковій категорії від 30 до 
44 років – 75 % [10]. Для забезпечення 
освіченості у сфері іТ варто запровади-
ти соціальні проекти з безкоштовного 
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навчання пенсіонерів та інших незахи-
щених верств населення. До прикладу, 
у жовтні 2013 р. в ХДНБ ім. В. Г. Коро-
ленка було відкрито Центр вільного до-
ступу до інтернету. Кожен відвідувач 
бібліотеки має змогу безкоштовно отри-
мувати інформацію зі світової Мережі 
для наукових цілей і освіти. Для тих, 
хто взагалі не має навичок роботи 
з ком п’ютером або мережею інтернет, 
проводяться групові навчання, нада-
ється консультаційна допомога. Однак 
даний випадок є скоріше винятком, ніж 
правилом.

Усвідомлюючи освітній вимір циф-
рової нерівності, у світі став загально-
визнаним підхід, відповідно до якого із 
переходом до інформаційного суспіль-
ства та введенням елементів електрон-
ного урядування, електронного надання 
публічних послуг та доступу до інфор-
мації громадянам надають право вибо-
ру, в якій формі (письмовій чи електрон-
ній) отримувати інформацію та/або 
користуватися послугами.

Таким чином, в умовах розбудови ін-
формаційного суспільства для подолан-
ня проблем цифрового розриву та циф-
рової нерівності держава має визначати 
загальний шлях розвитку інтернету та 
іТ-індустрії. Необхідно здійснювати ма-
теріальне та законодавче забезпечення 
комп’ютерної грамотності незахищених 
верств населення, координувати умови 
розвитку бізнесу, подальших інновацій 
у Мережі, захист прав та інтересів інтер-
нет-користувачів. Усі ці аспекти в теорії 
права пов’язуються в першу чергу з не-
обхідністю законодавчого закріплення 
права на доступ до інтернету.

На міжнародному рівні важливість 
закріплення права людини на доступ до 

інтернету почала обговорюватися від-
носно недавно. Зокрема, у 2010 р. ко-
лишній Державний секретар Сполуче-
них Штатів Хілларі Р. Клінтон у своєму 
виступі «Нотатки про свободу інтер-
нету» зазначила, що: «…свобода під-
ключення – принцип, згідно з яким уря-
ди не повинні перешкоджати людям, які 
бажають підключитися до інтернету, до 
веб-сайтів або комунікувати між собою. 
Свобода підключення – те ж, що свобо-
да зібрань, тільки в кіберпросторі. Вона 
дозволяє людям виходити в он-лайн, 
спілкуватися і – хотілося б сподівати-
ся – співпрацювати» [11, с. 7].

У представленій у 2011 р. доповіді 
представника ОБСє з питань свободи 
ЗМі Дуні Міятович, яка була підготов-
лена за результатами дослідження пра-
вових норм та практик, пов’язаних із 
свободою вираження поглядів, віль-
ними потоками інформації і плюраліз-
мом ЗМі в інтернеті в державах-учас-
ницях, пропонуються такі висновки та 
рекомендації щодо свободи комуніка-
ції: 1) необхідно підтримувати відкри-
тий і глобальний характер інтернету; 
2) доступ до інтернету повинен розгля-
датися як право людини і визнаватися 
невід’ємним компонентом права на 
вільне вираження поглядів і свободу 
інформації; 3) право на вільне виражен-
ня поглядів є універсальним, у тому 
числі по відношенню до засобів пере-
дачі інформації і технологій (свобода 
вираження поглядів поширюється на всі 
види комунікацій, у тому числі в інтер-
неті) [12, с. 32–33].

Спеціальний доповідач з питань 
сприяння та захисту права на свободу 
думок та їх вільного вираження Франк 
Ла Рю у своїй доповіді [13, с. 1], пред-
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ставленій у відповідності із Резолюцією 
16/4 Ради ООН з прав людини у 2011 р., 
наголошує на двох важливих аспектах 
доступу до інтернету: 1) доступу до 
контенту, 2) доступу до інтернету як 
можливості підключення. У зазначеній 
доповіді також йдеться про те, що ін-
тернет став незамінним інструментом 
для реалізації низки прав людини, бо-
ротьби з нерівністю і прискорення роз-
витку та прогресу людства. Забезпечен-
ня загального доступу до інтернету має 
бути пріоритетом для всіх держав. Кож-
на держава повинна розробити конкрет-
ну й ефективну політику, залучивши до 
її розроблення осіб з усіх прошарків 
суспільства, приватного сектору та від-
повідних міністерств, щоб інтернет 
став широкодоступним для всіх верств 
населення.

Примітним є те, що 6 липня 2012 р. 
Рада ООН з прав людини визнала, що 
право на доступ до інтернету повинно 
бути захищеним. У її резолюції під-
тверджується, що ті самі права, що є в 
офлайні, повинні захищатися і в он-
лайні [14]. Таким чином, право на до-
ступ до інтернету можна визначити як 
забезпечене державою право людини на 
доступ до всесвітньої глобальної мере-
жі інтернет з метою реалізації осново-
положних прав людини.

Нині в таких країнах, як Фінляндія, 
Естонія, Франція, Греція, іспанія, на 
законодавчому рівні закріплено право 
громадян на доступ до інтернету. Також 
важливу роль в утвердженні права на 
доступ до інтернету почали відігравати 
суди. До прикладу, 30 липня 2010 р. 
Конституційний суд Коста-Рики у сво-
єму рішенні визнав право доступу до 
інтернету фундаментальним правом 

людини [15]. європейський суд з прав 
людини розглядає дедалі більше справ, 
пов’язаних з інтернетом. Зокрема, 
у справі «Ахмет йилдирим проти Ту-
реччини» (ahmet yildirim v. turkey), 
скарга № 3111/10 [16], суд дійшов ви-
сновку, що наразі інтернет став одним 
із основних засобів реалізації громадя-
нами свого права на свободу вираження 
поглядів та доступу до інформації, тим 
самим забезпечуючи громадянам необ-
хідні механізми для участі в діяльності 
органів державної влади, обговоренні 
політичних питань та проблем, що ста-
новлять загальний інтерес.

Нині в Україні не лише в науковій 
спільноті точаться дискусії з приводу 
доцільності законодавчого захисту права 
людини на доступ до інтернету. 16 квіт-
ня 2014 р. до Верховної Ради України 
було внесено проект Закону № 4715 
«Про внесення доповнень до Цивільно-
го кодексу України (щодо гарантування 
права фізичної особи на доступ до ін-
тернету)» [17]. У пояснювальній запис-
ці до законопроекту зазначається, що: 
«Сьогодні в Україні доступ до мережі 
інтернет не є таким, який гарантується 
державою на рівні з іншими правами 
людини. Прийняття запропонованого 
законопроекту забезпечить вільний і не-
дискримінаційний доступ до інтернету, 
а також не дозволить позбавляти грома-
дян свободи доступу до інтернету як 
однієї з ключових свобод сучасного ін-
формаційного суспільства». На жаль, 
даний законопроект не був прийнятий 
українським парламентом. Незважаючи 
на цей факт, у нас є чітка впевненість, 
що подібна ініціатива була лише пер-
шою спробою законодавчого закріплен-
ня і правового захисту права на доступ 
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до інтернету. Адже в умовах побудови 
інформаційного суспільства право на 
доступ до інтернету стає невід’ємним 
правом людини, що пояснюється при-
родою та юридичною значущістю, якої 
набула Мережа в процесі її експлуатації 
людьми.

Цінності, які формувалися протягом 
тривалого часу на попередніх етапах 
розвитку людства, завдяки інформацій-
ному суспільству набувають нового 
прочитання. Зміщуються акценти 
в правах, де особливу роль починає 
відігравати право на доступ до інтер-
нету. інтернет перетворився на засіб, 
за допомогою якого люди реалізують 
низку загальновизнаних прав: свобода 
слова, право на доступ до інформації, 
право на вільний розвиток своєї осо-
бистості, право на таємницю листуван-
ня (у зв’язку з інтернет читається як 
інтернет-листування) та телефонних 
розмов (в інтернеті це, до прикладу, 
таємниця скайп-зв’язку), право мирно 
збиратися, право об’єднуватися в по-
літичні партії і т. д. інтернет став важ-
ливим засобом комунікації, джерелом 
отримання і поширення інформації та 
публічною інфраструктурою. Він до-
зволяє кожній людині отримувати до-

ступ до культурних, освітніх, громад-
ських, політичних та інших ресурсів, 
різноманітних послуг тощо. Саме це 
дає підстави стверджувати, що право 
на доступ до інтернету є фундамен-
тальним правом людини.

Правова система України знаходить-
ся на транзитивному шляху побудови 
інформаційного суспільства, а тому ін-
тенсифікація інформаційних процесів 
у нашій країні має бути осмислена та 
перекладена на мову права. За останні 
15 років в Україні прийнято низку за-
конів та нормативно-правових актів, що 
регламентують права людини на доступ 
до знань та інформації, різноманітних 
інформаційних ресурсів, технологій, 
телекомунікацій, захист інтелектуаль-
ної власності, недоторканності особис-
того життя, свободу слова тощо. Проте 
питання законодавчого закріплення 
права на доступ до інтернету, яке ви-
ходить на авансцену і стає рушійною 
силою розвитку як суспільства в цілому, 
так і окремої особи зокрема, донині за-
лишається відкритим. Зважаючи на це, 
на нашу думку, право на доступ до ін-
тернету має бути законодавчо закріпле-
но, а його реалізація повинна забезпе-
чуватися позитивними діями держави.
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Право на доступ к Интернету:  
проблемы определения и обеспечения

Статья посвящена исследованию специфики права человека на доступ к Интернету. 
Освещены явления цифрового разрыва и цифрового неравенства как факторы, затруд-
няющие реализацию этого права. Проанализирован международный опыт закрепления 
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права на доступ к Интернету и его утверждения в судебной практике. Акцентируется 
на необходимости законодательного закрепления права на доступ к Интернету на на-
циональном уровне.

Ключевые слова: информационное общество, интернет, право на доступ к интерне-
ту, цифровой разрыв, цифровое неравенство.
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The Right to Internet Access:  
problems of definition and provision

The article focuses on the specific rights of access to the Internet. In particular, author points 
to the Internet has become a central element of the infrastructure of the information society and 
an important means of communication, allowing people infinitely exercise their right to freedom 
of expression or the right to seek, receive and transfer any kind of information. Inaccessibility 
to the Internet in the information society deprives a person some human rights.

Attention is also concentrated that due to continuous improvement of the Internet was deep-
ening differentiation potential of information around the world on a qualitative level. This in-
tensified the problem of uneven socio-economic development of countries and gave rise to the 
emergence of the phenomenon of the digital divide. The digital divide is a dissonance informa-
tive possibility between countries. The reason for the digital divide between countries are 
a number of factors, including: taxes, policy in the area of information technology and network 
operation issues.

It is noted that the problem of the digital divide is closely related phenomenon the digital 
inequality. Digital inequality is dissonance informative possibilities between different groups 
within the country. To overcome the problems of the digital divide and the digital divide state 
should define a common way of the Internet and IT industry, to financial and legislative provi-
sion computer literacy disadvantaged groups, coordinate the conditions of business, further 
innovation on the Web, protecting the rights and interests of Internet users.

Particular attention is given to international experience establishing the right of access to 
the Internet and its approval in judicial practice. July 6, 2012 United Nations Human Rights 
Council recognized that the right of access to the Internet should be protected. In its resolution 
confirmed that the same rights that is offline should be protected online. Today, in countries such 
as Finland, Estonia, France, Greece, Spain, the legislation establishes the right of citizens to 
access.

Nowadays Internet has become a means helps people realize the number of universally 
recognized rights: freedom of speech, the right of access to information, the right to free devel-
opment of his personality, the right to privacy of correspondence and telephone conversations, 
the right to assemble peacefully, the right to associate in political parties, etc. The Internet has 
become an important means of communication and source of information and public infrastruc-
ture. It is gives reason to believe that the right of access to the Internet is a fundamental human 
right which needs legislative provisions at national level.

Key words: information society, the Internet, the right of access to the Internet, the digital 
divide, digital inequality.


