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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Останніми роками у світі бурхливо розвиваються інформаційні 
технології і в цьому зв’язку постає низка питань, які потребують на
гального вирішення. Ці питання пов’язані з правовим забезпеченням 
регулювання утворення, пошуку, поширення та споживання інфор
мації як на національному, так і на міжнародному рівні, а особливо 
у сфері захисту прав людини в інформаційній сфері. Крім того, по
стають певні питання щодо збалансованого врегулювання діяльності 
ЗМІ, захисту конфіденційної та таємної інформації, що останнім 
часом надзвичайно актуально. 

Нині вже не виникає сумнівів щодо необхідності комплексного 
врегулювання міжнародної інформаційної сфери, а в цьому зв’язку і 
щодо активного формування міжнародного інформаційного права як 
комплексної галузі. 

Мета самостійної роботи з навчальної дисципліни “Міжнародне 
інформаційне право”:

• поглибити теоретичні знання з дисципліни;
• засвоїти в повному обсязі навчальну програму та сформува

ти самостійність як особистісну рису та важливу професійну 
якість;

• навчитися творчо опрацьовувати та аналізувати рекомендовані 
літературні джерела;

• сформувати вміння використовувати здобуті знання на прак
тиці;

• сформувати вміння щодо виконання наукових досліджень із 
проблем пошуку, опрацювання, передавання та отримання ін
формації на міжнародному рівні;

• поглибити знання в галузі міжнародного публічного права, 
міжнародного приватного права, теорії держави і права, конс
титуційного права України, конституційного права зарубіжних 
країн, філософії права; 

• сформувати вміння аналізувати універсальні та регіональні 
міжнародноправові акти в галузі регулювання міжнародної ін
формаційної сфери;

• сформувати аналітичне мислення;
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• сформувати вміння виявляти новели в теорії та практиці між
народноправової та національної регламентації інформаційної 
сфери;

• сформувати уявлення про загальні тенденції щодо стану забез
печення прав особи в інформаційній сфері. 

Завдання самостійної роботи з навчальної дисципліни “Міжна-
родне інформаційне право”:

• закріплення та систематизація здобутих знань, їх застосування 
при виконанні практичних завдань та творчих робіт, а також ви
явлення прогалин у системі знань із предмета.

Самостійна робота студентів забезпечується системою навчально
методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчаль
ної дисципліни: підручників, навчальних та методичних посібників, 
методичних матеріалів для самостійної роботи студентів, конспектів 
лекцій, практикумів та ін.

ФОРМИ  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ  СТУДЕНТІВ

Види та форми самостійної 
роботи студентів

Форми контролю  
та звітності

1 2

І. Підготовка до поточних аудиторних занять

1.1. Опрацювання прослуханого 
лекційного матеріалу, вивчення 
обов’язкових та додаткових 
літературних джерел

1.1. Активна участь у різних 
видах аудиторних занять

1.2. Вивчення окремих тем 
або питань, передбачених для 
самостійного опрацювання

1.2. Перевірка правильності 
виконання завдань

1.�. Виконання домашніх 
завдань

1.�. Перевірка правильності 
виконання завдань

1.4. Виконання та письмове 
оформлення завдань та інших 
робіт

1.4. Перевірка правильності 
виконання завдань на 
аудиторних заняттях
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1 2

1.�. Підготовка до семінарських, 
практичних (лабораторних) 
занять

1.�. Активна участь у 
семінарських, практичних 
(лабораторних) заняттях

1.6. Підготовка до модульного 
контролю та інших форм 
поточного контролю

1.6. Написання контрольної 
роботи, тестування та ін.

II. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук та огляд 
літературних джерел за заданою 
проблематикою

2.1. Розгляд підготовлених 
матеріалів під час аудиторних 
занять

2.2. Написання реферату 
чи доповіді за заданою 
проблематикою

2.2. Обговорення (захист) 
реферату під час аудиторних 
занять

2.�. Аналітичний розгляд 
наукової публікації

2.�. Обговорення результатів 
роботи під час аудиторних 
занять

2.4. Аналіз конкретної 
виробничої ситуації, підготовка 
до виконання ситуаційних вправ

2.4. Розгляд підготовлених 
матеріалів, участь у діловій грі, 
ситуаційних вправах та ін.

Вивчення питань, винесених для самостійного опрацювання, від
бувається в терміни між лекціями та семінарами. На кожному семі
нарському занятті здійснюється перевірка засвоєння студентами тем, 
винесених для самостійного опрацювання, що передбачає усне опи
тування, перевірку рефератів за заданими темами, внесення питань, 
винесених для самостійного опрацювання, у перелік питань рефе
ратів. Готуючись до виступу на семінарі, доцільно скласти план або 
тези виступу, якими можна користуватися під час виступу. 

Пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою 
відбуваються під керівництвом викладача, який допомагає в їх пошу
ку (нормативних джерел, підручників, монографій, статей та ін.) та 
консультує студентів щодо їх аналізу, а також допомагає здійснити 
аналітичний розгляд наукових публікацій. 

Самостійна підготовка до модульного контролю та інших форм 
поточного контролю передбачає опрацювання:
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• конспектів лекцій з питань, винесених для модульного та по
точного контролю;

• спеціальних юридичних літературних джерел за темами, вине
сеними для модульного та поточного контролю.

Підготовка до виконання контрольної роботи відбувається згідно 
з навчальним розкладом. 

Вивчення засад регулювання міжнародних інформаційних відно
син передбачає підготовку студентами рефератів за темами планів 
семінарських занять. При підготовці рефератів студенти викорис
товують як основні, так і додаткові літературні джерела, аналізують 
їх та занотовують. Реферати заслуховуються та обговорюються на 
семінарських заняттях, кращі з них можуть бути рекомендовані для 
розгляду в наукових студентських гуртках, конференціях. 

Найпоширенішими формами усного оприлюднення результатів 
пошуковоаналітичної роботи студентів є доповідь та повідомлення. 
Доповідь — це документ, де викладаються певні питання, висновки, 
пропозиції. Вона призначена для усного (публічного) прочитання та 
обговорення. Вибір способу підготовки доповіді залежить від змісту 
матеріалу та завдань семінарського заняття. Обсяг доповіді — до 8 
сторінок. Якщо доповідь складається з 4–6 сторінок, вона називаєть
ся повідомленням.

Перед написанням реферату студент повинен опрацювати між
народні та національні правові акти, обов’язкові та додаткові літера
турні джерела за темою. Обсяг реферату — до 1� сторінок. Структура 
реферату: вступ (до двох сторінок); основна частина (8–10 сторінок); 
висновки (до двох сторінок); список використаної літератури. Рефе
рат виконується на аркушах паперу формату А4. 

Якщо студент не підготувався до семінару або пропустив його, він 
повинен відпрацювати відповідну тему за однією з таких форм: 

• усна (відповіді на питання, винесені на семінарське заняття);
• доповідь (за заданою викладачем темою);
• реферат (за відповідною темою семінарського заняття). 
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
дисципліни  

“МІЖНАРОДНЕ  ІНФОРМАЦІЙНЕ  ПРАВО”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

Кількість 
годин на 

самостійну 
роботу

1
2

�

4

Змістовий модуль і. поняття та основні 
категорії міжнародного інформаційного права
Поняття міжнародного інформаційного права 
Діяльність міжнародних організацій 
у міжнародній інформаційній сфері 
Міжнародні стандарти з доступу, користування 
та поширення інформації
Стандарти з доступу, користування 
та поширення інформації в Україні

1

2

2

2

�
6

7
8

Змістовий модуль іі. Міжнародно-правове 
регулювання обігу окремих видів інформації 
та інформаційна безпека
Захист особистих  даних
Право населення на отримання екологічної 
інформації
Державна інформаційна безпека 
Правове регулювання Інтернету в США, країнах 
Європи, СНД та в Україні

2

2

1

Разом годин: �4

ЗМІСТ  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ  СТУДЕНТІВ

Змістовий модуль і. поняття та основні категорії 
міжнародного інформаційного права

Тема 1. Поняття міжнародного інформаційного права

 1. Класифікація інформації.
 2. Історія розвитку міжнародного інформаційного права.
 �. Джерела міжнародного інформаційного права.
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 4. Держави як суб’єкти міжнародного інформаційного права.
 �. Транснаціональні інформаційні агентства як суб’єкти міжнарод

ного інформаційного права.

Питання для самоконтролю 
 1. Що означає термін “комерційна таємниця”?
 2. Що означає термін “статистична інформація”?
 �. Етапи розвитку міжнародного інформаційного права. 
 4. Закриті джерела міжнародної інформації.
 �. Міжнародні договори в міжнародній інформаційній сфері. 
 6. Як регулюється діяльність транснаціональних інформаційних 

агентств у міжнародному інформаційному праві?

Теми рефератів 
 1. Інформація як об’єкт права: поняття та ознаки. 
 2. Міжнародні джерела інформаційного права. 
 �. Суб’єкти міжнародного інформаційного права. 
 4. Особливості поширення інформації для використання її дітьми.

Література [1–19; 21–�2; ��–�7; 40–42; 4�;  
�0–�4; �9; 6�; 70; 71; 7�–78]

Тема 2. Діяльність міжнародних організацій  
у міжнародній інформаційній сфері 

 1. Діяльність Міжнародного союзу електрозв’язку.
 2. Всесвітня метеорологічна організація.
 �. Міжнародна організація морського супутникового зв’язку.
 4. Діяльність НАТО у сфері інформації та комунікації. 
 �. Міжнародна телекомунікаційна спілка.
 6. Світова організація із захисту права інтелектуальної власності.
 7. Міжнародна федерація з інформації та комунікації.
 8. Міжнародна асоціація з вивчення комунікації.
 9. Міжнародна асоціація дослідників комунікації.

Питання для самоконтролю 
 1. Коли було створено Міжнародний союз електрозв’язку і з якою 

метою? 
 2. Прийняті міжнародні документи у сфері інформації за останні 

20 років НАТО. 
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 �. Основні напрями роботи Міжнародної телекомунікаційної 
спілки.

 4. Основні напрями роботи Світової організації із захисту права 
інтелектуальної власності.

 �. Міжнародна федерація з інформації та комунікації.

Теми рефератів 
 1. Регулювання діяльності транснаціональних корпорацій (ТНК) з 

урахуванням розвитку міжнародних інформаційних потоків.
 2. Особливості правового користування інформацією для громадян 

країн, що входять до Ради Європи.
 �. Діяльність НАТО у сфері інформації та комунікації. 
 4. Особливості правового регулювання інформаційних потоків у 

межах СНД.
 �. Діяльність неміжурядових міжнародних організацій у сфері про

блем створення, поширення та одержання інформації.

Література [18; 19; 21–�2; ��–�7; 40; 41; �0;  
�1; �4–�6; 64; 6�; 7�]

Тема 3. Міжнародні стандарти з доступу,  
користування та поширення інформації

 1. Класифікація обмежень, встановлених міжнародним інформа
ційним правом у міжнародній інформаційній сфері.

 2. Положення Конвенції Ради Європи № 108 “Про захист осіб сто
совно автоматизованої обробки персональних даних” від 28 січ
ня 1981 р. 

 �. Положення Рекомендацій Комітету Міністрів ЄС щодо питання 
забезпечення приватності при користуванні мережею Інтернет.

 4. Положення Модельного контракту на забезпечення еквівалент
ного захисту персональних даних у контексті питання транс
кордонних потоків даних Європейських Співтовариств і Між
народної Торгової Палати 1992 р. щодо стандартів передавання 
інформації через кордони держав. 

 �. Загальна характеристика законодавства Росії у сфері інформа
ції.

 6. Загальна характеристика законодавства США у сфері регулю
вання доступу до інформації.
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 7. Загальна характеристика законодавства країн Західної Європи у 
сфері регулювання засобів масової інформації.

 8. Загальна характеристика законодавства ФРН у сфері інфор
мації.

 9. Загальна характеристика законодавства Франції у сфері інфор
мації.

Питання для самоконтролю 
 1. Які обмеження існують у міжнародному інформаційному праві 

щодо поширення інформації, яка закликає до міжрасової, етніч
ної та релігійної ворожнечі? Якими міжнародними документами 
регулюється це питання?

 2. Які гарантії приватності при користуванні мережею Інтернет 
визначає Положення Рекомендацій Комітету Міністрів ЄС щодо 
питання забезпечення приватності при користуванні мережею 
Інтернет?

 �. Основні положення закону РФ “Про інформацію, інформатиза
цію та захист інформації” 199� р.

 4. Які закони регулюють діяльність засобів масової інформації в 
Росії?

 �. Які повноваження мають державні службовці у США згідно з 
Федеральним законом США “Про свободу інформації” 1966 р.?

 6. Якими законами регулюється поширення інформації у Фран
ції?

 7. Якими законами регулюється поширення інформації у ФРН та 
Австрії?

Теми рефератів 
 1. Використання Конвенції про захист основних прав і свобод лю

дини, зокрема ст. 10, що регламентує правове забезпечення ін
формацією особи та систему поширення такої інформації.

 2. Основні принципи юридичного регулювання діяльності інфор
мації у країнах Європи та США. 

 �. Сучасний стан інформаційного права у США. 
 4. Джерела та конституційні положення про пресу у Великій Бри

танії. 
 �. Місце міжнародних угод про права людини в національному 

праві про засоби масової інформації у Великій Британії. 
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 6. Механізми саморегулювання в системі засобів масової інфор
мації ФРН. 

 7. Регулювання імпорту та експорту друкованих видань у Франції. 
 8. Захист джерел інформації за законодавством Франції.
 9. Комерційна таємниця та доступ до інформації, яка належить 

приватним особам, за законодавством Австрії. 
 10. Законодавство про пресу Європейського співтовариства. 

Література [1–9; 11–�1; �4; ��; 60; 64; 6�;  
67–7�; 78–81; 8�–88]

Тема 4. Стандарти з доступу, користування  
та поширення інформації в Україні

 1. Виконання Україною взятих зобов’язань у міжнародній інфор
маційній сфері.

 2. Положення Закону України “Про державну таємницю” 1994 р. 
щодо доступу та поширення державних таємниць.

 �. Звернення Верховної Ради України до Ради Європи, Організа
ції з безпеки та співробітництва в Європі, міжнародних парла
ментських організацій, парламентів і урядів європейських країн 
щодо тривожної ситуації в інформаційному просторі України від 
1� червня 1999 р.

 4. Основні положення Указу Президента України “Про додаткові 
заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інфор
мації, дальшого утвердження свободи слова в Україні” від 9 груд
ня 2000 р. № 1�2�/2000.

 �. Положення Закону України “Про друковані засоби масової ін
формації (пресу) в Україні” від 16 листопада 1992 р. № 2782XII 
щодо поширення окремих видів інформації.

 6. Положення Закону України “Про рекламу” від � липня 1996 р. 
№ 270/96 щодо поширення окремих видів інформації.

 7. Положення Закону України “Про телебачення і радіомовлення”.
 8. Положення Закону України “Про Національну раду України 

з питань телебачення і радіомовлення” від 2� вересня 1997 р. 
№ ��8/97.
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Питання для самоконтролю 
 1. Які законодавчі акти регулюють інформаційну сферу в Україні? 
 2. Що означає термін “цензура” згідно із Законом України “Про ін

формацію” 1992 р.?
 �. Яка інформація належить до державної таємниці згідно із зако

нодавством України? 
 4. Яку інформацію не мають права друкувати масмедіа згідно із 

Законом України “Про друковані засоби масової інформації 
(пресу) в Україні” від 16 листопада 1992 р.?

 �. Повноваження Національної ради України з питань телебачення 
і радіомовлення згідно з відповідним законом 1997 р.

Теми рефератів 
 1. Законодавство України про інформаційну забезпеченість сус

пільства та кожної особи зв’язком.
 2. Закон України “Про інформацію” та його значення для реалізації 

принципів міжнародного інформаційного права.
 �. Створення Інформаційного кодексу в Україні.
 4. Захист честі та гідності за українським законодавством. 

Література [1–17; 20; 22–2�; �0; �1; ��; �8–40;  
42; 4�; �0–61; 70; 72; 78; 82]

Змістовий модуль іі. Міжнародно-правове регулювання обігу 
окремих видів інформації  
та інформаційна безпека

Тема 5. Захист особистих даних

 1. Основні положення Декларації “Про транскордонні потоки да
них” ОЄСР 198� р. 

 2. Основні положення Рекомендації Ради ОЄСР “Про Керівні 
принципи щодо безпеки інформаційних систем” 1992 р. 

 �. Основні положення Рекомендації “Про Керівні принципи щодо 
політики у галузі криптографії” 1997 р. ОЄСР.

 4. Основні положення Декларації “Про захист приватності в гло
бальних мережах” ОЄСР 1998 р.
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 �. Основні положення Резолюції ЄС “Про захист прав індивідів 
стосовно технічного розвитку і обробки даних” 1979 р.

 6. Основні положення Директиви ЄС “Про захист фізичних осіб 
стосовно автоматизованої обробки персональних даних та безпе
решкодного руху цих даних” від 24 жовтня 199� р.

 7. Основні положення Рекомендації Комітету Міністрів Ради Єв
ропи R(94) 1� від 22 листопада 1994 р. “Про заходи для забезпе
чення транспарентності (прозорості) засобів масової інформації” 
та Додатку до неї. 

 8. Практика Європейського суду з прав людини у сфері захисту ін
формаційних прав людини.

Питання для самоконтролю 
 1. На що повинні бути спрямовані національні положення країн — 

учасниць ОЄСР у сфері захисту приватності відповідно до Керів
них принципів щодо безпеки інформаційних систем 1992 р.?

 2. На регламентування яких прав користувачів спрямовані прин
ципи, що містяться в Керівних принципах щодо політики в га
лузі криптографії 1997 р. ОЄСР?

 �. На чому робиться акцент у Резолюції ЄС “Про захист прав ін
дивідів стосовно технічного розвитку і обробки даних” 1979 р.?

 4. Яка інформація повинна надаватись суб’єктові даних відповідно 
до директиви ЄС “Про захист фізичних осіб стосовно автомати
зованої обробки персональних даних та безперешкодного руху 
цих даних” від 24 жовтня 199� р.?

 �. Зміст керівного принципу № 4 Додатку до Рекомендації Комі
тету Міністрів Ради Європи R(94) 1� від 22 листопада 1994 р. 
“Про заходи для забезпечення транспарентності (прозорості) 
засобів масової інформації”.

Теми рефератів 
 1. Положення міжнародних актів відносно доступу до інформації 

про фізичних осіб.
 2. Застосування статті 10 Європейської конвенції у практику Євро

пейського суду з прав людини. 
 �. Захист честі та гідності за українським законодавством. 
 4. Проблема захисту особистих даних в Україні.

Література [2; �; 6; 9; 1�–1�; 17; 21; 26; 29; �2; �7; �8; 40;  
42; 49; �2; ��; �6–60; 6�; 64; 68–80; 82; 87]
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Тема 6. Право населення на отримання екологічної  
інформації

 1. Основні положення Орхузької конвенції “Про доступ до інфор
мації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ 
до правосуддя з питань, що стосуються довкілля” 1998 р. 

 2. Види та джерела екологічної інформації.
 �. Реалізація суб’єктивного права на екологічну інформацію.
 4. Нормативноправове забезпечення захисту права громадян на 

екологічну інформацію у США.
 �. Нормативноправове забезпечення захисту права громадян на 

екологічну інформацію у Франції.
 6. Нормативноправове забезпечення захисту права громадян на 

екологічну інформацію в Росії.
 7. Нормативноправове забезпечення захисту права громадян на 

екологічну інформацію в Україні.

Питання для самоконтролю 
 1. За яких умов державними органами може бути відмовлено в 

запиті про надання екологічної інформації відповідно до Орху
зької конвенції 1998 р.?

 2. Основні джерела екологічної інформації.
 �. Які гарантії доступу населення до екологічної інформації існу

ють у США?
 4. Які нормативні акти регулюють захист права громадян на еко

логічну інформацію у Франції?
 �. Хто може звертатись до суду за захистом екологічних прав від

повідно до законодавства Росії?
 6. Які нормативні акти регулюють захист права громадян на еко

логічну інформацію в Україні?
 7. Які норми Цивільного кодексу України регулюють захист права 

громадян на екологічну інформацію?

Теми рефератів 
 1. Захист права громадян на екологічну інформацію: міжнародні 

стандарти.
 2. Модельний закон СНД про доступ до екологічної інформації 

1997 р. та законодавство України в цій сфері.



1�

 �. Основні положення Угоди про інформаційне співробітництво 
у сфері екології та охорони навколишнього середовища (СНД) 
1998 р.

Література [1; 2; 4; 1�; 20; �9; 70; 7�]

Тема 7. Державна інформаційна безпека

 1. Типи інформаційних війн.
 2. Перспективи вступу України до інформаційного суспільства та 

інформаційна безпека нашої держави.
 �. Стан та перспективи розвитку державної інформаційної безпеки 

в Україні.
 4. Основні положення Концепції технічного захисту інформації в 

Україні, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
№ 1126 від 8 жовтня 1997 р. 

 �. Положення про Департамент спеціальних телекомунікаційних 
систем та захисту інформації Служби безпеки України, затвер
джене Указом Президента України № 1120/2000 від 6 жовтня 
2000 р.

 6. Положення про Міжвідомчу комісію з питань інформаційної 
політики та інформаційної безпеки при Раді національної без
пеки і оборони України, затверджене Указом Президента Украї
ни від 22 січня 2002 р. № 6�/2002.

 7. Основні положення Постанови КМУ “Про затвердження По
ложення про Адміністрацію Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації” від 24 червня 2006 р. № 868.

 8. Основні положення Концепції інформаційної безпеки дер 
жав — учасниць СНД у військовій сфері від 4 червня 1999 р.

Питання для самоконтролю 
 1. Види інформаційних загроз та інформаційної зброї. 
 2. Що означає термін “інформаційне суспільство” та які перспек

тиви вступу України до нього? 
 �. Якими нормативними актами регулюється інформаційна без

пека в Україні? 
 4. Якими нормативними актами регулюється державна інформа

ційна безпека в Україні? 
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 �. Які принципи формування і здійснення державної політики у 
сфері технічного захисту інформації закріплені в Концепції тех
нічного захисту інформації в Україні 1997 р.?

 6. Щодо яких питань Адміністрація Державної служби спеціаль
ного зв’язку та захисту інформації розробляє порядок та вимоги 
відповідно до Постанови КМУ від 24 червня 2006 р. № 868?

 7. Що має право робити Комісія з питань інформаційної політи
ки та інформаційної безпеки при Раді національної безпеки 
і оборони України для виконання покладених на неї завдань 
відповідно до Указу Президента України від 22 січня 2002 р. 
№ 6�/2002?

 8. Які джерела загроз державній інформаційній безпеці наведені в 
Концепції інформаційної безпеки держав — учасниць СНД у вій
ськовій сфері від 4 червня 1999 р.?

Теми рефератів 
 1. Стан та перспективи розвитку національної інформаційної без

пеки України.
 2. Гарантії інформаційного суверенітету України.
 �. Поняття державної безпеки в інформаційній сфері.
 4. Напрями державної інформаційної безпеки.
 �. Державна інформаційна безпека та інформаційні війни.
 6. Концепції державної інформаційної безпеки у країнах світу.
 7. Концепція державної інформаційної безпеки в Україні.
 8. Державна таємниця та доступ до урядової інформації у Великій 

Британії. 

Література [1; 2; 4; 8; 12; 19; 2�–2�; 27; 28; �0; �2; ��; �7; �8; 40; 
42; 47; �0; �1; �4; 61; 69; 70; 74; 76–78; 80; 8�; 88]

Тема 8. Правове регулювання Інтернету в США, 
країнах Європи, СНД та у Україні

 1. Законодавство розвинених західних країн про регулювання ме
режі Інтернет.

 2. Правове регулювання користування мережею Інтернет у країнах 
Сходу.
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 �. Основні положення Указу Президента України “Про деякі за
ходи відносно захисту державних інформаційних ресурсів у ме
режах передачі даних” від 24.09.01 №891/2001.

 4. Основні положення Указу Президента “Про заходи щодо роз
витку національної складової глобальної інформаційної мережі 
Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в 
Україні” від 2000 р. № 928/2000.

Питання для самоконтролю 
 1. Якими правовими актами передбачено покарання за комп’ютерні 

злочини в Іспанії, Франції та Італії?
 2. Відповідальність за які правопорушення, пов’язані з комп’юте

рами, передбачена Кримінальним кодексом Швеції?
 �. Відповідальність за які правопорушення, пов’язані з комп’юте

рами, передбачена Кримінальним кодексом Німеччини?
 4. Якими нормативними документами регулюється поширення ін

формації в мережі Інтернет на території України?
 �. Які основні заходи щодо розвитку Інтернет в Україні передба

чені Указом Президента України від 2000 р. № 928/2000?

Теми рефератів 
 1. Поняття мережі Інтернет та проблема його правового регулю

вання.
 2. Досвід держав щодо регулювання мережі Інтернет. 
 �. Правове регулювання мережі Інтернет в Україні.
 4. Правове регулювання діяльності абонентів мережі Інтернет, сер

верних центрів тощо.
 �. Відповідальність за порушення правил користування мережею 

кіберпростору.
 6. Внутрішньодержавне законодавство про використання засобів 

спілкування, у тому числі й новітніх інформаційних технологій.
 7. Юридична відповідальність за порушення авторського права та 

злам комп’ютерних програм у мережі Інтернет за законодавством 
України.

Література [1–4; 8–10; 1�; 19; 21; 26; 29; �0; �2–�4; �7; �8; 40–44; 
46; ��; �7; �9; 60; 6�; 66; 70; 76; 78; 82; 84; 89]
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