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КОСОЛАП О. В. 

11шtіона.ІhН~Ій ~,;нінсрситст «(}.[CChKa юрІ1,L~І'ІНа ака .. [С\ІЇИ», 

асr1іршrтка кафе, Іри криміІrшІkтик~І 

МІЖІІЛРОДІІИЙ ДОСВІД УІІРЛВ.ІІІІІІІЯ 
ІІІТІ,РІ ШТ-І ІРОСТОРОМ 

Сучасні інфотнtаuійні технології з.J:ійсни .. lи справжню рево .. 1юuію 
cepe..:::r лшчІшх раніше засобіnта способів спілкуnапня. зn'я-жу. передачі 
та поширення інформації. Впас .. lі.J:ок чого. nе.1икий обсяг іпфор:иаuії, 
~Ікиі1ІІсрсGунає н Інтсрнст-ІІросторі, ІютрсGуt-: нш1сжною мсхані3\1У ни

користаНН}І, у3аr·а.-Іьнсню1, контро.-Ію, і, н ІІСрІІІУ чсрІ'У,- 3 Gоку ;(сржа

ни. Актуш1ьною слн-: тсVІап1ка никористанюІ інфор\ШІІіЇ, 1110 VІісппьоІ 
в Інтернеті, зокре~tа в соuіа .. 1ьних мережах, д.1я вияв.1ення та розсліду
вання з.1очинів. 

Окремі аспекти проб.1е:и праnаnого регу .. 1юnюшя Інтерпет

простору 3 метою nикористанпя даних для nияn.1ення та розс.ll,::rуnан
пя з .. 1очипіn у сnоїх роботах ,::rосліджуnа .. 1и В. Б. Bexon, І. О. Воропоn, 
В. ;l. Ган~юнськиtі, А. М. НониІ(ькиtі, В. П. Шсж)І\-1СНІ(СН та ін. А;Іс, 

H<l ЖаJІЬ, НС ~ІИІІІС ІІИТ<ІНН~І ІІраНОНОІ'О рсІ·у;ІЮНаННИ НИІ<ОрИСТ<ІНН~І СО

ціаЛЬНИХ :vrepeж, а й взага.1і J:еякі аспекти використання та функціо

нування Інтернет - простору в нашій країні залишаються невисвіт

.1ени~ш па 3аконо.J:аnчо~1У ріnні. Тому актуальним с шшчення та апа .. 1із 
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:шруGіжного лосні;~у І Іраноного рсІ'улюнанн$.1 мережі Інтернет 3 мстою 

нрахунаНН$.1 ІІО:НПИННИХ <lCIICKTlH. 
У науконі~і ;Іітсратурі сформуншІИС$.1 оснонні ІІіJ(ХОіLИ .JtO 11раноною 

регулювання Інтернет - простору, усталеним стало поняття «управ

ління Інтернетом». Суб'єктами ж такого управління в:иступають уря

ди, припатпий сектор та громадянське суспL1ьстпо. Кожен і3 таких 
суб'сктіп, при виконанні спосї пі;:шопідної ролі, ро3робляс та 3асто

сопус загальні нор1ш. принципи, прапила та процедури ухпа.1ення рі
ІІІснn і ІІрОІ'рам, $.1Кі рСІ')СІЮЮТh CHOJIK)IIiiO та 3астосунаНЮІ І НТСрнету [І j. 
ВиJначсНН$.1 рсІ·)сІитора нілное ин. икі ниникаютh н мережі Інтернет, об

сяг його повноважень та методи фільтрації контенту і є критерієм для 

видіТІення основних підходів шодо з.іІійснення регу.1ювання правовід

носІІІІ п Інтернет-просторі. 

Так, uікаnими с кардппа.1ьrю різні по3иції законодавціn до праnо
вого регулювання, nпроnадження та розnитку Інтерпет - техпо.1огій 

СІІШІучених Штатін Аv1ерики та Китайсhкої Нар(щної Рес11уGліки. 

УІІрашІінн~І Інтернет- 11ростором та контро.,Іn :ш tio1·o .JtіюІnністю у 
США з.іІіІ'kнюється зав.іІяки об'є.іІнання зycJ·LlЬ як уря.іІу, приватного 

сектору, так і громадянського суспільства. Прос.,lі.іІкувати за такою тен

денцією вдається на підставі ана.1ізу законів <<Про протидію терориз11у» 

nід 2001 р. (PATRIOT Act) [2] та «Про пагля~ за діялшістю спецс.тужб» 
зі змінами [З], nі;:шоnідно .іІО яких уря.іІ rra.iiiтrяc правоохоропні органи 
ІНИрОКИ МИ ІІОВІІОВі:І.ЖСІІШІМИ Щ(ЩО МОІІіторИІІІ·у ІІІТерІІСТ- КОІІТСІІТу. А 

І)ЖС ІШ ІІі;tставі «Акту І ІрО Jі:І.ХИСТ )tіТСЙ В ІІІТСІJІІеТі>:. [4J ур$.І}t СІІШІуЧеІІИХ 
Штатін 3аохочуt-; Інтернет- комнанії СІІіНІІJ1аІ(юнати :~ ІІраноохщюнни

м И ОрІ'<lН3М И, р0:1ІНЩі;ІИЮ'ІИ фе;rерШІhНУ СИСТеVІу 3НИЖОІ< :ш НСПlНОНJІСН

Н~І ІІрОІ'J)а УІ них філ hтр-ІІа кеті н у 111 ко;Іах та GіG;Ііотеках. 
<<Інтернет - ue засіб .іІЛЯ роботи, а не дозвіллю> - цей вираз широ

ко розповсюджений у Китайській Наро.іІній Республіці та дає можли

nість чітко зрозуміти nідпошешrя nлади .іІО процесіn, які шшикають n 
Інтернет-просторі. Необхідно підкреслити, що осІюшшм суб'сктом, 

який здійспюс <<упраплішrя Іrперпето:\І•>, с уряд. В-1ада Китаю, усnідо
минІІІи НеVІОЖJІИНlСТh ІІlJІКОНИТОГО КОНТро;Ію HaJ( YCl\-1<! J(lИМИ користу
начін мережі, ІІсрсро3ІІОіlіJІИJІа функ11ії контро;Ію між ор1·анаv1и шІа)tІ1 

та операторами зв'язку на місuях, свій контроль за мережею Інтернет 

З.іІійснює і спеuіа.1ьне поліцейське ві.іІомство, покл1кане с.,lі.іІкувати за 

змістом Інтерпет-сайтіn. В країні успішно функціопус проект <<Золотий 

шит•>, n рамках якого утnорепа ск..1адна система фільтрації n11істу 
Інтернету; перевірці під.,1ягають не тільки ресурси всередині КНР, а.1е й 

ІІрОGJІеVІНі, на ЛУМКУ }(СрЖаНИ, JОННіІІІНі ресурси [5. J74J. 3аGоронеНІ1М 
у країні є анонімнс СІІі;ІкунанюІ. на :1акон<щанчому рінні нстанош1ено 

обов'язок реєстрації сайтів, передбачена також реєстрація потенційних 

Інтернет- користувачів із обов'язкови11 зазначенням особистих даних 

(ім'я, адреса, ідентифікаційний ко.іІ). 
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Окре\юЇ унати 3<ІС.·ІУІ'онуt-: ІІНХН l\O ІІраноноІ·о реІ-)СІюнанН}І 

Інтернет- 11ростору урщ(оVІ Ве;ІикоGританії, оскі;ІhІ<И оснонне місІІС 

;L.·I}I НИрlІІІеНЮІ 1(1.,01'() ІІИТаНН}І HlJ(HOJ(ИThC}I I"J)OM<J.iL}IHChi<0\1)' суСІІl.·Іh

СТБу. Зокре:\tа, національна <<гаряча .. 1інія,> <<Фундація нагляду за :\tере
жею Інтернет~> (lпtemet V/atcl1 Foнвdation) rб], яка здійснює моніторинг 
ІІІТерпет - коптепту у Великобританії, па постійній оспоnі формус, 

узагальшос та оІюnлюс <<Чорний список>> па осноnі зnернепь гро:\tаJ:яп, 

який поті11 папраn.1ясться Інтерпет - проnайдера:\t, які. n сnою чергу, 
інформуютh наІ~іона .. Іhниі1 нііІ)(і .. І 3 GopoтhGи 3і 3Jючинністю (Natioпal 

C1ime Sч uad ). 
Навецені позиuії є..1ише фрап.rентарною характеристикою основних 

піцхоців цо регулювання використання Інтернет- простору~ проте вони 

цають люгу визначити зага..1ьну конuепuію держави щоцо основнихна

прямкіn правоnого регу .. 1юnапня, окрес.1ити суб'сктіn його нійспеппя 
та nияшпи зага .. 1ьпі, спі..1ьпі проб.1еми, які :\южуть шшикпути у держа
ни. никористонуючи ОJ(ИН :1 ІІl;LXOJ(l н .іЮ І ІраноноІ-о ре І)'~ І юнанни. 

Отже, ІІ.і;ІКОVІ ОЧеНИ.іLНИVІ Е те. ІІЮ Інтернет- ІІростір, ИК СИСТе\ІНС 

явище, потребує КО:\'ІШІексного піцходу цойого цос.1іцження та вивчен

ня. Зокре:\1а, правового регу.1ювання на законоцавчому рівні потребу

ють окре:\'Іі наЩ)Я:\'ПІ взає:\'ювіцносІтн, які виникають в мережі (віртуа.lь

пшлу сnіті), а .. 1е їх пасліцки :\tюоть або :\южуть :\Іати сnій матеріа .. lьІшй 
nи ра 3. Необхідно також nилшчити особлшості статусу учасникіn таких 
ІІflаІЮІІііLІЮСИ 11, а,Т(Же ІІперІІеТ-І<ОрИСТуІІаЧа\Н1 С JІІОіШ, ІІ<ІіLіJІеІІі І ІравамИ 

та оGОІІ\1-\І<а \11 И. Тож 'ІаGе-нІе че 1111}1 ЇХ ІІа;ІеЖІІОЇ ре<СІ і·1а ІLіЇ та V10ЖJI И І ЮСТ і 

-шхисту С IIJHI\1 ИМ oGoB'}I:\1<0\1 КОЖІІОЇ ,:LсрЖаІІИ. 
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