
Реферат дипломной работы 
Объеме дипломной работы составляет 74 (семьдесят четыре) страницы.  
В дипломной работе использовались, источники, на которых 

основывается Дипломная работа,  можно разделить на следующие группы: 
законодательные акты в странах  Европы     [2-15]; опубликованные 
статистические и справочные материалы по странам союза в сети интернет 
[16-18]; интернет-сайты государственных органов европейского союза [4, 
11,12,14]; научные стать различных специалистов в области доступа к 
публичной информации [21-46]. 

 Перечень ключевых слов: публичная информация, информация о 
государственных органах, правовая информация, статистическая информация, 
доступ к информации, интернет, доступ, право. 

Объектом исследования являются условия осуществления доступа к 
информационным ресурсам (интернет-сайтам), на которых размещается 
публичная информации.  

Предметом исследования – особенности предоставления публичной 
информации в сети Интернет, стран Европы. А также качество услуг по 
предоставлению данной информации в сети. 

Цель  исследования, определить, как организован  доступ к публичной 
информации в странах Европы. А также обосновать необходимость, 
исследования данной темы. 

В соответствии с этой целью поставлены следующие задачи: 
- Выявить проблемы организации доступа к статистической 

информации по сети интернет в Европе; 
- Обосновать необходимость организации доступа к правовой 

информации по сети интернет в  странах Европе; 
- Предложить способы предоставления информации о государственных 

органах в условиях использования сети интернет в Европе; 
В ходе исследования применялись различные методы познавательной 

деятельности: формально-юридический метод, анализ, синтез и логический 
метод. Применялся сравнительный метод,  для того чтобы узнать, сказывается 
ли зависимость от экономического состояния страны и её географической 
привязанности, уровень развития законодательства, и организация доступа к 
публичной информации с технической стороны. Классификация применялась, 
для разгруппировании предметов темы по присущим им признакам. Аналогия, 
применялась при изучении сходства или различий по ряду признаков предмета 
исследования и его аналога. На основании характеристик предмета-аналога и 
сходства с предметом исследования сделаны выводы о наличии тех же 
характеристик у исследуемого предмета. 
 



Рэферат дыпломнай працы 
 

Аб'ёме дыпломнай працы складае 74 (семдзесят чатыры) старонакi. 
У дыпломнай працы выкарыстоўваліся, крыніцы, на якіх грунтуецца 

Дыпломная праца, можна падзяліць на наступныя групы: заканадаўчыя акты ў 
краінах Еўропы [2-15]; апублікаваныя статыстычныя і даведачныя матэрыялы 
па краінах саюза ў сетцы інтэрнэт [16-18]; інтэрнэт-сайты дзяржаўных органаў 
еўрапейскага саюза [4, 11,12,14]; навуковыя стаццi розных спецыялістаў у 
галіне доступу да публічнай інфармацыі [21-46]. 

 Пералік ключавых слоў: публічная інфармацыя, інфармацыя аб 
дзяржаўных органах, прававая інфармацыя, статыстычная інфармацыя, доступ 
да інфармацыі, інтэрнэт, доступ, права. 

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца ўмовы ажыццяўлення доступу да 
інфармацыйных рэсурсаў (інтэрнэт-сайтаў), на якіх размяшчаецца публічная 
інфармацыі. 

Прадметам даследавання - асаблівасці прадастаўлення публічнай 
інфармацыі ў сетцы Інтэрнэт, краін Еўропы. А таксама якасць паслуг па 
прадастаўленні дадзенай інфармацыі ў сетцы. 

Мэта даследавання, вызначыць, як арганізаваны доступ да публічнай 
інфармацыі ў краінах Еўропы. А таксама абгрунтаваць неабходнасць, 
даследаванні дадзенай тэмы. 

У адпаведнасці з гэтай мэтай пастаўлены наступныя задачы: 
- Выявіць праблемы арганізацыі доступу да статыстычнай інфармацыі 

па сетцы інтэрнэт у Еўропе; 
- Абгрунтаваць неабходнасць арганізацыі доступу да прававой 

інфармацыі па сетцы інтэрнэт у краінах Еўропе; 
- Прапанаваць спосабы прадастаўлення інфармацыі аб дзяржаўных 

органах ва ўмовах выкарыстання сеткі інтэрнэт у Еўропе; 
У ходзе даследавання ўжываліся розныя метады пазнавальнай 

дзейнасці: фармальна-юрыдычны метад, аналіз, сінтэз і лагічны метад. 
Прымяняўся параўнальны метад, для таго каб даведацца, адбіваецца ці 
залежнасць ад эканамічнага стану краіны і яе геаграфічнай прыхільнасці, 
узровень развіцця заканадаўства, і арганізацыя доступу да публічнай 
інфармацыі з тэхнічнага боку. Класіфікацыя ўжывалася, для 
разгруппировании прадметаў тэмы па уласцівым ім прыкметах. Аналогія, 
ўжывалася пры вывучэнні падабенства або адрозненняў па шэрагу прыкмет 
прадмета даследавання і яго аналогу. На падставе характарыстык прадмета-
аналага і падабенства з прадметам даследавання зроблены высновы аб 
наяўнасці тых жа характарыстык у доследнага прадмета. 

 



Summary of the thesis 
Volume of the thesis is 74 (seventy four) pages. 
In the research paper used, the sources on which the diploma, can be divided 

into the following groups: legislation in European countries [2-15]; published 
statistics and background material on the countries of the Union on the Internet [16-
18]; Internet sites of state bodies of the European Union [4, 11,12,14]; scientific 
articles of various experts in the field of access to public information [21-46]. 

 List of key words: public information, information on state bodies, legal 
information, statistical information, access to information, internet access, right. 

The object of the study are conditions for access to information resources (web 
sites) that host public information. 

The subject of research - particularly the provision of public information on 
the Internet in Europe. As well as the quality of services to provide this information 
in the network. 

The purpose of the study, to determine how to organize access to public 
information in Europe. And to justify the need, the study of the topic. 

In accordance with this purpose, the following tasks: 
- Identify problems accessing statistical information on the Internet in Europe; 
- The necessity of access to legal information on the Internet in the countries 

of Europe; 
- Suggest ways to provide information about public bodies in the conditions 

of use of the Internet in Europe; 
The study used a variety of methods of cognitive activity: formal-legal 

method, analysis, synthesis and logical method. Comparative method was used in 
order to find out whether the effect dependent on the economic condition of the 
country and its geographic attachment, the level of development of the legislation 
and the organization of access to public information on the technical side. The 
classification applies to ungroup objects topics on their inherent characteristics. The 
analogy was used in the study of the similarities or differences in the number of 
features of the research subject and his counterpart. Based on the characteristics of 
object-analogies and similarities with the subject of the study concluded that there 
was the same characteristics of a test subject. 
 


