
Тема 3 

Здійснення прав людини в мережі Інтернет 

1. Загальна характеристика здійснення прав людини в мережі Інтернет 
(здійснення прав «онлайн»). 

2. Особливості здійснення окремих прав в мережі Інтернет: 

2.1. Право на інформацію. 

2.2. Право на свободу вираження поглядів. 

2.3. Право власності. 

2.4. Право інтелектуальної власності. 

2.5. Право на охорону здоров'я 

2.6. Право на використання імені, право на особисте життя та його 
таємницю, право на приватність. 

2.7. Політичні права. 

2.8. Право на підприємницьку діяльність та право на працю. 

Завдання 1 

Проаналізувати, як право на освіту може бути здійснено з використанням мережі 
Інтернет. Зясуйте зміст дистанційної форми навчання. Розмежуйте дистанційну форму 
навчання і проведення пар в дистанційному режимі з використанням мережі Інтернет. 

Завдання 2 

Проаналізуйте, яким чином право на свободу світогляду і віросповідання може 
здійснюватися з використанням мережі Інтернет. 

Завдання 3 

Визначте значення мережі Інтернет для отримання інформації про розгляд 
судових справ. Які процесуальні права в суді може здійснювати сторона з 
використанням мережі Інтернет? 

Ознайомтеся з порталом судової влади України https://court.gov.ua/fair/ та єдиним 
державним реєстром судовим рішень http://reyestr.court.gov.ua/ . 

Що таке електронний суд? Ознайомтесь: 

- https://zib.com.ua/ua/149231-
dsau_sprobuvala_polegshiti_dostup_do_femidi_cherez_mobilniy_.html 

- https://wiki.court.gov.ua/pages/viewpage.action?pageId=6848551  
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