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Права людини та Інтернет
79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців,14
Кафедра теорії та філософії права

081 право
Ничка Юрій Вадимович, кандидат юридичних наук
http://law.lnu.edu.ua/employee/nychka-yurij-vadymovych;
м. Львів, вул. Січових Стрільців,14, ауд. 253

Щоп’ятниці, 15:00-17:50 год. (адреса факультету: м. Львів, вул. Січових Стрільців,14,
ауд. 253)
Крім того, консультації в день проведення лекцій/практичних занять. Також можливі онлайн консультації через Skype або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн
консультацій слід писати на електронну пошту викладача або дзвонити.
Сторінка курсу http://law.lnu.edu.ua/course/prava-lyudyny-ta-internet
Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання щодо:
Інформація
- міжнародних правових стандартів, пов'язаних із правами людини в Інтернеті,
про курс
стану їх впровадження у національну юридичну практику;
- національного законодавства, пов'язаного із забезпеченням реалізації та захисту
прав і свобод людини в Інтернеті;
- змісту та обсягу права на доступ до Інтернету;
- обов'язків держави, пов'язаних із забезпеченням реалізації та захисту прав і
свобод людини в Інтернеті;
- ефективних засобів правового захисту у разі обмеження або порушення прав і
основоположних свобод в Інтернеті;
- особливостей свободи вираження поглядів та інформації в Інтернеті;
- особливостей свободи зібрань та об'єднань в Інтернеті;
- особливостей права на повагу до приватного та сімейного життя в Інтернеті,
зокрема особливостей захисту персональних даних в Інтернеті;
- правового регулювання електронного врядування як важливого інструменту
забезпечення права на доступ до публічної інформації, забезпечення прозорості
та підконтрольності публічної влади;
- відповідності стану національного законодавства та практики його застосування
міжнародним правовим стандартам, пов'язаним із правами людини в Інтернеті.
Дисципліна «Права людини та Інтернет» є завершальною нормативною/вибірковою
Коротка
анотація курсу дисципліною з спеціальності 081 ПРАВО для освітньої програми БАКАЛАВР, яка
викладається в 8 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною
Системою ECTS).
Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення та засвоєння студентами
Мета та цілі
особливостей правового регулювання забезпечення реалізації та захисту прав і свобод
курсу
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людини в Інтернеті на основі:
- міжнародно-правових документів, зокрема стандартів Ради Європи та
Європейського Союзу;
- практики Європейського Суду з прав людини;
- актів національного законодавства та практики їх застосування.
Бенедек В., Кеттеман М. Свобода вираження поглядів та Інтернет. Стразбург:
Видавництво Ради Європи, 2013. 204 с.
Інтернет: прецедентне право Європейського суду з прав людини (станом на червень
2015): звіт, підготовлений Відділом досліджень Європейського суду з прав людини.
Режим доступу: URL:http://unba.org.ua/assets/uploads/publications/publikacii/2016-0310.echr.internet.drozdov.pdf
Посібник з прав людини для інтернет-користувачів та пояснювальний Меморандум
(Рекомендація CM/Rec(2014)6 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам
щодо посібника з прав людини для Інтернет-користувачів та пояснювальний
меморандум). К.: ТОВ “Інжиніринг”, 2014. Режим доступу: URL:
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?document
Id=09000016802e3e96.
European Court of Human Rights – Factsheet «New technologies»:
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_New_technologies_ENG.pdf.
32 год.
32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин практичних занять.
Знати:
- міжнародні правові стандарти, пов'язані із правами людини в Інтернеті, стан їх
впровадження у національну юридичну практику;
- національне законодавство щодо забезпечення реалізації та захисту прав і свобод
людини в Інтернеті;
- зміст та обсяг права на доступ до Інтернету;
- обов'язки держави щодо забезпечення реалізації та захисту прав і свобод людини
в Інтернеті;
- ефективні засоби правового захисту у разі обмеження або порушення прав і
основоположних свобод в Інтернеті;
- особливості свободи вираження поглядів та інформації в Інтернеті;
- особливості свободи зібрань та об'єднань в Інтернеті;
- особливості права на повагу до приватного та сімейного життя в Інтернеті,
зокрема особливості захисту персональних даних в Інтернеті;
- правове регулювання електронного врядування як важливого інструменту
забезпечення права на доступ до публічної інформації, забезпечення прозорості
та підконтрольності публічної влади;
- відповідність стану національного законодавства та практики його застосування
міжнародним правовим стандартам, пов'язаним із правами людини в Інтернеті.
Вміти:
- шукати та аналізувати міжнародні правові стандарти, пов'язані із правами людини в
Інтернеті;
- застосовувати національне законодавство щодо забезпечення реалізації та захисту
прав і свобод людини в Інтернеті;
- оцінювати національне законодавство на відповідність міжнародним правовим
стандартам, пов'язаних із правами людини в Інтернеті;
- застосовувати набуті знання у науковій та практичній діяльності, зокрема в процесі
створення проектів джерел права України, консультуванні з юридичних питань,
представництві інтересів у суді тощо.
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Інтернет, права людини, право на приватність, правона освіту, свобода вираження.
Денний
Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого розуміння тем
ТЕМА 1. ПРАВА ЛЮДИНИ В ІНТЕРНЕТІ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Інформаційне суспільство – новий етап розвитку суспільства і держави.
2. Мережа Інтернет — особливий простір здійснення прав людини.
3. Правове регулювання прав людини в Інтернеті на міжнародному на національному
рівні.
ТЕМА 2. ДОСТУП ДО ІНТЕРНЕТУ — ПРАВО ЛЮДИНИ
1. Право на інформацію.
2. Право на доступ до Інтернету та його гарантії.
3. Проблема цензури у мережі Інтернет.
ТЕМА 3. ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ І ПРАВА ЛЮДИНИ
1. Право брати участь у виборах.
2. Право на звернення до органів влади.
3. Право на участь в управлінні справами держави.
4. Свобода зібрань та об’єднань.
ТЕМА 4. ПРАВО НА ПОВАГУ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ В ІНТЕРНЕТІ
1. Правове регулювання збору та обробки персональних даних в мережі Інтернет.
3. Стеження та перехоплення інформації про користувача в мережі Інтернет.
4. Біґ-дата (великі дані) і нові виклики перед правом на приватність.
ТЕМА 5. СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ В ІНТЕРНЕТІ
1. Особливості реалізації свободи вираження поглядів в Інтернеті.
2. Правові підстави обмеження свободи вираження.
ТЕМА 6. ЕКОНОМІЧНІ ТА КУЛЬТУРНІ ПРАВА В ІНТЕРНЕТІ
1. Право на освіту та доступ до знань.
2. Право на охорону інтелектуальної власності.
3. Свобода літературної, художньої, наукової та іншої творчості.
4. Роль Інтернету у реалізації права на економічний і соціальний розвиток.
ТЕМА 7. ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В ІНТЕРНЕТІ
1. Кіберзлочинність та кібертероризм – новітні виклики правам людини.
2. Захист прав дітей в Інтернеті.
3. Захист прав людини в Інтернеті та проблеми юрисдикції.
Залік в кінці семестру.
Письмовий.
Для вивчення курсу студенти потребують базових знань зі загальної теорії права,
практики ЄСПЛ, конституційного права, цивільного права, міжнародного публічного
права, достатніх для сприйняття категоріального апарату та розуміння джерел.
Лекції, практичні, дискусії, підготовка есе зі запропонованої проблематики.

Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни. Вивчення курсу може не
потребувати використання програмного забезпечення, крім загально вживаних програм і
операційних систем.
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним
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співідношенням:
• практичні занняття: 25% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50.
• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50.
• залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50.
Підсумкова максимальна кількість балів 100.
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають есе. Академічна доброчесність:
Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи
міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел,
списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують,
приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної
недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння
викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є
важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і
практичні зайняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість
відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх
строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом.
Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана
викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти
заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед
рекомендованих.
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на практичних заняттях,
модулі та бали підсумкового оцінювання (есе). При цьому обов’язково враховуються
присутність на заняттях та активність студента під час практичного заняття;
недопустимість пропусків; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого
завдання.

Питання до
заліку чи
екзамену.

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.
1. Інформаційне суспільство – новий етап розвитку суспільства і держави.
2. Мережа Інтернет — особливий простір здійснення прав людини.
3. Правове регулювання прав людини в Інтернеті на міжнародному на
національному рівні.
4. Право на інформацію.
5. Право на доступ до Інтернету та його гарантії.
6. Проблема цензури у мережі Інтернет.
7. Право брати участь у виборах.
8. Право на звернення до органів влади.
9. Право на участь в управлінні справами держави.
10. Свобода зібрань та об’єднань.
11. Правове регулювання збору та обробки персональних даних в мережі Інтернет.
12. Стеження та перехоплення інформації про користувача в мережі Інтернет.
13. Біґ-дата (великі дані) і нові виклики перед правом на приватність.
14. Особливості реалізації свободи вираження поглядів в Інтернеті.
15. Правові підстави обмеження свободи вираження.
16. Право на освіту та доступ до знань.
17. Право на охорону інтелектуальної власності.
18. Свобода літературної, художньої, наукової та іншої творчості.
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19. Роль Інтернету у реалізації права на економічний і соціальний розвиток.
20. Кіберзлочинність та кібертероризм – новітні виклики правам людини.
21. Захист прав дітей в Інтернеті.
22. Захист прав людини в Інтернеті та проблеми юрисдикції.
Опитування

Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу.
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