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4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 

Захист прав людини в мережі Інтернет (1,8друк.арк.) 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР – наукові статті, тези наукових 

доповідей 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає в аналізі 

особливостей використання та захисту окремих прав людини в мережі Інтернет 

й правових позицій Європейського Суду з прав людини з зазначеного питання. 

Доведено, що  

стрімкий розвиток цифрових технологій призвів до появи нових 

інформаційних відносин, які держава не завжди встигає врегульовувати за 

допомогою законодавства, що породжує численні конфлікти між 

користувачами мережі Інтернет, які зумовлені колізіями між їхніми правами. 

Зокрема, це стосується регулювання права на доступ до мережі  Інтернет та 

суміжних с ним прав, таких як захист честі та гідності особи ( наприклад у разі 

поширення недостовірної інформації чи нанесенні образи), право на свободу 

поширення інформації, право на свободу слова, право на недоторканність 

приватного життя. Узагальнено сучасні теоретичні підходи щодо 

запровадження нової термінології, а саме: «Інтернету речей» та «цифрових 

прав».  

Зазначається, що при обмеженні пов’язаних з мережею Інтернет прав 

людини, треба враховувати концепцію пропорційності, розроблену ЄСПЧ при 

прийнятті рішень по подібним справам. Зокрема, йдеться про необхідність 

індивідуального трактування пропорційності чи непропорційності обмеження 

діяльності особи  в інформаційних мережах, перевірці законодавства на 

предмет закріплення права держави на обмеження, цілі обмеження та його 

необхідність у кожному окремому випадку. Доведено, що універсальні права на 

свободу самовираження й доступу до інформації можуть бути обмежені щодо 

дитини державою з метою особливої турботи і допомоги дитині в Інтернет 

середовищі. Проте такі заходи мають бути спів вимірними, відповідно до 

загальних принципів тлумачення статті 10 Європейської конвенцій з захисту 

прав та основоположних свобод. Обмеження буде ще більше виправдано, якщо 

воно не перешкоджає висловлюванню думок за допомогою інших засобів 

передачі інформації. Окрім зазначеного, здійснення прав дитини на вільне 

вираження думки і отримання інформації може бути обмежено законом в 

інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського 

порядку з метою відвертання безладів або злочинів, для охорони здоров'я 

населення, захисту репутації або прав інших людей, запобігання 

розголошування інформації, отриманої конфіденційно, або забезпечення 

авторитету і безсторонності правосуддя. 
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5. Не брала участі. 

6.  не проводила 

7. Ні, не входжу. 

8. Участь у конференціях, семінарах  

– Круглий стіл «Реформа місцевого самоврядування та територіальні 

організації влади в Україні: проблеми та перспективи, 12 листопада 2019 р., м. 

Харків  

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Децентралізація 

публічної влади: національний та зарубіжний досвід», 21 листопада 2019 р., м. 

Одеса 

9. Видавнича діяльність: обсяг 1,8 д.а. 

Статті: 

-  Нові керівні принципи Ради Європи, що стосуються інтернет-

посередників // Збірник наукових праць «Державне будівництво та місцеве 

самоврядування», вип. 37. С. 112-123, обсяг 0,8 д.а. 

- Особливості використання та захисту прав людини в мережі Інтернет: 

правові підходи Європейського Суду з прав людини // Збірник наукових праць 

«Державне будівництво та місцеве самоврядування», вип. 38. С. 213-227 , обсяг 

0,8 д.а. 

- Особливості реалізації та захисту прав дитини в мережі Інтернет / 

Децентралізація публічної влади: національний та зарубіжний досвід: Зб. тез 

наук. доп. за матеріалами наук.-прак. конф., м. Одеса, 21 листопада 2019 р. 

Одеса. – 2019. – с. 43-45 обсяг 0,2 д.а. 

10. Не брала участі. 

11. Не брала участі. 

12. Не брала участі. 

13.Не брала участі. 

14. Не була. 

15. Не отримувала. 

16. Не брала участі. 

17. Не приймала участі. 
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