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Попрошаєвої Олени Андріївни за 2020 рік 

 
1. Попрошаєва Олена Андріївна. 
2. К.ю.н., доцент. 
3. Тема річної планової роботи – «Захист людини в Інтернеті: нові керівні 

принципи Ради Європи, що стосуються інтернет-посередників» – 1,5 д.а. 
4. Тема фактично виконаної наукової роботи – «Захист людини в Інтернеті: 

нові керівні принципи Ради Європи, що стосуються інтернет-
посередників» – 1,5 д.а.  

4.1. Розділ монографії, наукові статті, тези наукових доповідей та 
повідомлень. 
4.2. Розкрито зміст поняття «права людини» в мережі Інтернет, виявлено та 
проаналізовано проблеми, пов’язані з реалізацією і захистом прав людини в 
мережі Інтернет, зокрема виборчих прав та прав, пов’язаних з отриманням 
послуг від органів влади на державному та місцевому рівнях.  
5. Не брала участі. 
6. Не проводила.  
7. Не брала участі. 
8. Участь у конференціях, семінарах: 
- Міжнародна онлайн конференція «Взаємні здобутки Європейської Комісії 
«За демократію через право» і органів конституційної юстиції та проблеми 
тлумачення у конституційному судочинстві», (25.06.2020, Конституційний 
Суд України); 
- онлайн науково-практична конференція «Актуальні правові проблеми 
інноваційного розвитку агросфери», 20.11.2020 (НДІ ПЗІР НАПрНУ, НЮУ 
імені Ярослава Мудрого), на платформі Zoom; 
- V Міжнародна онлайн науково-практична конференція «Право і 
суспільство: актуальні питання та перспективи розвитку», (10 грудня 2020 р. 
Полтава). 
9. Видавнича діяльність. (1,6 д.а.) 
Статті:  

Попрошаева О.А. Захист прав людини в інтернеті: нові керівні 
принципи Ради Європи, що стосуються інтернет-посередників. Збірник 
наукових праць "Державне будівництво та місцеве самоврядування", 2020. 
вип. 39. С. 90-101. (0,7 д.а.) 

Попрошаева О.А. Основні зобов’язання держав щодо захисту і 
просування прав людини в цифровому просторі. Збірник наукових праць 
"Державне будівництво та місцеве самоврядування", 2020. вип. 40. С. С. 111-
119. (0,7 д.а.)  

Попрошаева О.А. Питання запровадження електронного голосування в 
Україні / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції  «Право 



і суспільство: актуальні питання та перспективи розвитку», 10 грудня 2020 р. 
Полтава. С. 48-51 (0,2 д.а.)  
10. Не брала участі. 
11. Не брала участі. 
12. Не брала участі. 
13. Не брала участі. 
14. Не брала участі. 
15. Не маю. 
16. Не брала участі. 
17. Не брала участі. 
18. Подяка Ректора Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого. 
 
 
                 _________                                                       Попрошаєва О.А.   
 
 
Затверджено на засіданні кафедри державного будівництва 
«23» листопада 2020 року, протокол № 7 
 
 
 
 
 
 
 
 


