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Силабус навчальної дисципліни 

 

«ПРАВА ЛЮДИНИ ТА 

ІНТЕРНЕТ» 

 

Спеціальність:  

293 Міжнародне право 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

В рамках навчальної дисципліни передбачається глибокий аналіз і 

вивчення джерел міжнародного і національного права, що 

складають інститут захисту прав людини в мережі Інтернет. 

Особлива увага буде зосереджена на практиці Європейського суду з 

прав людини та практиці їх застосування національними судовими 

органами.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є здобуття студентами теоретичних і 

практичних знань в галузі прав людини, міжнародно-правових та 

національних механізмів реалізації та захисту основних прав і 

свобод людини в мережі Інтернет.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- демонструвати глибокі знання теорії права та міжнародного 

права, галузей міжнародного публічного права (гуманітарного, 

екологічного, кримінального, прав людини, транспортного, права 

Ради Європи та ін.), а також міжнародного приватного та 

торговельного права, права Світової організації торгівлі та 

Європейського Союзу, а також галузей національного права 

України що є основою діяльності органів міжнародних відносин, 

публічного управління, правоохорони, правозахисту та судових 

органів; 

- пояснювати теоретичні та практичні аспекти імплементації, 

реалізації та виконання норм міжнародного права, рішень 

міжнародних судових та конвенційних органів, рішень 

національних судів та інших юрисдикційних органів України та 

іноземних держав;  

- захищати права та законні інтереси фізичних та юридичних осіб, 

держави, міжнародних організацій відповідно до процесуальних 

вимог різних юрисдикційних процесів у міжнародній, іноземних та 

вітчизняній національних юрисдикціях; 

- захищати права учасників публічних правовідносин; 

- відстоювати принцип верховенства права, пріоритетності 

міжнародних правових стандартів, насамперед у сфері прав людини, 

зокрема при здійсненні владних, контрольно-наглядових, 

правозахисних та правоохоронних функцій 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; 

- Здатність забезпечувати верховенство права, права особистості, 

інтереси суспільства, держави та міжнародного співтовариства в 

межах виконання своїх посадових обов’язків; 



- Здатність розуміти значення інформації в сучасному суспільстві, 

відповідально ставитися до питань інформаційної безпеки; 

- Знання та розуміння предметної області своєї професії; 

- Уміння застосовувати фахові знання на практиці; 

- Розуміння необхідності професійної поваги до честі та гідності 

особистості, кваліфікованого та творчого захисту прав і свобод 

людини і громадянина. 

- Вміння кваліфіковано та результативно застосовувати 

міжнародні правові механізми задля захисту прав людини, інтересів 

юридичної особи, суспільства, держави. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Вступ до прав людини. Універсальні та 

регіональні механізми захисту прав людини. Концепція прав 

людини в цифровому середовищі. Доступ і недискримінація. 

Принцип мережевого нейтралітету. Діджиталізація та права 

громадян. Свобода вираження поглядів і свобода інформації. 

Свобода зібрань та об'єднань. Недоторканість приватного життя і 

захист даних (GDPR). Захист прав інтелектуальної власності 

онлайн. Кіберзлочинність і боротьба з порушеннями прав людини 

онлайн. Засоби і процедури правового захисту прав інтернет-

користувачів. Відповідальність посередників. Електронні докази і 

правила роботи з ними. 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи навчання: методи тренінгу і дискусія, ситуативні завдання 

і  практичні кейси, робота в малих групах, творчі та аналітичні 

завдання.   

Форми навчання: денна 

Пререквізити Навчальна дисципліна «Права людини та Інтернет» базується на 

знаннях таких дисциплін, як «Історія міжнародного права», 

«Міжнародне публічне право», «Міжнародне приватне право», 

«Право інтелектуальної власності». 

Пореквізити Є основою для вивчення дисципліни «Міжнародне інформаційне 

право», «Міжнародних захист колективних прав». 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. О.Б. Вовк, В.В. Пасічник, Н.Б. Шаховська, В.С. Якушев 

Інтелектуальна власність в галузі комп’ютингу: підручник / 

О.Б. Вовк, В.В. Пасічник, Н.Б. Шаховська, В.С. Якушев. – 

Львів: «Новий світ – 2000», 2020. – 317[3] с.  

2. Міжнародно-правове регулювання відносин в мережі 

Інтернет (публічно- та приватно-правові аспекти) : 

монографія / К. С. Шахбазян ; Центр інтелект. власності та 

передачі технологій НАН України. - Київ : Фенікс, 2015. - 

418 с. 

3. Глобальні інформаційні мережі у соціокультурній 

перспективі : монографія / С. М. Ягодзінський ; Нац. авіац. 

ун-т. - Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. - 274 с. 2015 

4. Е-боротьба в інформаційних війнах та інформаційне право : 

Моногр. / В. М. Брижко, М. Я. Швець, В. С. Цимбалюк; Акад. 

прав. наук України. НДЦ прав. інф-ки. - К., 2007. - 233 c. 

5. Права людини у новому тисячолітті / за ред. Френсіса 

Батлера ; Британський інститут прав людини. – Київ: Сфера, 

2006. – 264 с. 

6. Мицик В. В. Права людини у міжнародному праві. 

Міжнародно-правові механізми захисту. – К.: Видавничий 

дім «Промені», 2010. – 722 с. 

7. Міжнародно-правовий захист прав людини : навчально-

методичній посібник / за редакцією професора М. Р. 

Аракеляна. – Одесса : 2019. – 194 с.  

 



Репозитарій НАУ: 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26393 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26807 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31691 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальна лабораторія міжнародного права та порівняльного 

правознавства, яка оснащена сучасною комп’ютерною технікою та 

обладнанням для проведення лекційних і практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік, письмово 

Кафедра Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства 

Факультет Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і)  

ЯЦИШИН МАРТА ЮРІЇВНА 

Посада: доцент кафедри міжнародного права та 

порівняльного правознавства ФМВ 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук 

Вчене звання:  

Профайл викладача:  

http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/ 

k_mppp/sklad/  

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11683 

Тел.: 406-77-89 

E-mail: kafedra.mp.nau@gmail.com 

Робоче місце: 7.315 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  
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