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1. Гончаренко Олена Андріївна. 
2. К.ю.н., доцент. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: Права дитини 

в мережі Інтернет (1,5 д.а.) 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: Права дитини 

в мережі Інтернет (2 д.а.) 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР – розділ монографії, наукові статті, тези 

наукових доповідей 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає в аналізі прав дітей в мережі 

Інтернет, й безпосередньо права дитини на доступ до Інтернету як складову таких 
її прав, як право на свободу вираження поглядів та інформацію, свободу думки, 
права на освіту, права на приватне життя і захист персональних даних, право на 
безпечне користування Інтернетом, право на повагу до честі та гідності дитини, 
право звернутися за захистом. 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 співвимірними, 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. Свобода висловлювання 
думки і конфіденційність комунікацій мають первинне значення, так само як і 
недоторканість приватного життя користувачів Інтернет, проте такі права не є 
абсолютними і повинні поступатися іншим законним вимогам, таким як 
відвертання безладу або злочину, або захист прав і свобода інший осіб, особливо, 
якщо це стосується захисту прав неповнолітніх осіб. 

5. Не брала участі. 
6.  не проводила 
7. Ні, не входжу. 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату 

та місце проведення). 
- Науково-практична конференція «Конституційна реформа в Україні в сфері 

місцевого самоврядування: уроки від країн Вишеградської четвірки» (м.Харків, 
НАПрНУ, 21-22 жовтня 2016р.), 

- Наукова конференція «Проблеми та перспективи конституційного розвитку 
в Україні (До 20-річчя прийняття Конституції України)» (м.Харків, НДІ 
державного будівництва та місцевого самоврядування, 22 червня 2016р.). 
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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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