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   3.Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи  

        Основи конституційно-правового регулювання 

         інформаційних відносин (1,5 друк. арк.). 

        4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи  

         Основи конституційно-правового регулювання інформаційних відносин                                                       

        4.1. Форма впровадження виконаних НДР (розділи монографії,                  

підручника, навчального посібника, наукової статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.). Статті,тези 

4.2  Наукова новизна отриманих результатів  

            Наукова новизна одержаних результатівполягає в комплексному підході щодо 

розгляду проблем правового регулювання інформаційних відносин як об’єкта 

конституційно-правового регулювання. Отримані результати дозволяють зробити 

наступні висновки. По-перше, у юридичній науці існують два основні підходи щодо 

характеристики сутності правовідносин в інформаційній сфері. Відповідно до першого, то 

їх можна розглядати як особливий, відмінний від будь-яких галузевих вид правовідносин, 

а що стосується другого підходу, то вони характеризуються лише як різновид галузевих 

правовідносин (наприклад, цивільні або адміністративні правовідносини). По-друге, 

розкриваючи особливості та характерні риси правовідносин, у тому числі в інформаційній 

сфері, ми тим самим характеризуємо всю сукупність елементів правовідносин.По-третє, 

дослідження проблеми правовідносин в інформаційній сфері повинне, на наш погляд, 

здійснюватися на основі використання наукового інструментарію, виробленого теорією 

права для вивчення правовідносин.По-четверте, у зв’язку з тим, що правовідносини в 

інформаційній сфері виділяються за ознакою об’єкта, то природа і особливості таких 

відносин розкриваються, головним чином, за допомогою об’єкта таких правовідносин та 

їх юридичного змісту.  Об’єктом правовідносин в інформаційній сфері є інформація, а 

також результати дій по відношенню до інформації,  включаючи отримання, зберігання, 

обробку, поширення інформації та ін.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів.  

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів).  
Не готувала  

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів. Не готувала  

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради. Не працювала  

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. Не 

працювала  

6. Зв'язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. Не здійснювала 

        6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовних та інших 

державних органів. Підготувала  тестові завдання для кандидатів на посаду судді 

Верховного Суду України, судді Касаційної адміністративного суду 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та 

їх рецензування. Не готувала  



6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Не читала 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, організацій та громадян.  

  висновок за дорученням судді Верховного Суду України Панталієнка П.В.  з 

питання про юрисдикцію суду щодо вирішення предмету спору у справі за позовом 

Мосійчука І.В. до Верховнної Ради України (разом з доц. Летнянчин Л.І., доц. Ткаченко 

Є.В., доц. Берченко Г.В.); 

відповідь на запит судді Конституційного Суду України Литвинова О.М. щодо 

офіційного тлумачення положення ст.155 Конституції України «на наступній черговій 

сесії Верховної Ради України» (разом з доц. Євсєєв им О.П., доц. Берченко Г.В.); 

відповідь на запит судді Конституційного Суду України Литвинова О.М. щодо 

відповідності вимогам ст..ст.157 і 158 Конституції України законопроекту «Про внесення 

змін до Конституції України (щодо правосуддя) (разом з доц. Євсєєвим О.П.). 

відповідь на запит Прокуратури Автономної Республіки Крим щодо правового 

коментаря норм ст.109, ст.111, ст.353 КК України щодо можливого застосування 

положень цих статей при кваліфікації незаконних дій  незаконно створеними підрозділами 

та їх посадовими   особами на тимчасово окупованій території Україні. (разом з доц. 

Веніславським Ф.В.) 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). Не є  

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та 

місце проведення).  
IV Міжнародна науково-практична  конференція «Правові засади гарантування та 

захисту прав і свобод людини і громадянина» (26 трав. 2016 р.), м. Полтава 

Міжнародна конференція «Конституційний контроль і процеси демократичної 

трансформації у сучасному суспільстві» (7-8 жовтня 2016р.), м. Київ 

Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів 

«Принципи сучасного конституціоналізму та Основний Закон України» IX Тодиківські 

читання (4-5 листопада  2016 р.), м. Харків. 

Міжнародна наукова конференція «Europska tradicia v medzinarodnom prave: 

uplatnovanie ludskych prav» (6-7 мая 2016 р.), м. Братислава, Словенія. 

Міжнародна наукова конференція «Конституційна реформа в Україні в сфері 

місцевого самоврядування: уроки від країн Вишеградської четвірки» (21-22 жовтня 2016 

року, м. Харків, Національна академія правових наук України); 

 Регіональна науково-практична конференція «Конституційні права та соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (21 квітня 2016 

року, м. Харків, Національний юридичний університет України імені Ярослава Мудрого); 

  Східноєвропейський форум з правової реформи «20 років Конституції України: 

європейська правова традиція і український контекст – виміри правової реформи» (19-20 

травня 2016 року, м. Харків, Національна академія правових наук України); 

Круглий стіл до 20-ї річниці Конституції України «Історія сучасного українського 

конституціоналізму» (15 червня 2016 р., м. Харків);  

Круглий стіл до 25-річчя прийняття Акту проголошення незалежності України   (8 

червня 2016 р., м. Харків); 

         Круглий стіл «Політико-правові основи розбудови української державності:до 25-

річчя Акту проголошення незалежності та 20-річчя Конституції України» (21 червня 2016 

р., м. Харків, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна); 



9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2016 р., їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

Статті: 

Слінько Т.М. Сучасні означення інформації//Т.Н.Слинько/ Право.UA: Науково-

практичний журнал. – 2016. №2. –с.23-29  (0,6 друк.арк.); 

        Слінько Т.М. Європейські стандарти інформаційної свободи та Основний Закон 

України// Т.Н.Слинько/ Європейські перспективи: науково-практичний журнал. – К.:2016. 

- №6. – с.93-98 (0,6 друк.арк.). 

Тези наукових доповідей:  

 Слінько Т.М. Відображення європейських стандартів інформаційної свободи в 

Основному Законі України [Текст] /  Слінько Т.М. // Правові засади гарантування та 

захисту прав і свобод людини і громадянина : зб. тез наук. доп. і повідомл. IV Міжнар. 

наук.-практ. конф. (26 трав. 2016 р., м. Полтава) / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, Полтав. 

юрид. ін-т, Нац. акад. прав. наук України, НДІ держав. буд-ва та місцевого 

самоврядування, Асоціація випускників НЮУ ім. Ярослава Мудрого". − Харків : Права 

людини, 2016. − С. 205-208 . (0, 3 друк. арк.); 

 Слінько Т.М. Відображення природних прав  і свобод людини в Конституції 

України («Круглий стіл до 20-ї річниці Конституції України «Історія сучасного 

українського конституціоналізму») /  Слінько Т.М. // Вісник національної академії 

правових наук України. – 2016. – № 2. – С. -209 (0,1 друк. арк.); 

 Слінько Т.М.Європейські статути інформаційної свободи та Основний Закон 

України (Круглий стіл  «25-річчя проголошення незалежності України»/ Вісник 

національної академії правових наук України. – 2016. – № 2. – С. -190-191  (0,1 друк. арк.); 

 Слінько Т.М. Відображення європейських стандартів інформаційної свободи в 

Основному Законі Україні  [Текст] /  Слінько Т.М. // Принципи сучасного 

конституціоналізму та Основний Закон України : ІХ Тодиків. читання : зб. тез наук. доп. і 

повідомл. Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів (4-5 листоп. 2016 

р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Права людини, 2016. – С. 165-167. 

(0,1 друк. арк.); 

Слінько Т.М. Право на життя у рішеннях Європейського суду з прав людини щодо 

України// Europska tradicia v medzinarodnom prave: uplatnovanie ludskych prav» (6-7 мая 

2016 р.), Братислава. -  2016. – с.70-73. 

9.1. −  

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. Не є  

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. Не є  

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Не був  

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські.  Не готувала 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії). Не була  

15. Співробітництво з закордонними організаціями. Не співпрацювала.  

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. Не брала. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрахунковій основі.   Не брала 

18.Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. Не отримувала. 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри конституційного права України. 

Протокол №                        від                                   2016 р. 

 

 

К.ю.н., доцент                                                                     Т.М.Слінько 


