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Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 
«Конституційно-правові проблеми участі людини в інформаційних відносинах» 
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Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 
«Конституційно-правові проблеми участі людини в інформаційних відносинах» 

2,8            друк.арк. 

3. 4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей 

та повідомлень та ін.): наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень 

 4.2. Наукова новизна отриманих результатів.   
              Наукова новизна одержаних результатівполягає в комплексному підході 

щодо розгляду конституційно-правових проблем участі людини в інформаційних 

відносинах. Отримані результати дозволяють зробити наступні висновки. 

Здійснений контент-аналіз положень Конституції України, де мультиплікандом 

виступала терміносполука «інформаційні права та свободи» уможливив 

висновувати, що деякі конституційні положення також співвідносяться з 

інформаційними правами і свободами. Так, ст. 15 Конституції України 

встановлюється політична і ідеологічна багатоманітність. Інформаційні права і 

свободи людини також пов язані з правом на свободу світогляду і віросповідання 

(ст.35). Окрім того, Конституція України містить низку прав і свобод, які є 

інформаційними за формою, але економічними чи соціальними за своїм 

змістом(ст. 54). Таким чином, різноманітність інформаційних прав і свобод 

ставить науковим завданням подальшу їхню інтерпретацію та класифікацію з 

метою виявлення їх проникнення в усі сфери суспільного життя.З точки зору 

подальшого вдосконалення системи інформаційних прав прийнятним можна 

вважати трансформацію в трактуванні свободи слова як свободи самовираження. 

Широкий підхід до розуміння права на інформацію є правомірним в сенсі 

обґрунтування свободи інформації в цілому як принципу інформаційного обміну, 

у той же час, необхідно формування передумов реалізації самостійного права 

громадян на доступ до інформації органів влади. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 
5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів): не 

приймала. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів: не рецензувала 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України: не здійснювала. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади: не 

здійснювала. 

6. Зв’язок з практикою: 
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6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства 

та проведення інших соціологічних досліджень: не здійснювала. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів: не здійснювала. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування: не приймала. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: не здійснювала. 

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

та місцевого самоврядування, організацій та громадян 

1. Відповідь на запит  судді Конституційного Суду України Гультая М. М. від 

3.01. 2017 р. № 342-16/6 щодо  конституційності окремого положення частини 

девятої ст.  46 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 27 лютого 

2017 р.  (спільно з доц. Ткаченко Є.В.,доц Берченко Г. В.); 

   2.   Відповідь на запит  №11-1512/17-107 від 4.07.2017 р. Представника          

Уповноваженогоз питань дотримання права на інформацію та представництва 

вКонституційному Суді України Кушнір І.В. щодо відповідності Конституції 

України положень частини другої статті 8 та другого речення частини четвертої 

статті 16 Закону України «Про звернення громадян» (спільно з доц. Чуб О.О.); 

3. Відповідь на запит   Голови Національної поліції С.М.Князєва щодо 

тлумачення частини 3 статті 7 та частини 3 статті 15 Закону України «Про 

звернення громадян» (спільно з доц. Веніславським Ф.В.); 

4. Відповідь на запит  №0061 Головного лікаря КЗОЗ «Обласний 

психоневрологічний диспансер» Управління охорони здоров’я Харківської 

обласної державної адміністрації Є.В.Кришталя  щодо  застосування норм 

законодавства, що стосується захисту персональних даних при наданні відповідей 

медичними психіатричними закладами на запити правоохоронних органів щодо 

перебування хворих на психіатричному обліку в межах оперативно-розшукових 

справ і при проведенні кримінального провадження.  

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

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих): ні 

8. Участь у конференціях, семінарах 

1. «Круглий стіл» «Історія українського парламентаризму (до 100-річчя утворення 

Української Центральної Ради)» 27 квітня 2017 р., Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого; 

2. Міжнародна наукова конференція «Історія державотворчих процесів в Україні 

та зарубіжних країнах (до 100-річчя утворення Української Народної 

Республіки»)» 23 листопада  2017 р., Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого; 

3. Міжнародна наукова конференція «Конституція України в контексті сучасних 

конституційних парадигм» (Х Тодиківські читання) 27-28 жовтня 2017 р., 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;  

4. ІІІ-і Харківські міжнародно-правові читання, присвячені пам'яті проф. 

М. В. Яновського і В. С. Семенова, м. Харків, 3 листопада 2017 р. Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого; 
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5.ХШ Міжнародна науково-практична конференція «Від громадянського 

суспільства – до правової держави»,   21 квітня 2017 р., м. Харків, Харківський 

національний університет імені В.Н.Каразіна.    

9. Видавнича діяльність 

Cтатті  
Слинько Т.Н. Эволюция  права на свободу слова: сравнительно-правовой 

аспект // LEGEA SI VIATA, № 9/2 (309)-  2017/ -c. 110-114, Республіка Молдова, 

(0,6 друк.арк.); 

Слінько Т.М. (в співавторстві)Европейские стандарты защиты от гендерной 

дискриминации// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 

Серія: юриспруденція, №24, 2016. – с.20-24  http://www.vestnik-

pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc24/6.pdf  (0,5 друк.арк.).     

Тези доповіді: 

Слінько Т.М. Питання теорії і практики утвердження парламентаризму в 

Україні.// Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах (до 

100-річчя утворення Української Народної Республіки) Тези доповідей 

Міжнародної наукової конференції (м. Харків, 23 листопада 2017 р.) / С.226-333  

(0,3 друк.арк.); 

Слінько Т.М. Утвердження парламентаризму в Україні:історико-правові 

аспекти//Історія українського парламентаризму (до 100-річчя утворення 

Української Центральної Ради). /Вісник Національної академії правових наук 

України, №2 (89), 2017, -с.222-223 (0,2 друк. арк.); 

Слінько Т.М. Євроатлантична модель інформаційної свободи:уроки для 

України// Євроатлантична інтеграція України: свідомий вибір моделей безпеки: 

зб. наук. статей за матеріалами ІІІ-х Харківських міжнар.-прав. читань, 

присвячених пам'яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, м. Харків, 3 листоп. 

2017 р.: у 2 ч. / редкол.: А. П. Гетьмана, І. Яковюк, С. М. Мельник та ін. – Харків, 

2017.Ч. 1. – С.116-121 (0,3 друк. арк.);   

Слінько Т.М. Гарантування свободи вираження поглядів як цінності      

демократичного  суспільства/ Слінько Т.М//ХІІІ  Міжнародна  науково-практична 

конференція «Від громадянського суспільства – до правової держави».–

Харків:ХНУ імені В.Н.Каразіна, 21 квітня 2017 р. – С. 198-203 (0,5друк.арк.); 

Слінько Т.М. Конституційно-правові гарантії реалізації права на свободу 

думки й слова в Україні    // Конституція України в контексті сучасних 

конституційних парадигм: Х Тодиківські читання: зб. тез наук. доп. і повідомл. 

Міжнар. наук. конф. (м. Харків, 27-28 жовтня 2017 р.) / НЮУ ім. Я. Мудрого. – 

Харків: ТОВ «Видавництво «Права людини», 2017. – С. 208-210. (0,2 друк.арк.) 

       Слінько Т.М. Рівність прав і свобод людини як конституційна 

цінність/Urgent problems of law on the modern stage of statehood development, 

Lublin, Republik of Poland, с.82-85 (0,3 друк.арк.)  

  

9.1. Публікації у наукометричних базах даних:   

1. Слинько Т.Н. Эволюция  права на свободу слова: сравнительно-правовой 

аспект // LEGEA SI VIATA, № 9/2 (309)-  2017/ -c. 110-114, Республіка Молдова, 

http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc24/6.pdf
http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc24/6.pdf
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(0,5 друк.арк.) Index Copernicus International ISSN 1995-6134; Scientific 

Indexing Services (SIS); InfoBase Index, Si No 2586 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання: ні. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є: не являюсь. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були:  
Офіційний опонент по дисертації Коваленка Романа Олеговича 

«Передвиборна агітація на виборах президентів України та США: конституційно-

порівняльне дослідження», подану на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне 

право. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські:  

  

на автореферат дисертації Дешко Людмили Миколаївни на тему: 

«Конституційне право на звернення до міжнародних судових установ та 

міжнародних організацій: порівняльно-правове дослідження», поданої на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – 

конституційне право; муніципальне право;  

на автореферат дисертації Калиновського Богдана Валерійовича на тему: 

«Місцева публічна влада в Україні: конституційно-правові засади функціонування 

та розвитку», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право 

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

стипендії/премії): не була. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями: не здійснювала. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією: не 

приймала. 

17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору: не приймала. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році: не отримувала. 

 

 

 

 

 

Доцент  кафедри  

конституційного права України, 

к.ю.н.                                                                                                    Слінько Т.М. 
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