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ЗА 2018 РІК 

1.  Слінько Тетяна Миколаївна 

2. Кандидат юридичних наук,  доцент 

Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи:  
 «Принцип ідеологічної багатоманітності як основа для системи інформаційних відносин»,  1,5       

друк. арк. 

Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи:   
«Принцип ідеологічної багатоманітності як основа для системи інформаційних відносин»,      

3,6    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 результатів полягає в комплексному підході щодо 

визначення поняття, сутності та значення конституційно-правового принципа ідеологічної 

багатоманітності, як основи в системі інформаційних відносин. Отримані результати 

дозволяють зробити наступні висновки. Проголошене Конституцією України (ст. 15)положення 

про те, що суспільне життя в Україні існує на засадах політичної й ідеологічної багатоманітності, є 

одним із базових принципів української держави, яка, безперечно, визнає примат демократії, прав і 

свобод людини та громадянина, а дотримання принципів ідеологічного й політичного плюралізму в 

суспільстві є важливою гарантією свободи думки і слова. Крім того, важливість і значущість 

наведеної норми підтверджена в рішенні Конституційного Суду України від 13 грудня 2001 р. № 18-

рп/2001 (справа про молодіжні організації).Ідеологічна багатоманітність означає вільне існування в 

суспільстві різних політичних та інших поглядів, шкіл, ідей, а також можливість без перешкод 

пропагувати їх за допомогою ЗМІ, а також привселюдно захищати їх. Саме свобода думки і слова, 

свобода інформації гарантує створення в суспільстві клімату ідеологічного плюралізму й 

конкуренції інформаційних джерел. Принцип ідеологічного плюралізму означає заборону на 

встановлення державою обов’язкової ідеології, тобто табу на закріплення у законі системи 

загальнообов’язкових поглядів чи норм, які під страхом переслідування й покарання громадяни 

будуть поділяти, вивчати й пропагувати. У сучасній Україні сповідуються прихильність до 

демократичного шляху розвитку, дотримання основних прав і свобод людини, необхідність 

верховенства права, республіканської форми правління та ін. 

Ідеологічна багатоманітність є закономірним наслідком таких конституційних прав і свобод 

людини і громадянина, як свобода думки і свобода слова, свобода совісті (віросповідання) та ін. 

Ідеологічна спрямованість діяльності української держави, яка відповідає перед людиною за свою 

діяльність, випливає також із положень ст. 3 Конституції України, згідно з якою життя людини не 

тільки є благом для неї, а й однією з найвищих соціальних цінностей і для українського суспільства.  

Отже, закріплення принципу ідеологічного плюралізму в І розділі Основного Закону є гарантією 

того, що ніхто не буде зазнавати, як це було за радянських часів, переслідування за свої 

переконання, а положення цієї статті необхідно співвідносити зі статтями 34, 35, а також зі ст. 54 

Конституції України, які гарантують громадянські свободи.  

 

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 

 Відповідь на  запит судді Конституційного Суду України Шаптали  Н.К. від 16.07.2018 

р. № 345-16/2335 стосовно оцінки аргументів, висловлених у конституційному поданні  45 

народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 

шостого частини другої статті 42 Закону України «Про вищу освіту»від 01.07.2017 № 1556-VII 

(спільно з Берченко Г.В.); 

   Відповідь на  запит  Голови підкомітету з питань запобігання і протидії політичній 

корупції, народного депутата України Ю. Буглака №461/2018/04-03 від 16 квітня 2018 р. щодо 

наукового обґрунтування до розробки проекту закону України (стосовно встановлення 

напрямків, за якими політичні партії можуть або не можуть використовувати кошти державного 

бюджету на фінансування їх статутної діяльності) (спільно з Берченко Г.В.); 

    Відповідь на звернення  керівника апарату Адміністрації Президента України О. 

Дніпрова щодо поширення на голову та заступників голови Адміністрації Президента України 

вимог Закону України «Про запобігання корупції» (спільно з Веніславським Ф.В.). 

 

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. Міжнародна наукова конференція «Сучасний вимір прав людини:конституційний контекст» 

(ХІ Тодиківські читання) 26-27 жовтня 2018 р., Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого;  

2. Науково-практична конференція з європейського права «Україна і Європейський Союз: 

шляхи до  сталого розвитку» 24 квітня 2018 р., м. Харків, НДІ Державного будівництва та 

місцевого самоврядування; 

3. Науково-практична конференція «Права людини і демократія» червень 2018 р., м. Харків, 

НДІ Державного будівництва та місцевого самоврядування; 

4. «Круглий стіл», присвячений  пам’яті професора Л.П.Юзькова з нагоди 80-річчя від дня його 

народження  «Європейські спільні демократичні цінності та конституційний процес в Україні: 

проблеми теорії та практики», 22 грудня 2018 р., м. Івано-Франківськ, Державний вищий  

навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; 

5. «Круглий стіл», присвячений до Дня Конституції України «Актуальні проблеми правового 

забезпечення конституційних прав і свобод людини та громадянина в Україні» , 26 червня 2018 

р., м. Івано-Франківськ, Державний вищий  навчальний заклад «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника»; 

6. «Круглий стіл» «Історія державотворчих процесів в Україні і зарубіжних країнах» (до 100-

річчя ЗУНР); 

7. Конституційний полілог «Зміни до Конституції: теорія і практика в конституційній 

демократії», 7 грудня 2018 р., Конституційний Суд України, м. Київ; 

8. «Круглий стіл» «Актуальні проблеми конституційного реформування на сучасному етапі», 

присвячений 22-річниці Конституції України, 11 травня 2018 р., Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків. 

 

http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/field/podannia.pdf
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/field/podannia.pdf


 3 

9. Видавнича діяльність 

Cтатті  
Слінько Т.М. (в співавторстві)Проблеми реалізації права на свободу слова в 

інформаційних інтернет-джерелах // Проблеми законності: зб.наук. праць /відп.ред. В.Я.Тацій. – 

Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого,  2018. – Вип. 142. – 232 с., с.22-33  (0,4 друк. 

арк.); 

Слінько Т.М. (в співавторстві) Проблеми визначення статусу корінного народу в 

Україні// Конституційно-правові студії, № 1, 2018. – 115 с., с. 7-15 (0,4 друк.арк.); 

Слінько Т.М. Гарантування свободи слова як елемент сучасного конституціоналізму// 

Право України, №4. – 2018. -  с.108-126 (1 друк. арк.).    

Тези доповіді: 

Слінько Т.М. Право на громадянство як невід’ємне право кожної людини.// Сучасний 

вимір прав людини:конституційний контекст»  ХІ Тодиківські читання: зб. тез наук. доп. і 

повідомл. Міжнар. наук. конф. (м. Харків, 26-27 жовтня 2018 р.) / НЮУ ім. Я. Мудрого. – 

Харків: ТОВ «Видавництво «Права людини», 2018. – 316 с., С. 73-75. (0,3 друк.арк.); 

Слінько Т.М. Правові підстави обмеження реалізації прав і свобод    людини і 

громадянина// Україна і Європейський Союз: шляхи до  сталого розвитку:зб. наук.статей за 

матеріалами І-ї наук.-конф. з європейського права/редкол.: А.П.Гетьман, І.В.Яковюк та ін. – 

Харків, 2018, - 424 ст., с.41-46 (0,4 друк. арк.); 

Слінько Т.М. Міжнародно-правові стандарти в галузі прав людини та їх відображення в 

Конституції України// «Права людини і демократія»: зб.наук.статей за мат. наук.конф. /редкол.: 

А.П.Гетьман, І.В.Яковюк та ін. – Харків, 2018, -  170 ст., с.30-34 (0,4 друк. арк.); 

Слінько Т.М.Сучасні проблеми конституцієдавчого процесу в Україні//Європейські 

спільні демократичні цінності та конституційний процес в Україні: проблеми теорії та 

практики: зб.тез за мат. круглого столу. – Івано-Франківськ, 2018. – 112 ст., -с. 84-87 (0,4 друк. 

арк.); 

Слінько Т.М.Стан захисту конституційних прав і свобод співвітчизників на сході 

України//Актуальні проблеми правового забезпечення конституційних прав і свобод людини та 

громадянина в Україні: теорія та практики: зб.тез за мат. круглого столу. – Івано-Франківськ, 

2018. – 136 ст., -с. 70-74 (0,3 друк. арк.); 

9.1. Публікації у наукометричних базах даних:   
Слінько Т.М. (в співавторстві)Проблеми реалізації права на свободу слова в 

інформаційних інтернет-джерелах // Проблеми законності: зб.наук. праць /відп.ред. В.Я.Тацій. – 

Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого,  2018. – Вип. 142. – 232 с., с.22-33  (0,4 

друк.арк.)  «EBSCO Publisher» (США), «Index Copernicus International» (Польща), «РИНЦ» (РФ) 

 Слінько Т.М. Гарантування свободи слова як елемент сучасного конституціоналізму// 

Право України, №4. -  с.108-126 (0,8 друк.арк.) «EBSCO Publisher» (США), «Index Copernicus 

International» (Польща),  «HeinOnline» (США). 

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  Торяника Олега Юрійовича «Конституційно-правовий 

статус прокуратури України», 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  Борисової Катерини Сергіївни «Конституційні засоби 

забезпечення права на житло в Україні»,  поданої на здобуття наукового ступеня  кандидата  

юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право (спільно 

з доц. Байрачною Л.К.);  

 

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

стипендії/премії): не була. 
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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:   
Грамота Харківської обласної ради за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 

особистий внесок у підготовку високо кваліфікаційних спеціалістів та з нагоди Дня Конституції 

України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент  кафедри  

конституційного права України                                         доц. Слінько Т.М. 

 

 

 

 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри  конституційного права України   (протокол №  7 від   4 

грудня 2018 р.) 

 

 

 

 


