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1. Слінько Тетіяна Миколаївна 

2. Кандидат юридичних наук, доцент 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 

       «Досвід конституційного регулювання інформаційних відносин в 

Україні»,  1,5       друк. арк. 

 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

      «Досвід конституційного регулювання інформаційних відносин в 

Україні»,  6,1      друк. арк. 

 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи   підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в комплексному 

підході щодо вивчення досвіду конституційного регулювання 

інформаційних відносин в Україні в конституціях та конституційному 

законодавстві радянського періоду, а також за часів незалежності 

Української держави. Отримані результати дозволяють зробити наступні 

висновки. По-перше, як показує вивчення конституційних аспектів свободи 

слова в Радянській Україні, дійсна свобода слова й думки була в той період 

просто неможлива. Необхідно також додати й те, що український 

конституціоналізм радянської доби не був самостійним правовим явищем. 

Шлях до визнання й конституційного закріплення права на свободу думки і 

свободу слова був тривалим, а розпочався з відмови від недемократичного 

режиму. По-друге, основоположною  ознакою медійної системи незалежної 

України є пострадянськість, тобто радикальна зміна суспільної ролі в 

порівнянні з радянськими часами й одночасне збереження багатьох 

радянських рис у самих медіа і їх суспільному контексті. По-третє, що 

стосується досвіду, накопиченого за часів розвитку України в період 

незалежності, то його аналіз, на наш погляд, підтвердив необхідність 

закріплення надійних правових гарантій демократії, серед яких важливе місце, 

безперечно, посідають свобода думки й слова, свобода інформації у всьому 

різноманітті її проявів. Проведення в Україні демократичних реформ, глибокі 

економічні й політичні перетворення в суспільстві безпосередньо пов’язані з 

виробленням і практичною реалізацією принципово нових для нас підходів до 

права особи на свободу слова, інформацію.  

Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що в Україні питання щодо 

моделі інформаційної свободи вирішене відповідно до європейської 

парадигми свободи інформації, яка допускає випадки, коли дана свобода може 

бути обмежена, тобто за прикладом Європейської конвенції про захист прав 
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людини та основоположних свобод і Міжнародного пакту про 

громадянські та політичні права. 

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 здійснювала 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Не 

працювала 

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

науково-консультативної ради Конституційного  Суду України 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. Не  проводила 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів.  Не готувала 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду 

України, Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування. Участі 

не брала 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Не  читала. 

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

та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

 Відповідь на  запит судді КСУ Завгородньої І.І. щодо офіційного 

тлумачення положень статті 151-2 Конституції України, а також інших 

питань, порушених у конституційному поданні 49 народних депутатів 

України від 24 червня 2019 р. № 044/19-2-0018 (спільно з Байрачною Л.К.); 

 Відповідь на запит Національної Академії правових наук України 

щодо наукового висновку стосовно застосування при вирішенні спорів в 

адміністративних судах норми частини 4 статті 7 Кодексу 

адміністративного судочинства України (спільно з  Гаращуком В.М.);   

 Відповідь на запит судді Конституційного Суду України Литвинова 

О. М. (вих. лист від 26. 06. 2019 № 347-16/2705) підготував наукову 

позицію з питань порушених у конституційній скарзі Плескача В’ячеслава 

Юрійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

положень другого речення частини четвертої статті 42 Закону України «Про 

Конституційний Суд України» від 13 липня 2017 року № 2136 – VIII 

(спільно з   Летнянчиним Л.І.);  

 Відповідь на запит судді Конституційного Суду України Головатого 

С. (вих. лист від 03. 10. 2019 № 354-16/4103) підготував наукову позицію на 

щодо конституційності положень статей Закону України «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної»   (у спільно з  Ткаченко 

Є.В.). 

 Відповідь на запит Головного управління ДФС у м. Києві щодо 

тлумачення «інформації з обмеженим доступом» у розумінні Податкового 
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кодексу України № 125011307 від 23 серпня 2019 р. (спільно з 

Ткаченко Є.В., Смичком Є.М.) 

Відповідь на запит Спілки ректорів щодо проекту Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії 

мобінгу»  (спільно  з Ткаченко Є.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 (вказати повну назву конференції, дату 

та місце проведення). 

ІІІ Харківський  міжнародний юридичний форум, 24-28 вересня 

2019 року, м. Харків; 

Міжнародна наукова конференція «Парадигми конституційного 

права: історія та сучасність» (ХІІ Тодиківські читання) 1-2 листопада 2019 

р., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. 

Харків; 

Круглий стіл «Український конституціоналізм у сучасному вимірі» 24 

червня 2019 р., Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, м. Харків; 

Круглий стіл «Актуальні проблеми екологічного, земельного та 

аграрного законодавства в сучасних умовах», присвячений 90- річчю з дня 

народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента 

НАПрН України В.К.Попова, 1 березня 2019 р. Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків; 

Круглий стіл «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країні: 

історичний аспект» ( до 80-річчя незалежності Карпатської України), 27 

березня 2019 р., Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, м. Харків; 

  Круглий стіл «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних 

країнах: історичний аспект» (до 1000-річчя з початку правління Ярослава 

Мудрого), 24.09.2019 р., Харків; 

  Круглий стол «Правова основа діяльності Науково-консультативної 

ради Конституційного Суду України: перспективи та напрями взаємодії) (16 

жовтня 2019 року, Київ, Конституційний Суд України). 

 

Круглий стіл, присвячений Міжнародному дню прав людини:  

Всеукраїнський урок «Права людини» 12  грудня 2019 р., Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків. 
  

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. (6,1 друк. арк.) 

Статті: 

Tatiana Slinko, Olena Uvarova. Freedom of Expresson in Ukraine: (Non) 

sustainable Constitutional Tradition// Tallinn University of Technology (ISSN 

2228-0588), Baltic Journal of European Studies, Vol.9, №3 (28), Autumn 2019. 
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Pages: 25-42 ( 0,5 друк. арк..); 

Слінько Т.М. Конституційний Суд України у механізмі забезпечення 

балансу цінностей свободи слова і національної безпеки. Міжнародна 

науково-практична конференція «Права людини і національна безпека: роль 

органу конституційної юрисдикції», 27 червня 2019 р. м. Київ. Київський 

національний університет ім. Т.Г. Шевченка. 376 с., с.299-303 (0,5 друк. 

арк.) 

Тези 

Слінько Т.М. Етапи становлення українського конституціоналізму// 

Матеріали круглого столу «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних 

країні: історичний аспект» (до 80-річчя незалежності Карпатської України), 

2019, - 153 с. – С. 26-29 (0,2 друк. арк.); 

         Слінько Т.М. Співвідношення визнаних Україною міжнародно-

правових стандартів суб’єктивних прав і свобод конституційними правами і 

свободами//  Матеріали круглого столу «Український конституціоналізм у 

сучасному вимірі». Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого, Національна академія правових наук України, Асоціація 

випускників Національного юридичного університету імені Ярослава 

мудрого – Х.: ФОП Бровін О. В., 2019. – 171 с. , С. 131-134, (0,3 друк. арк.); 

Слінько Т.М. Захист прав та  свобод людини як основоположний 

принцип конституціоналізму// Матеріали круглого столу  «Актуальні 

проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних 

умовах», присвячений 90- річчю з дня народження доктора юридичних 

наук, професора, члена-кореспондента НАПрН України В.К.Попова / за 

заг.ред. А.П.Гетьмана і М.В.Шульки. – Харків: Право, 2019. – 244 с. С. 64-

67 (0,3 друк. арк.); 

Слінько Т.М. Права і свободи людини в конституційних актах в 

період української національної державності  (1917-1921 рр.)// Матеріали 

круглого  столу «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: 

історичний аспект» (до 1000-річчя з початку правління Ярослава 

Мудрого)Асоціація випускників Національного юридичного  університету 

імені Ярослава Мудрого – Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. – 172 с., С. 50-54 (0,3 

друк. арк.). 

 

Підручник: 

Слінько Т.М.  Конституційне право України : підручник / Т. М. 

Слінько, Л. І. Летнянчин, Ф. В. Веніславський та ін.; за заг ред. Т. М. 

Слінько. – Харків: Право, 2019.  (в співавторстві)   (авторські питання: 3.2, 

3.4, 9.5 у співавторстві з Берченко Г.В., 13.1-13.5, 14.1-14.2, 15.1-15.6, 18.1-

18.3 – у співавторстві з Даховою І.І., (4 друк. арк.) 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science.   

Tatiana Slinko, Olena Uvarova. Freedom of Expresson in Ukraine: (Non) 

sustainable Constitutional Tradition// Tallinn University of Technology (ISSN 

2228-0588), Baltic Journal of European Studies, Vol.9, №3 (28), Autumn 2019. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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Pages: 25-42 ( 0,5 друк. арк..); 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних. 

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

являюсь 

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

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Не була 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

Відгук на автореферат  дисертації  Гільбурт А.М. «Конституційно-

правові засади політичної системи», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю  12.00.02  - конституційне 

право, муніципальне право. 

 Відгук на автореферат дисертації Ключковського Юрія Богдановича 

на тему: «Принципи виборчого права: доктринальне розуміння, стан та 

перспективи законодавчої реалізації в Україні», поданої на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – 

конституційне право; муніципальне право (спільно з І.І. Даховою). 

  Відгук на автореферат дисертації Шамрая В’ячеслава Вікторовича на 

тему: «Вплив глобалізації та міждержавної інтеграції на сучасний розвиток 

конституційного права: проблеми теорії і практики», поданої на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – 

конституційне право; муніципальне право (у співавторстві з Є.В. Ткаченко). 

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

стипендії/премії). Не була 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. Не  працювала 

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

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

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

Орден Ярослава Мудрого Ш ступеня на відзнаку заслуг перед 

університетом. 

Почесна грамота ректора Національного юридичного університету    

за сумлінну і плідну працю в університеті та з нагоди 60-річчя від дня 

народження. 

 

  

 
Звіт затверджений на засіданні кафедри конституційного права України (протокол № __  від   ___ 

______________  2019 р.) 

 

 

 


