
   ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

викладача кафедри конституційного права України 

Національного   юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

  ЗА 2020 РІК 

  

1. Слінько Тетяна Миколаївна 

2. Кандидат юридичних наук, доцент 

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

«Специфіка, структура та види правових відносин в інформаційній 

сфері», 1,5 друк. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

«Специфіка, структура та види правових відносин в інформаційній 

сфері», 7,5 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 отриманих результатів полягає в комплексному підході 

щодо визначення  специфіки, структури та видів правових відносин в 

інформаційній сфері. Дослідження правовідносин в інформаційній сфері 

дозволяє 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 має, 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. Доведено, що 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                                              

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 
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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 Конституційного Суду України Юровської Г.В. 

щодо відповідності Конституції України п.6 ч.4 ст.59 Закону України «Про 

Конституційний Суд України», підп.6 п.1 абз.43 Регламенту Конституційного 

Суду України № 125-01-1101 від 25.08.2020 р. (спільно з Ткаченко Є.В.) 

 Відповідь на запит Судді Конституційного Суду України О. М. 

Литвинова щодо питань порушених у конституційному поданні 50 народних 

депутатів України щодо відповідності Конституції (конституційності) окремих 

положень Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» 

від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII (зі змінами) № 125-01-1270 від 26. 08. 2020 

р. (спільно з Летнянчиним Л.І.) 

 Відповідь на запит Судді Конституційного Суду України Мойсика В.Р. 

щодо питань, порушених в конституційному поданні від 22.07.2020 р. щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про 

Вищий антикорупційний суд» № 125-01-377 від 21.09.2020 р. (спільно з 

Берченко Г.В.) 

 Відповідь на запит Голови Комітету Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності Монастирського Д. щодо проекту Закону України 

«Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального 

процесуального кодексу України щодо встановлення кримінальної 

відповідальності за невиконання Президентом України, народними депутатами 

України, депутатами місцевих рад, сільськими, селищними, міськими головами 

передвиборної програми» (реєстраційний № 4024) № 121-01-1450 від 25.09.2020 

р. (спільно з Павшук К. О.) 
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). 

1. Міжнародна наукова онлайн-конференція: «Конституційний дизайн: 

від макро до мікро рівня» (ХІІІ Тодиківські читання) (19 червня 2020 р., м. 

Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого); 

2. Міжнародна науково-практична онлайн-конференція: «Взаємні 

здобутки Європейської Комісії «За демократію через право» і органів 

конституційної юстиції та проблеми тлумачення у конституційному 

судочинстві» (25 червня 2020 року, Київ, Конституційний Суд України); 

3. ІV Харківський  міжнародний юридичний форум, (23-25 вересня 2020 

р., м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого); 
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4. Науково-практична онлайн-конференція: «Доктринальні 

підходи в діяльності Конституційного Суду України» (28 жовтня 2020 року, м. 

Київ, Конституційний Суд України); 

5. Міжнародний симпозіум: «Реформи українського законодавства: 

сучасний розвиток», (4 грудня 2020 року, м. Грац, Університет Граца, 

Юридичний факультет, Австрія); 

6. Міжнародна науково-практична онлайн-конференція: «Вопросы 

укрепления конституционализма в новом Узбекистане: отечественный и 

зарубежный опыт», (5 декабря 2020 г., г. Ташкент, Ташкентский 

государственный юридический университет, республика Узбекистан). 

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

ін.) (6/8,9 друк. арк.) 

Статті: 

1. Slinko T.M., Shestopal S., Lyubashits V.Y. The State and State Power: 

Theoretical and Methodological Dimensions of Conceptual Evolution. JOURNAL 

OF POLITICS AND LAW. T. 12, V. 5. 2019. P. 103-110 (0,5 друк. арк.) Web of 

Science 

 

Тези: 

1. Слінько Т.М. Інформаційна діяльність як основа правовідносин в 

інформаційній сфері. Міжнародна наукова конференції «Конституційний 

дизайн: від макро до мікро рівня» (ХІІІ Тодиківські читання).  С. 87-89 (0,3 

друк. арк.) 

2. Слінько Т.М. Чи може офіційне тлумачення компенсувати органічні 

недоліки Основного Закону? : збірник матеріалів і тез Міжнародної онлайн-

конференції «Взаємні здобутки Європейської Комісії „За демократію через 

право“ і органів конституційної юстиції та проблеми тлумачення у 

конституційному судочинстві» (Київ, 25 червня 2020 року) / Київ : ВАІТЕ, 

2020. С. 138-142 (0,4 друк. арк.) 

Монографія: 

1. Слінько Т.М., Ткаченко Є.В. Право у сучасному політичному житті 

України. Монографія. Розділ «Право конституційної держави і критерій 

конституційності актів державних органів». Наукове видання. К. Логос. 2020. 

390 с. (0,7 друк. арк.) 

Навчальний посібник: 

1. Конституційне право України: навч. посіб. для підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання / Т. М. Слінько, І.І. Дахова, Л. І. 

Летнянчин та ін. – Харків: Право, 2020. – 292 с. Всього 5 авторів, загальний 

обсяг 19.0  ум. друк. арк. (авторські –  5,6 друк. арк.). 

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

даних Scopus, Web of Science.   

Slinko T.M., Shestopal S., Lyubashits V.Y. The State and State Power: 

Theoretical and Methodological Dimensions of Conceptual Evolution. JOURNAL 

OF POLITICS AND LAW. T. 12, V. 5. 2019. P. 103-110 (0,5 друк. арк.) 

(проіндексована у 2020 р.) Web of Science 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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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. Pages: 25-42 (0,5 друк. арк..) (проіндексована у 2020 р.) Web of Science 

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

базах даних. 

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

наукового збірника «Проблеми законності».  

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 Костицької І.О. «Юридична 

відповідальність парламентарія у системі відповідального представницького 

правління: конституційно-правові засади», поданий на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – «конституційне 

право; муніципальне право». 

Відгук на автореферат дисертації Лещенко Ольги Дмитрівни на тему: 

«Виборчі спори в Україні: конституційно-правовий аспект», подану на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.02 - конституційне право; муніципальне право (спільно з Мохончуком 

Б.С.). 

 Відгук на автореферат дисертації Кравцової Зоріни Сергіївни на тему: 

«Конституційно-правові засади організації і здійснення державної влади в 

Україні», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право (спільно з 

Є.В. Ткаченко). 

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

стипендії/премії). Не була 

15. Співробітництво з закордонними організаціями.  

Член Німецько-українського об’єднання юристів (DUJV e.V.).  

6. 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. 

 

 

К.ю.н., доцентка, завідувачка         Т.М. Слінько 

кафедри конституційного права України 

  

 
 

Звіт затверджений на засіданні кафедри конституційного права України (протокол № 5 від 03 грудня 2020 р.) 

 

 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/

