
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

викладача кафедри конституційного права України 

Національного   юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

ЗА 2021 РІК 

 

1. Слінько Тетяна Миколаївна. 

2. Кандидат юридичних наук, проф., завідувачка кафедри конституційного права України. 

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

«Особливості інформаційної діяльності в умовах інформаційного суспільства», 2 друк. 

арк. 

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

інформаційної діяльності в умовах інформаційного суспільства», 16, 2 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (монографії, наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що завдяки комплексному підходу 

до вивчення й глибокому аналізу нормативної бази, державної інформаційної політики 

встановлені особливості інформаційної діяльності. З’ясовано, що серед пріоритетних 

завдань влади, яка декларує неухильне дотримання принципу верховенства права і 

прагнення домогтися безперебійності у функціонуванні механізму публічної влади в 

Україні, такі, як формування безпечного національного інформаційного простору задля 

усунення інформаційних загроз цілісності держави, створення належних умов для його 

інтегрування в світовий інформаційний простір, формування інформаційного ринку й 

усунення передумов для його монополізації та тінізації. Доведено, що для вирішення 

окреслених завдань й ефективного застосування напрацювань на практиці 

необхідно розробити належне законодавче забезпечення. Всебічне дослідження 

особливостей інформаційної діяльності дозволили зробити висновок, що в епоху побудови 

глобального інформаційного суспільства, в якому майже щодня з’являються нові чи 

оновлені інформаційні технології, використовуються надсучасні засоби зв’язку й передачі 

відомостей і даних тощо, державі Україна необхідно передусім визначити сукупність 

зовнішніх загроз (тобто систематизувати і структурувати), встановити, яким із них треба 

приділити більшу увагу як потенційно найнебезпечнішим, виявити, так би мовити, 

найслабкіші місця, модернізувати більшість нормативно-правових актів у зазначеній сфері, 

запровадити європейські стандарти, що, у свою чергу, дозволить убезпечити інформаційний 

простір і створити надійний захист каналів державного управління, протидії інформаційним 

загрозам.   

5. Участь у розробці законопроєктів та проєктів інших нормативних актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроєктів (кодексів та інших законів). Не брала 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проєктів законів та інших нормативно-

правових актів. Не здійснювала 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Не працювала 

5.4. Робота консультантом інших вищих і державних органів влади. Член науково-

консультативної ради Конституційного Суду України 

6. Зв’язок із практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства і 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 проєктів постанов Пленумів Верховного Суду України, 

Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування. Участі не брала 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Не читала. 
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6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади й 

місцевого самоврядування, організацій та громадян:  

          - Відповідь на запит Судді Конституційного Суду України Завгородньої І.М. від від 

13.09. 2021 р. № 360-005-16/3092 з приводу питань, порушених в конституційній скарзі 

Труби Романа Миколайовича ставиться питання по відповідності Конституції  положень 

абзацу другого частини першої статті 11 Закону України «Про Державне бюро 

розслідувань» від 12 листопада 2015 року № 794-VII (проф. Слінько Т.М., доц. Берченко 

Г.В.); 

- Науковий висновок за зверненням віце-прем’єр-міністра О. Резнікова  Міністерства з 

питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 24.12. 2020 р. № 22/1-

4795-20 (проф. Слінько Т.М., доц. Берченко Г.В.); 

- Науковий висновок за зверненням Служби безпеки України (вих. №   58-6-54 від 

13.01.2021) (спільно з доц. Ковтуном В.І.); 

   - Відповідь на лист  заступника Голови Служби безпеки України В. Т. Горбенка від 

16.06.2021 р. №30/6512 (проф. Слінько Т.М., доц. Берченко Г.В.).  

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

самоврядування (у тому числі робочих і дорадчих). Ні 

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

проведення). 

- Tagungsband des Symposiums in Graz: Eröffnungsveranstaltung des Zentrums für 

osteuropäisches Recht Konferenz der Deutsch-Ukrainischen Juristenvereinigung e.V. «Reformen 

des ukrainischen Rechts: Aktuelle Entwicklungen» 4. Dezember 2020 Graz/Österreich, Hamburg; 

- Вопросы укрепления конституционализма в новом Узбекистане: национальный и 

зарубежный опыт : Международная научно-практическая онлайн-конференция; Тошкент 

давлат юридик университети. (“Янги ўзбекистонда конституционализмни мустаҳкамлаш 

масалалари: миллий ва хорижий тажриба”. Халқаро илмий конференция материаллари 

тўплами), 5 декабря 2020 г. Ташкент : ТДЮУ, 2020;  

       - Права людини як джерело права : міжкафедральний семінар, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 18 груд. 2020 р., м. Харків. Харків, 2020; 

- Свобода слова, популізм та соціальні мережі: кейс Трампа та його уроки для України : 

Міжнародний Вебінар, 20 січня 2021 р., Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, м. Харків; 

- Відповідь дезінформації: європейські підходи та стандарти : Міжнародний онлайн-семінар, 

16–17 лют. 2021 р., м. Київ; 

- Міжнародна конференція з питань економіки, права та освіти (ELER2021) 10–11 берез. 

2021 р., м. Київ, Україна; 

- Історія державотворчих процесів в Україні і зарубіжних країнах : Круглий стіл (до 30-ої 

річниці Незалежності України та 25-річчя Конституції України), 27 трав. 2021 р., 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків; 

- «Сучасні конституційні доктрини: проблеми формування та застосування в юрисдикційній 

практиці (ХІV Тодиківські читання) : Міжнародна наукова конференція, 11 червн. 2021 р., 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків; 

- Конституційні цінності в офіційній та академічній конституційних доктринах : 

Міжнародна науково-практична онлайн-конференція  з нагоди 25-ї річниці Конституції 

України, 14 черв. 2021р.,  м. Київ – м. Харків; 

- Роль органів конституційного судочинства в механізмі захисту прав людини : Міжнародна 

науково-практична онлайн-конференція з нагоди 25-ої річниці Конституції України, 16 

червн. 2021 р., м. Київ – м. Одеса; 
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- Принцип поділу влади та його гарантування органами конституційного 

судочинства : Міжнародна науково-практична онлайн-конференція з нагоди 25-ої річниці 

Конституції України, 18 черв. 2021 р., м. Київ – м. Львів; 

- Конституційна демократія в умовах загроз територіальної цілісності та національній 

безпеці : Міжнародна науково-практична конференція,  присвячена 25-тиріччю Конституції 

України, Львівський національний університет імені Івана Франка, Юридичний факультет, 

24 черв. 2021 р., м. Львів; 

- Конституція 1996 року: Україна в системі координат європейського конституціоналізму : 

Міжнародна науково-практична онлайн-конференція  з нагоди 25-ї річниці Конституції 

України, 24 черв. 2021 р., м. Київ; 

- V Харківський міжнародний юридичний форум, 20–24 вересня 2021 року, м. Харків; 

Сателітний захід «Європейські цінності та конституційне правосуддя» Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 20 вересня 2021 р., м. Харків; 

- Права людини в сучасному світі: проблеми теорії та практики : Міжнародна науково-

практична конференція Двадцяті осінні юридичні читання з нагоди 95-річчя від дня 

народження та на вшанування пам’яті доктора юридичних наук, професора, заслуженого 

юриста України Радомира Івановича Кондратьєва, 1–2 жовт. 2021 р., м. Хмельницький; 

- Питання контролю виконання рішень Конституційного Суду України : науково-

практичний семінар (ІІІ засідання) Науково-консультативної ради Конституційного Суду 

України, 22 жовт. 2021 р., м. Київ; 

- Німецько-українські правовідносини під час Коронакризи : Міжнародна конференція, 26 

листопад. 2021 року в онлайн-формі. м. Дюсельдорф (Deutsch-Ukrainische Juristenvereinigung 

e.V. (DUJV) Konferenz, 26.11.2021 (MEZ) in virtueller Form Der deutsch-ukrainische 

Rechtsverkehr in Zeiten von Corona); 

- Cучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : Міжнародна науковo-

практичнa конференція, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 29 

жовт. 2021 р.,  м. Чернівці. 

 

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

надрукованих у 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. (16, 2 друк. арк.) 

Монографія: 

1. Слінько Т. М., Щербанюк О. В. Конституційна доктрина й доктрина судового прецеденту 

в конституційній юрисдикційній практиці (підрозділ 2.7. монографії). Правова наука 

України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку : монографія / редкол.: О. В. 

Петришин (голова редкол.), В. А. Журавель (заст. голови редкол.), Н. С. Кузнєцова (заст. 

голови редкол.) [та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України. Харків : Право, 2021. 680 с. С. 215–

230 (особистий внесок - 0,5 друк. арк.) 

2. Слінько Т.М. Сучасний унітаризм: доктрина і практика: монографія. До 30-річчя 

незалежності України (підр. 1.1. (у співавт.), 2.2 (у співавт.), 3.3 (у співавт.), 3.5 (у 

співавт.)) / Ю. С. Шемшученко, О. В. Батанов та ін.; відп. ред. Ю.С. Шемшученко. Київ: 

Вид-во "Юридична думка", 2021. 514 с. С. 14–44, С. 132–147, С. 254–274, С. 295–

312 (особистий внесок - 3 друк. арк.) 

Статті: 

1. Slinko ,T., Reznik, O., Kravchuk, M., Serohin, V., Strelianyi, V. Use of Information and 

Communication Technologies in the Election Process: Ukrainian Realities and Foreign Experience. 

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 2021, 24(1), P. 1–7. Включено до міжнародної 

наукометричної бази Scopus. (1 друк. арк.) 
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          2. Tetiana Slinko, Tetiana Bukina, Ihor Kravchenko, Liudmyla Chupruna, Viktoriia 

Sychova. Analysis Of Gender Equality In Professional Activities. Laplage Em Revista  Volume. 7 

n. 2, 2021. P. 318-330. . https://doi.org/10.24115/S2446-6220202172737p.318-330 Включено до 

міжнародної наукометричної бази Web Of Science. (1, 5 друк. арк.) 

3. Tetiana Slin’ko, Yevhenii Tkachenko. Ensuring Person’s Language Rights in the Educational 

Sphere in Ukraine. Advances in Economics, Business and Management Research, volume 170 

Proceedings of the International Conference on Economics, Law and Education Research (ELER 

2021). 22 March 2021. P. 99-105. URL: https://www.atlantis-

press.com/proceedings/eler21/125954391).DOI: https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210320.018 (осо

бистий внесок – 0,5 друк. арк.) 

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

Tagungsband des Symposiums in Graz: Eröffnungsveranstaltung des Zentrums für osteuropäisches 

Recht Konferenz der Deutsch-Ukrainischen Juristenvereinigung e.V. «Reformen des ukrainischen 

Rechts: Aktuelle Entwicklungen» 4. Dezember 2020 Graz/Österreich. Band 2. S. 185–191. 214 s. 

(0,5 друк. арк.)  

5. Slinko Tatiana, Tkachenko Yevhenii. Constitutional law and the constitutionality criterion of 

state bodies’ acts. Wissenschaftlich-Praktischer Sammelband zum 10-jährigen Jubiläum der DUJV 

2020 Hamburg. Band 3. S. 70–90. Зарубіжне видання (Німеччина) (особистий внесок – 0,5 

друк. арк.)  

6. Слінько Т.М. Свобода слова як конституційна цінність. Збірник матеріалів і тез науково-

практичних заходів конституційного тижня. З нагоди 25-ї річниці Конституції України. 

Частина перша. Київ: Ваіте, 2021. 186 с. С. 50–58 (0,5 друк. арк.) 

7. Слінько Т.М. Право на свободу вираження поглядів у європейському просторі. 

Конституція 1996 року: Україна в системі координат європейського конституціоналізму : 

зб. матеріалів і тез наук.-практ. заходів конституційного тижня, 24 черв. 2021 р. Частина 

друга. Київ: Ваіте, 2021. 334 с. С. 265–270 (0,5 друк. арк.) 

8. Слинько Т. Свобода слова как элемент современного неформального 

конституционализма. Вопросы укрепления конституционализма в новом Узбекистане: 

национальный и зарубежный опыт. Тошкент давлат юридик университети. (“Янги 

ўзбекистонда конституционализмни мустаҳкамлаш масалалари: миллий ва хорижий 

тажриба”. Халқаро илмий конференция материаллари тўплами). Ташкент : ТДЮУ, 2021. – 

345 б. С. 15-21 (0, 5 друк. арк.)  

9. Слінько Т.М.  Людська гідність як джерело конституційних прав і свобод людини і 

громадянина. Доктринальні підходи в діяльності Конституційного Суду України: зб. 

матеріалів і тез наук.-практ. онлайн-конф. Київ: Ваіте, 2021. 100 с. С. 69-73 (0, 5 друк. арк.) 

 

Тези 

 

1.Слінько Т.М. Людська гідність у системі конституційних цінностей. Сучасні 

конституційні доктрини: проблеми формування та застосування в юрисдикційній практиці 

: ХIV Тодиківські читання : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Харків, (11 черв. 2021 р.). 

Харків : Права людини, 2021. С. 60–62. (0, 3 друк. арк.) 

2. Слінько Т.М. Конституція України як основа державотворчого процесу. Історія 

державотворчих процесів в Україні і зарубіжних країнах (до 30-ї річниці незалежності 

України та 25-річчя Конституції України) : матеріали круглого столу, м. Харків, 27 трав. 

2021р. Харків: ФОП Бровін О.В., 2021. 154 с. (0, 3 друк. арк.) 

3. Слінько Т. М. Права людини як об’єкт конституційно-правового регулювання. Актуальні 

проблеми юридичної науки : зб. тез Міжнар. наук.- практ. конф. Двадцяті осінні юридичні 

читання «Права людини в сучасному світі проблеми теорії та практики» (м. Хмельницький, 

https://doi.org/10.24115/S2446-6220202172737p.318-330
https://www.atlantis-press.com/proceedings/eler21/125954391
https://www.atlantis-press.com/proceedings/eler21/125954391
https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210320.018
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1–2 жовт. 2021 року). Хмельницький : Хмельниц. ун-т управління та права імені 

Леоніда Юзькова, 2021. 300 с. С. 41–44. (0, 3 друк. арк.) 

4. Слінько Т.М.  Право на справедливий суд у контексті євроінтеграційних процесів. 

Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали V Міжнар. 

наук-практ. конф. (29 жовт. 2021р., Чернівці)/ редкол.: О.В. Щербанюк та ін. Чернівці: 2021. 

445 с. С. 331–333. (0,3 друк. арк.) 

Навчальний посібник: 

Конституційне право України : навч. посіб. для підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання. / Т. 

М. Слінько, Л. І. Летнянчин, І.І. Дахова та ін. – Харків: Право, 2021. – 368 с. Всього 5 

авторів, загальний обсяг 18,1 друк. арк. (особистий внесок –  5,5 друк. арк.). 

 

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

Scopus, Web of Science.   

 1. Slinko ,T., Reznik, O., Kravchuk, M., Serohin, V., Strelianyi, V. Use of Information and 

Communication Technologies in the Election Process: Ukrainian Realities and Foreign Experience. 

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 2021, 24(1), P. 1–7. Включено до міжнародної 

наукометричної бази Scopus. (_1 друк. арк.) 

2.  Tetiana Slinko, Tetiana Bukina, Ihor Kravchenko, Liudmyla Chupruna, Viktoriia Sychova. 

Analysis Of Gender Equality In Professional Activities. Laplage Em Revista  Volume. 7 n. 2, 

2021. P. 318-330. Включено до міжнародної наукометричної бази  Web Of Science. (1, 5 

друк. арк.) 

 

9.2. Вказати публікації, із зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах 

даних. 

10. Чи є Ви 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.  

Крушніцької Оксани Володимирівни «Конституційне право на професійну правничу 

допомогу», поданої на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за 

спеціальністю 081 «Право» (у спеціалізованій вченій раді ДФ 76.051.010 Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича, (29 травня м. Чернівці)). 

13. Підготовка відгуків на автореферати (окремо докторські, окремо кандидатські). 

Відгук на автореферат дисертації Нестора Віталія Романовича за темою «Міське 

самоврядування в Україні та в Сполученому Королівстві Великобританії і Північної 

Ірландії: компаративне дослідження», поданої на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. 

Відгук на автореферат дисертації Івановської Алли Миколаївни «Конституційний контроль 

в системі державного контролю: теоретико-правові та праксеологічні засади», поданої на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальностями: 12.00.02 – 

конституційне право; муніципальне право; 12.00.07 –  адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право. 

Відгук на автореферат дисертації (монографії) Сінькевич Олени Василівни на тему 

«Функції конституційного права як галузі права України», поданої на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; 

муніципальне право. 

Відгук на автореферат дисертації Черняк Євгенії Валеріївни «Охорона Конституції України 

та конституцій зарубіжних країн: конституційно-порівняльний аналіз», поданої на здобуття 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – 

конституційне право; муніципальне право.  

Відгук на автореферат дисертації Рожок Лідії Петрівни на тему «Судовий 

конституціоналізм як режим забезпечення верховенства права в Україні», поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями: 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 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. – 

 

 

 

К.ю.н., проф., завідувачка кафедри                                                        Тетяна СЛІНЬКО                             

конституційного права України 

 

 

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

від 29 листопада 2021 р.) 

 


