
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені ЯРОСЛАВА

МУДРОГО ЗА 2016 РІК
1. Солнцева Христина Володимирівна.
2. Науковий ступінь -  кандидат юридичних наук, посада — доцент.
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи -  не запланована.
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи - Адміністративно- 

правове регулювання поліцейської діяльності: порівняльний аспект -11.3 друк.арк.
4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 
навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.)
-  4 наукові статті, 5 тез.
4.2. Наукова новизна отриманих результатів -  розглянута та проаналізована 

адміністративно-правова база, що регулює поліцейську діяльність в Україні; надані 
пропозиції щодо вдосконалення Закону України «Про Національну поліцію»; 
розроблені заходи гармонізації чинної нормативно-правової бази з питань 
адміністративно-правового забезпечення поліцейської діяльності в Україні до 
європейського законодавства з урахуванням досвіду СІЛА; вивчено досвід країн Балтії, 
а саме: Литви, Латвії та Естонії з нормотворчості питань правоохоронної діяльності.
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів.

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) -  член робочої 
групи аналізу політики для розроблення концептуальних засад реформування загальної 
середньої освіти «Нова українська школа» Міністерства освіти і науки України.
6. Зв’язок з практикою:
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 
самоврядування, організацій та громадян:

Підготувала відповідь на запит Верховного Суду України. Висновок щодо норми 
матеріального права, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції у  справі 
за позовом Забавського Ігоря Степановича до інспекції державного архітектурно- 
будівельного контролю у Львівській області про скасування постанови про 
адміністративне правопорушення, (доц. Солнцева Х.В., лютий 2016р.).
7.-
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 
проведення):

Міжнародна науково-практична конференція «Європейська традиція в 
міжнародному праві: реалізація прав людини», Братислава, Словаччина, 6-7 травня 
2016.

Круглий стіл «Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в 
Україні» (19 квітня 2016р.)

IV Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки України: 
виклики сьогодення» (20 травня, 2016 р.);

IX Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми правової 
науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції» (Суми 21-22 
травня 2016 р.)
- III Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Інформаційна безпека: 
європейські орієнтири та перспективи для України» (НЮУ імені Ярослава Мудрого, 
25.11.2016)
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів.
Підручник:

1. Інформаційне право: підручник /  "В.Я. Настюк В.Я. (кер.авт.кол.), Л.П. 
Коваленко, Р.В. Шаповал та ін.; за заг. ред. В.Я. Настюка, Л.П. Коваленко, Р.В. 
Шаповала - X:, 2016. -  278 с. (15.9 друкарк.)(особисто 3,9 друк.арк.).



2. Інформаційне право: підручник / Л.П. Коваленко, Х.В. Солнцева, Р.В. Шаповал; 
за заг. ред. В.Я. Настюка. — X., Юрайт, 2016. — 92 с. (4,37 друїсарк.), (особисто 1,4 
друїсарк).
Статті:

- Право та інновації. Випуск №1 (13) (2016). СОЛНЦЕВА X. В. Поняття 
«поліцейська діяльність» в Україні та СІЛА / Роїісіщ іп ІЛсгаіпе апд, іНе ІІ8А (О, 5 друк, 
арк.)

- Право і безпека. Випуск № 1 (2016). Солнцева X. В. Організація поліцейської 
діяльності в Україні та США: структура (0,4 друк, арк.)

- Право та інновації. Випуск № 2 (14) (2016). Солнцева Х.В. /  Зоїпізеуа К. V.
Поліція як суб’єкт забезпечення кібербезпеки /  Роїісе аз іке 8иЬ]есІ РгоуШіп£ 
СуЬегзесигіїу (0,3 друк, арк.)

- Право та інновації. Випуск № 3 (15) (2016). Солнцева Х.М. Деякі питання 
запровадження та використання сучасних технологій в органах поліції (0,5 друк, арк.) 
Тези:

1. Солнцева Х.В. Деякі аспекти поліцейської діяльності (Україна, Литва, 
Словаччина) // Збірн. наук, повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції 
«Європейська традиція в міжнародному праві: реалізація прав людини», Братислава, 
Словаччина, (6-7 травня 2016р.) — С. 119-121. (0,2 друк.арк.)

2. Солнцева Х.В. Поліція як суб ’єкт забезпечення кібербезпеки // Міжнародні 
стандарти з кібербезпеки та їх застосування в Україні (матеріали круглого столу, м. 
Харків, 19 квіт. 2016 р.) /  за ред. А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна. — Харків.: Право, 2016.
-  С. 25-27. (0,2 друк.арк.);

3. Солнцева Х.В. Актуальні питання адміністративно-правового регулювання 
поліцейської діяльності в Україні в контексті європейської інтеграції // Актуальні 
проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції 
(21-22 травня 2016 р., м. Суми) : зб. матер. IX Міжнародної науково-практичної 
конференції/ редкол. С.С. Лукаш, Василенко В.А., Гробова В.П. та ін. -  Видавничий дім 
«Ельдорадо», 2016. -  С. 134-138. (0,15 друїсарк.);

4. Солнцева Х.В. Порівняльний аспект досвіду реформування Національної 
поліції України та поліції Литовської республіки // Сектор безпеки України: виклики 
сьогодення (20 травня 2016 року, м. Харків). Збірник наукових праць за матеріалами IV 
Міжнародної науково-практичної конференції /  редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, 
Ю.В. Мех та ін. —Харків: видавництво «Плеяда», 2016. — С. 83-84. (0.15 друїсарк.)
10. -  
11. -  
12. -
13.-
14.-
15. Співробітництво з закордонними організаціями - Стажування в університеті 
Міколаса Ромеріса, жовтень 2016, (Литва, м. Вільнюс).
16.-
17.-
18.-
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