
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2018 рік

1. Солнцева Христина Володимирівна.
2. Кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права та 

адміністративної діяльності.
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», 1,3 друк.арк.

4Л. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 
навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.) 
-  статті, тези.
4.2. Наукова новизна отриманих результатів -  визначення шляхів удосконалення 

адміністративно-правової бази, що регулює поліцейську діяльність в Україні з 
урахуванням досвіду США, Литви, Латвії, Естонії.
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів.

5.1. Член робочої групи аналізу політики для розроблення концептуальних засад 
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» Міністерства 
освіти і науки України, проект Закону про освіту від 04.04.2016 № 3491-д.
5.2. -
5.3. -
5.4. -
6. Зв’язок з практикою:
6.1. -
6.2. -
6.3. -
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам -  прочитано 2 лекції для керівників 

науково-дослідницьких робіт Малої академії наук у  Комунальному закладі 
«Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради» на тему: 
«Інформаційне забезпечення у  сфері освіти»; прочитано 1 лекцію для вчителів- 
предметників на районному методичному об’єднанні вчителів правознавства та 
суспільствознавства Шевченківського району м. Харкова на базі Харківської гімназії 
Хе 6 «Маріїнська гімназія» на тему: «Деякі питання удосконалення законодавства з 
адміністративно-правового регулювання сфери освіти України».

6.5. -
7.  -

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 
проведення).

1. IV Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади діяльності 
правоохоронних органів» (м. Харків, 15 грудня 2017р.)

2. II Міжнародна науково-практична конференція «Публічне адміністрування у  
сфері обігу наркотиків» (м. Харків, 15 лютого 2018 р.).

3. II Міжнародна науково-практична конференція «Публічне адміністрування в
умовах змін і перетворень: проблеми організації та правового забезпечення» (м. 
Харків, 12-13 квітня 2018 р.).

4. VI Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки України: 
актуальні питання науки і практики» (м. Харків, 18 травня 2018

5. Другий Харківський міжнародний юридичний форум «Право та проблеми 
сталого розвитку в глобалізованому світі» (м. Харків, 25 - 28 вересня 2018 р.).



9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів.
Статті:

9.1. К.Solntseva ,R. Shapoval, І. Bytiak, Khrystynchenko, Problematic Issues o f the 
Administrative and Legal Status o f the Police in the Baltic States (Lithuania, Latvia, Estonia) / 
Journal o f Advanced Research in Law and Economics. Vol. 9. -  Issue 1 (31). -  2018. P. 
295 -  306 SCOPUS (0,6 друкмрк.).

9.2. Солнцева X. В., Балова Г. А. Деякі адміністративно-правові аспекти 
викладання правознавства у середній школі в Україні /  Право та інновації: наук.-практ. 
журнал. - X :  Право, 2018. -№  1 (21). -  С.38-  45 Index Copernicus (IC) (0,4 друкмрк.).

Солнцева X. В., Сливна В. А. Щодо адміністративно-правового статусу органів 
поліції Латвійської Республіки /  Право та інновації: наук.-практ. журнал. Право, 
2018. -№  4 (24). -  С.82 -  88 Index Copernicus (IC) (0,3 друкмрк.).
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання -  є членом 2-х 
редакційних колегій: науково-практичного видання «Право та інновації» та 
електронного наукового видання «Право та інноваційне суспільство», які є науковими 
фаховими виданнями України та включені до таких міжнародних науково-метричних 
баз, як: Index Copernicus, Académie Research Index — ResearchBib (Японія), Information 
Matrix for the Analysis o f Journals -  MIAR (Іспанія), Scientific Indexing Services (SIS)
(CHI А).

11.  - 
12. -
13. -
14. -
15. Співробітництво з закордонними організаціями - 3 кафедрою поліцейської діяльності 
Академії громадської безпеки університету Міколаса Ромеріса.
16. -
17.  -

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році -  отримала Почесною грамотою 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого з нагоди святкування 
Дня юриста.

К.ю.н., доцент
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Звіт затверджено на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративної 
діяльності 29 листопада 2018 р. Протокол № 5.


