
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2016 РІК

1. Прізвище, ім’я та по-батькові -  Галан Вікторія Олександрівна.
2. Науковий  ступінь,  вчене  звання,  посада  –  кандидат юридичних наук,  доцент

кафедри міжнародного права.
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи - Міжнародно-

правові стандарти заборони дискримінації / 1,5 д.а.
4. Тема і  обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. Міжнародно-

правовий  захист  прав  людини.  Міжнародно-правові  засади  регулювання
антидискримінаційних стандартів в праві Європейського Союзу / 1,6 д.а

4.1.  Форми  впровадження  виконаних  НДР  (розділи  монографії,  підручника,
навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень
та ін.):

Статті:
1) Становлення віктимізації у антидискримінаційному праві Європейського Союзу
(0,95 друк. арк);
2) Шотландія, ЄС та Brexit : перспективи інтеграційного розвитку (0,31 друк. арк.)
Тези:
1)  Участь  інституційної  системи  Європейського  Союзу  в  сфері  протидії
дискримінації (0, 2 друк.арк)
2) Дистанційне навчання як перспективний напрям розвитку електроної педагогіки
(0, 14 друк.арк).

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 
Комплексно  досліджено  питання,  визначені  темою  науково-дослідної  роботи,

зокрема  розвиток  та  становлення  міжнародно-правових  стандартів  захисту  від
дискримінації  на  універсальному  та  регіональному  рівнях  міжнародного
співробітництва. Наукова новизна визначається сучасною постановкою проблеми,
вивченням нових ідей та тенденцій розвитку міжнародно-правових механізмів, що
регулюють питання співробітництва держав у сфері протидії дискримінації.
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів.

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) – протягом
2016 року участь не приймала.

5.2. Рецензування  (підготовка  експертних  висновків)  проектів  законів  та
інших нормативно-правових актів – не готувала.
5.1. Робота  консультантом  комітетів  Верховної  Ради  України  –  не

працювала.
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 Пленуму Верховного Суду України та
їх рецензування – участь не брала.
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам – не проводила.
6.5. Підготовка  відповідей  (висновків)  на  запити  органів  державної  влади  та
місцевого самоврядування, організацій та громадян –підготовлено відповідь на



запит  (лист)  Головного  територіального  управління  юстиції  у  Харківській
області  № 25520/03-13/152-16/П від 31.10 2016 року.

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого
самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) - не є.
8. Участь  у  конференціях,  семінарах  (вказати  повну  назву  конференції,  дату  та
місце проведення).
1)  ІІІ  правові  читання в  рамках Всеукраїнського тижня права ««Всеукраїнський
урок «права людини»» 15 грудня 2015 року, м. Харків, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава
Мудрого (у звіт за 2015 рік не увійшло);
2) Всеукраїнський круглий стіл «Національні та міжнародні механізми захисту прав
людини»,  20.04.2016  р.,  м.  Харків,  Харківський  національний  університет
внутрішніх справ;
3) Наукова конференція «Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики»,
24.05.2016 р., м. Харків, НАПрНУ, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, Нац.
юрид. ун-т ім. Я. Мудрого; 
4)  Х  конференція  школи  педагогічної  майстерності  Національного  юридичного
університету ім. Ярослава Мудрого, м. Харків, 2016 р.
5)  Круглий  стіл  присвячений  річниці  заснування  ООН  «Роль  і  місце  ООН  в
сучасній міжнародно-правовій системі» 25 жовтня 2016 року, НЮУ ім. Ярослава
Мудрого;
6) Конференція в рамках проекту "Розуміння угод про асоціацію ЄС і поглибленої і
всеосяжної зони вільної торгівлі з Україною, Молдовою і Грузією», що реалізується
консорціумом  на  чолі  з  Центром  європейських  політичних  студій  (CEPS)  за
фінансової підтримки SIDA та проекту «Підтримка реалізації угоди між Україною
та ЄС про асоціацію" (Association4U) «Угода про асоціацію/ПВЗВТ між Україною
та  ЄС:  перші  уроки  для  України»  з  нагоди  виходу  української  версії  книжки
«Поглиблення відносин між ЄС та Україною: Що, чому і як?», 17 листопада 2016
року, м. Харків.
7)  ІІ Харківські міжнародно-правові читання, 21.11.2016 р.,  м. Харків, Нац. юрид.
ун-т ім. Я. Мудрого. 
9.  Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати
перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів.
Статті:
1)  Галан  В.О.  Становлення  віктимізації  у  антидискримінаційному  праві
Європейського Союзу /  В.О. Галан //  Науковий вісник ХДУ. – Серія «Юридичні
науки». – Вип. 5 (Том 3). – 2016. – С. 34-41 (0,95 друк. арк);
2) Галан В.О. Шотландія, ЄС та Brexit : перспективи інтеграційного розвитку / В.О.
Галан // Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики : зб. наук. статей
за матеріалами наук. конф., м. Харків, 24 трав. 2016 р. / редкол.: 
А. П. Гетьман, І.В. Яковюк, В.І. Самощенко та ін. – Х. : Право, 2016.  – С. 81- 86.
(0,31 друк. арк.)
Тези:
1) Галан В.О. Участь інституційної системи Європейського Союзу в сфері протидії
дискримінації /  В.О. Галан //  Національні та міжнародні механізми захисту прав
людини : тези доп. Всеукр. круглого столу (м. Харків, 20 квіт.
2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 62-65.
(0, 2 друк.арк)



2) Галан В.О. Дистанційне навчання як перспективний напрям розвитку електроної
педагогіки / В.О. Галан // Сучасні практики вищої юридичної освіти і педагогіки:
тези  доп.  та  повідомлень  учасників  Х  Конференції  школи  педагогічної
майстерності  НЮУ ім.  Ярослава  Мудрого.  –  Харків,  2016.  -  С.  168-171.  (0,  14
друк.арк).
9.1.  Вказати  публікації,  з  зазначенням вихідних  даних,  у  наукометричних  базах
даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. ні
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання – не є.
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є – членом не є.
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – не була
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські –
відгуків не готувала.
14. Чи  були  у  звітному  році  лауреатом/стипендіатом  (вказати  повну  назву
стипендії/премії) – не була.
15. Співробітництво з закордонними організаціями – не мала.
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – не приймала.
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – не брала.
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році – відзнак не отримувала.

Доцент кафедри
міжнародного права, 
кандидат юридичних наук                                                                В.О. Галан

Звіт затверджено на засіданні кафедри міжнародного права 2  5.11.2016 р.

протокол № 4.
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