
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2018 РІК
1. Гальцова Вікторія Володимирівна.

2. кандидат юридичних: наук, доцент

3. Кваліфікація злочинів залежно від стадії злочину (1,5 д.а.).

4. О б’єктивні ознаки злочинів проти сім'ї, прав та інтересів неповнолітніх, їх 

відмежування від суміжних злочинів. Кваліфікація злочинів залежно від стадії 

злочину (1,6 д. а.)

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи навчального посібника, тези 

наукових доповідей та повідомлень та ін.).

розділ навчального посібника, тези

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.

Досліджуються стадії вчинення злочину, їх поняття види, та значення. 

Розглядаються окремі питання кваліфікації готування до злочину (при невдалому 

підбурюванні і пособництві; при досягненні змови на вчинення злочину, організації 

злочинної групи, участі в організованій групі; неконкретизованому 

(невизначеному) та альтернативному умислі). Пропонуються окремі питання 

кваліфікації замаху (при замаху на злочин, який містить склад менш тяжкого 

закінченого злочину; кваліфікація дій співучасників у

випадку, коли виконавець вчинив лише замах на злочин або готування до злочину; 

при неконкретизованому (невизначеному) та альтернативному умислі; при 

«відхилення дії або удару») та посягання, при вчиненні яких кримінальна 

відповідальність за замах не настає.

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів.

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) не 

приймала участь.

5.2. Рецензування проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих 

категорій кримінальних правопорушень» №  7279-д від 20 квітня 2018року

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України не приймала



5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади, не 

приймала

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 Пленумів Верховного Суду України, 

Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування. Не приймала

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Не читала

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, організацій та громадян. Не готувала

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

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). Не являюсь

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

місце проведення).

1. Приймала участь у  Міжнародній конференції «Кримінально-правове 

регулювання та забезпечення його ефективності» 18-19 жовтня 2018 р. 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

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

перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів.

навчальний посібник:

1. Гальцова В.В. Розділ VII. Кваліфікація злочинів в залежності від стадії 

злочину// Основи кваліфікації злочинів -  1,2 д.а. 

тези:

1. Щодо імплементації положень Стамбульської конвенції Про домашнє 

насильство у  чинний КК України / /  Кримінально-правове регулювання та 

забезпечення його ефективності: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. 

Харків, 18-19 жовт. 2018 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов, ред.), В. І. Борисов (заст. 

голов, ред.) та ін. - Харків : Право, 2018. С. 294-298 (0, 4 д.а.)



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

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. He публікувала

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

базах даних.

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. Не являюсь

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. Не являюсь

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Не була

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

Не готувала

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

стипендії/премії). Не була

15. Співробітництво з закордонними організаціями. Не співпрацювала

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. Не приймала

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. Не приймала

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році.

1. Подяка за високу організацію вікторини «Злочин та покарання» для 

школярів

2. Подяка за високу організацію турніру з кримінального права серед 

студентів НЮ У імені Я. Мудрого

3. Почесна грамота з нагоди Дня науки

« 29 » листопада 2018 р.

/(підпис)

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 
на засіданні кафедри кримінального права № 2 

Протокол № 7 від « 03 » грудня 2018 р.


