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1. Прізвище, ім’я та по-батькові.   

             Гальцова Вікторія Володимирівна 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

к.ю.н., доцент кафедри кримінального права № 2 

3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідної 

роботи. 

Кваліфікація кримінальних правопорушень за 

сімейне насильство 1,5 друк. арк.. 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

Кваліфікація кримінальних правопорушень за 

сімейне насильство, Злочини проти миру та 

міжнародного правопорядку. 6,5 друк. арк. 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, навчал. 

посібника, наукові статті,  тези 

та інш.). 

Наукова стаття, тези наукових повідомлень, 

лекції,  

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Досліджено проблеми кваліфікації кримінальних 

правопорушень за сімейне насильство; 

встановлено, що при імплементації положень 

Стамбульської конвенції в чинний КК було 

допущено суттєве порушення правил 

законодавчої техніки при формулюванні в КК 

цієї норми (ст. 126¹ КК); висловлені пропозиції 

щодо удосконалення кримінального 

законодавства за домашнє насильство. 

Досліджені злочини проти миру та міжнародного 

правопорядку, зокрема поняття та загальна 

характеристика; розглянуто проблему об’єкта 

злочинів та визначено їх систему, суб’єктивну 

сторону та суб’єкт та кваліфікуючі ознаки; 

проведено відмежування від суміжних злочинів 

та з’ясовані проблеми кримінальної 

відповідальності за воєнні злочини, вчинені 

військовослужбовцями на виконання наказу або 

розпорядження    

5. Участь у розробці 

законопроектів та проектів 

інших нормативних актів. 

 

не приймала 

5.1. Участь у підготовці 

законопроектів (кодексів та 

інших законів). 

 

не приймала 

5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативних 

актів. 

 

не приймала 

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 Пленуму Верховного 

Суду України, ВССУ та їх 

рецензування 

 

не приймала 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам. 

 

не читала 

 

6.5. Підготовка відповідей та 

висновків на запити органів 

державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій, 

громадян. 

 

 

не готувала 

7. Чи є ви депутатом місцевої 

ради, чи входите до складу 

інших органів місцевого 

самоврядування (в тому числі 

робочих та дорадчих). 

 

 

Ні 

8. Участь у конференціях, 

семінарах (повна назва та 

дата та місце проведення). 

(окремо вказати участь у 

зарубіжних конференціях) 

міжнародна наукова конференція 

«Концептуальні засади нової редакції 

Кримінального кодексу України» 17-19 жовтня 

2019 р. на базі санаторію «Березовий гай». 

 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2019 

р. робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

статті: 

 Проблеми кримінальної відповідальності на 

насильство в сім’ї  / М.І. Панов, В.В. Гальцова // 

Юридична Україна.2019. № 3. С. 19-28 0,52 друк. 

арк.. 

лекції:  

Злочини проти миру та міжнародного 

правопорядку. За заг. ред. докт. юрид. наук, 

проф. Панова М. І. – Харків: Юрайт, 2019. – 96 с. 

4, 48 друк. арк.. 

навчальний посібник: 

 Основи кваліфікації злочинів [Текст] / За ред. 

Панова М. І. : М-во освіти та науки, Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків. 2019. – 378 

с. 1,5 друк. арк.. 

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

 

– 



Scopus, Web of Science. 

9.2. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

інших наукометричних базах 

даних. 

Проблеми кримінальної відповідальності на 

насильство в сім’ї  / М.І. Панов, В.В. Гальцова // 

Юридична Україна.2019. № 3. С. 19-28  

Юридичний науковий фаховий журнал. 

Включено ВАК України до переліку наукових 

фахових видань. Входить до міжнародної 

наукометричної бази даних «Index Copernicus» 

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

 

не являюсь 

 

 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради ви 

є 

не являюсь 

 

 

12. Опонентом яких 

дисертаційних захистів були 

 

не була 

 

 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо 

докторські та кандидатські ) 

на автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук 

14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом 

(вказати повну назву 

стипендії, премії). 

 

не була 

 

 

15. Співробітництво з 

закордонними організаціями 

– 

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. 

Почесна грамота від Ректора НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого  

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 3 від 05.12.2019 р.)                                                                   (підпис) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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3 
Проблеми кримінальної відповідальності на насильство в сім’ї Журнал 

«Юридична Україна». 2019. № 3. С. 19-28 (Співавтор М.І. Панов)  
80 

7 
 Злочини проти миру та міжнародного правопорядку. За заг. ред. докт. юрид. 

наук, проф. Панова М. І. – Харків: Юрайт, 2019. – 96 с. (4, 48 д.а.) 
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7 
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