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 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 РІК 
 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Гальцова Вікторія Володимирівна 

2. Науковий ступінь, вчене звання, 

посада. 

 к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального 

права № 2 

3. Тема і обсяг запланованої річної 

науково-дослідної роботи. 

 Об’єкт та система злочинів проти сім’ї (1, 5 

д.а.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної 

науково-дослідної роботи. 

Об’єкт та система злочинів проти сім’ї (1, 7 

д.а.). 

4.1. Форма впровадження виконаних 

НДР (розділи монографії, 

підручника, навч. посібника, 

наукові статті,  тези та ін.). 

наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

Досліджені деякі аспекти імплементації 

норм міжнародного права у вітчизняне 

законодавство та наголошується, що немає 

єдиного підходу щодо її здійснення. 

Звертається увага на низку складнощів, які 

виникають внаслідок імплементації та 

обумовлені низкою чинників як внутрішнього, 

так і зовнішнього характеру. Наводиться 

приклад імплементації положень Конвенції 

Ради Європи про запобігання насильству 

стосовно жінок і домашньому насильству та 

боротьбу із цими явищами (Стамбульська 

конвенція) у чинне кримінальне законодавство 

указується, що має місце порушення правил 

законодавчої техніки при формулюванні її 

диспозиції та пропонуються шляхи вирішення 

даної проблеми.  

Проаналізовані норми Особливої 

частини, у яких встановлена кримінальна 

відповідальність за посягання на сім’ю, права 

та інтереси неповнолітніх. Зазначається, що в 

системі норм Особливої частини КК України 

суспільні відносини у сфері сім’ї та 

неповнолітніх не охороняються чинним 

кримінальним законодавством у якості 

самостійного родового об’єкта, оскільки 

містяться у різних розділах Особливої частини 

КК України. Стверджується, що такий підхід 

уявляється недосконалим, оскільки ним не 

забезпечується необхідний кримінально-

правовий захист сім’ї та неповнолітніх та 

наводяться відповідні точки зору та 

пропонується шлях вирішення цієї проблеми.    

Проаналізована таємниця усиновлення 

(удочеріння) як предмет злочину, 

виокремлюються її ознаки та їх зміст.  



5. Участь у розробці законопроектів 

та проектів інших нормативних 

актів. 

 

5.1. Участь у підготовці 

законопроектів (кодексів та інших 

законів). 

Підготовлені зауваження на проєкт нового КК 

України 

Розробила проект закону «Про внесення змін 

до Кримінального кодексу України щодо 

домашнього насильства» 

5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) проектів 

законів та інших нормативних 

актів. 

 

Ні 

5.3. Робота консультантом комітетів 

Верховної Ради України. 

Ні 

5.4. Робота консультантом інших 

вищих та державних органів 

влади 

 

Ні 

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень практики 

застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних 

досліджень  

 

Ні 

6.2. Підготовка доповідних записок до 

судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 

 

Ні 

6.3. Участь у розробці проектів 

постанов Пленуму Верховного 

Суду України, ВССУ та їх 

рецензування 

 

Ні 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам. 

Ні 

6.5. Підготовка відповідей та 

висновків на запити органів 

державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій, 

громадян. 

1) підготовлено Науково-правовий висновок на 

запит ВР України щодо проекту Закону 

України «Про внесення змін до КК України 

щодо відповідальності за злочини, вчинені 

злочинною спільнотою» (реєстр. № 2513);                                                                                         

2) науково-правовий висновок на лист 

прокуратури Сумської області від 20.12.2019 р. 

№ 04/2/4/3-318 щодо роз’яснення положень ст. 

366¹ України; 

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 науково-теоретична конференція 

Современные тенденции развития 

юридической науки. 26 червня 2020 р.  

Міжнародні конференції: 

Караганда: Карагандинская акакдемия МВД РК 

им. Б. Бейсенова (Казахстан). 



9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, навчальні 

посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2020 р. 

робіт та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Статті : 1,1 друк. арк.. 

1) Деякі аспекти імплементації положень 

Стамбульської конвенції в КК України та 

проблеми кримінальної відповідальності за 

домашнє насильство. Юридичний науковий 

електронний журнал. 2020. № 4. С. 249-252. (0, 

6 д.а.); 

2) До питання про кримінально-правову 

охорону сім’ї, прав та інтересів неповнолітніх у 

чинному КК України. Часопис Київського 

університету права. 2020. № 4. С.  (0, 5 д.а.) 

(Прийнято до публікації)  

Тези : 0,6 друк. арк. 

1) До питання про кримінально-правову 

охорону сім’ї, прав та інтересів неповнолітніх. 

Концептуальні засади нової редакції 

Кримінального кодексу України : матеріали 

міжнар. наук. конф., м. Харків, 17–19 жовт. 

2019 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), А. П. 

Гетьман, Ю. В. Баулін та ін. – Харків : Право, 

2019. С. 376-381  (0, 3 д.а.) 

2) Тайна усыновления (удочерения) как 

предмет преступления. Современные 

тенденции развития юридической науки: Мат-

лы международ. науч.-теорет. конф. молодых 

ученых / Под общ. ред. канд. юрид. наук 

доцента А. Дарменова. – Караганда: 

Карагандинская акакдемия МВД РК им. Б. 

Бейсенова, 2020. С. 55-57.              (0, 3 д.а.) 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science. 

 

Не було 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням 

вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних. 

Деякі аспекти імплементації положень 

Стамбульської конвенції в КК України та 

проблеми кримінальної відповідальності за 

домашнє насильство – індексується у Index 

Copernicus. 

До питання про кримінально-правову охорону 

сім’ї, прав та інтересів неповнолітніх у 

чинному КК України – індексується у Index 

Copernicus, HeinOnline. 

10. Чи являєтесь членом редакційної 

колегії якого-небудь видання 

Ні 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради ви є 

Не є 

12. Опонентом яких дисертаційних 

захистів були 

Не була 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо докторські 

та кандидатські ) 

рецензензувала дисертацію на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук 

Шапошнікова Кримінальна відповідальність за 

непокору (ст. 402 КК України) 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/


14. Чи були у звітному році 

лауреатом\стипендіатом (вказати 

повну назву стипендії, премії). 

 

Ні 

15. Співробітництво з закордонними 

організаціями 

Ні 

16. Участь у наукових заходах 

спільних з облдержадмін. 

Ні 

17. Участь у наукових дослідженнях 

на госпрозрахунковій основі 

Ні 

18. Які відзнаки чи нагороди 

отримали у звітному році. 

Не отримувала 

      

 

 

 

Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри ______________________ 

(протокол № 6 від 04.12.2020 р.).                                                                       (підпис) 
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