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4.1. Форма впровадження виконаних НДР 

Опубліковано 14,5 друк.арк. 
 
Монографії: 
1. Сучасна кримінально-виконавча політика України : монографія / І.С. Яковець, 

К. А. Автухов, М. Ю. Кутєпов. – Х. : Право, 2016. – 172 с. (розділ 2.1. 0,8 др. арк) 
2. Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані : монографія / за ред. проф. О. 

В. Козаченка, проф. Є. Л. Стрельцова. — Миколаїв : Іліон, 2016. — 768 с.  загальний обсяг 44,6, 
моя частка 0,7 др. арк 

 
Статті: 
1. Автухов К. А. Регулювання етичної поведінки персоналу Державної кримінально-

виконавчої служби України: окремі питання / Автухов К. А., Яковець І. С.  // Вісник 
Кримінологічної асоціації України № 1 (12) : збірник наукових праць [редкол. О. М. Бандурка 
(голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУВС, 2016. – 215-226 с.   (0,3 д.а. моя частка) 

2. Автухов К. А. Можливі перспективи реформування Державної кримінально-виконавчої 
служби України / К.А. Автухов, О. Г. Колб // Knowledge. Educationlaw. Management. 
Nauka. Oswiоta. Prawo. Zdzzadanie. – 2016. – №1. – 127 -135 с. (0,3 д.а. моя частка) 

3. Автухов К.А. До питання підзаконних нормативно-правових актів у кримінально-
виконавчому праві / К.А. Автухов, Брус К. Ю. // Журнал східноєвропейського права. – 2016. – 
№ 28.- http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2016/06/avtukhov_brus_28.pdf  (0,3 д.а. моя 
частка) 

4. Автухов К.А.  Замісна підтримуюча терапія в місцях несвободи: міжнародний досвід / К.А. 
Автухов, А. В. Байлов  // Вісник Кримінологічної асоціації України № 2 (13) : збірник наукових 
праць [редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУВС, 2016. – 173-183 с. (0,3 
д.а. моя частка) 

5. Автухов К. А. Європейський вибір для засуджених до довічного позбавлення волі: чи бути 
йому? / К. А. Автухов // Юридична Україна. – 2015. – № 10-12. – 162-167 с.  (0,5 д.а.) 

6. Автухов К.А. Адвокація законодавчих напрацювань / К. А. Автухов, І. С. Яковець // 
Юридичний вісник України. – 2016. – № 49. – 14. (0,2 д.а. моя частка) 

 
Тези: 
1. Автухов К. А. Соціально-правові наслідки «Закону Савченко» / К. А. Автухов // Актуальні 

проблеми кримінального права та кримінології у світлі конституційної реформи матеріали 
Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 10 черв. 2016 р.,). – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. 
справ, 2016. – 124 с.С. 52-55. ( 0,2 друк.арк.) 

2. Автухов К.А. До питання визначення правового статусу засуджених / К.А. Автухов //Сучасні 
проблеми та тенденції розвитку кримінально-виконавчого права в Україні : матеріали 
всеукраїнського науково-практичного семінару, Харків, 20 листопада 2015 року / Харківський 
національний університет внутрішніх справ. Х. : ХНУВС, 2015. – 5-7. ( 0,2 друк.арк.) 

3. Автухов К.А.  Ветування Президентом змін до Кримінально-виконавчого кодексу України 
/ К. А. Автухов // Забезпечення безпеки в установах виконання покарань України: виклики 
сьогодення та перспективи майбутнього: матеріали круглого столу (Київ, 24 листопада, 2016 р.) 
/ відп. ред. В.А.Кирилюк, П.М.Ісаков – К. : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2016. – 
106 с.  c. 3-6 ( 0,3 друк.арк.) 
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4. Автухов К.А. До питання місця рішень Європейського суду з прав людини в 

системі джерел кримінально-виконавчого права / К. А. Автухов // Актуальні проблеми прав 
людини, яка перебуває в конфлікті зі законом, крізь призму правових реформ: матеріали міжн. 
конференц (Київ, 2 грудня 2016 р.) – К. : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2016. – 224 
с.  c. 65-67 (0,2 друк.арк.) 

Посібники: 
1. Автухов К.А. Кримінально-виконавче право : навч. посіб. / К.А. Автухов ; за заг. ред. А. Х. 

Степанюка. – Х. : Право, 2016. – 158 с. (9,2 умов. друк арк.)  
 2. Автухов К. А. Правовий порадник для засуджених до позбавлення волі / К. А. Автухов, А. 

П. Мукшименко. – К. Рада Европи, 2016 . – 52 с. ( моя частка 1 др. арк) 
 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів: 
5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). Участь в 

законотворчій діяльності, в розробці й обговоренні з наданням зауважень та 
пропозицій проектів кодексів, законів та інших нормативних актів, у проведенні 
правових експертиз проектів нормативних актів, у роботі робочих груп та комісій 
по розробці законопроектів (повинні бути вказані нормативні акти, в розробці 
котрих брали участь, орган, якому було направлено підготовлений проект або 
рекомендації, окремо надати перелік законів та кодексів). 

 
1) Взяв Участь у п’яти робочих зустрічах на базі Підкомітету по роботі  

Державної пенітенціарною службою України Комітету Верховної Ради з питань 
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

2) підготовлено 3 нових законопроекти, які ще не зареєстровані: 
1. Законопроект про внесення змін до статті 64 Кримінального кодексу 

України щодо удосконалення порядку призначення покарання у виді довічного 
позбавлення волі 

2. Законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо удосконалення порядку підтвердження громадянства України та 
встановлення фактів, що мають юридичне значення  

3. Законопроект про внесення змін до Кримінального, Кримінального 
процесуального та Кримінально-виконавчого кодексів України щодо адаптації 
порядку застосування окремих інститутів кримінального права до європейських 
стандартів 

 
Щодо прийнятих: 
Прийнятий закон Парламентом, однак ветований Президентом: 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заміни 

довічного позбавлення волі більш м'яким покаранням» (№ 2292), який було 
прийнято Парламентом 26 листопада 2015 р., однак ветовано 

Прийняті: 
6 вересня 2016 р. Верховною Радою України було прийнято три законопроекти: 

1. «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо 
удосконалення порядку застосування до засуджених заходів заохочення і 
стягнення» (реєстр. №2251а від 03 липня 2015 р.) 2. «Про внесення змін до 
Кримінально-виконавчого кодексу України (щодо гуманізації порядку і умов 
виконання покарань)» (реєстр. №2252а від 03 липня 2015 р.); 3. «Про внесення 
змін до статті 93 Кримінально-виконавчого кодексу України (щодо 
удосконалення гарантій права засуджених на відбування покарання за місцем 
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проживання до засудження або місця постійного проживання родичів)» 
(реєстр. №2253а від 03 липня 2015 р.).  

7 вересня 2016 р. Парламент прийняв ще два закони, це Закони України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення 
доступу до правосуддя осіб, які утримуються в установах попереднього 
ув'язнення та виконання покарань)» (реєстр. №2255а від 03 липня 2015 р.); «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 
виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених» 
(реєстр. №2490а від 10 серпня 2015 р.).  

Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» 
(щодо гуманізації кримінальної відповідальності жінок)» (реєстр. №2254а від 03 
липня 2015 р.). Був підготовлений, однак Парламент його не прийняв. 

 
5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів: 
 
Підготовлено: 1) Зауваження та пропозиції на проект Закону України  про 

превентивні і компенсаційні засоби у зв’язку з катуванням, нелюдським чи таким, 
що принижує гідність, поводженням або покаранням щодо засуджених та осіб, 
узятих під варту, та запровадження інституту пенітенціарних суддів (№4936 від 
08.07.2016) 

 
Зауваження та пропозиції на проект Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо забезпечення доступу захисника до 
особи, яка має право на захист» 

 
7. Перелік і аналіз різних форм зв’язків   з практичними органами: 
7.1  Лекції, семінари для практичних працівників: 
1) Прийняв участь у проведенні тренінгу «Впровадження пенітенціарної 

пробації в Полтавській області на базі ВК №16 та ВК №65 та КВІ м. Полтава та 
Полтавського району». Тренінг відбувся в рамках проекту «Професійна освіта та 
ресоціалізація засуджених» (29-30 червня 2016, м. Полтава) 

 
2) «Спостережна комісія як ефективний інструмент забезпечення прав 

засуджених» (18 серпня 2016 р., м. Полтава, ГО «Світло надії» ) 
 

8. Діяльність по розвитку творчих засад в організації наукових досліджень: 
    8.1. Підготовка і проведення на базі кафедри наукових диспутів, круглих столів, 
наукових конференцій: 
  – приймав участь в організації і проведенні Всеукраїнської студентської 
конференції «ЗЛОЧИННІСТЬ ЯК СУСПІЛЬНА ПРОБЛЕМА ТА ШЛЯХИ ЇЇ 
ВИРІШЕННЯ В УКРАЇНІ» 04 листоп. 2016 р. 

 
8.2. Участь у конференціях, семінарах: 
 
№ 
п/п 

Повна назва конференції Дата, країна, місто та установа 
проведення 

Всеукраїнські 
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1. «Візія змін-2016» для керівного складу 

пенітенціарної служби    
12  жовтня 2016 р., м. Київ,  
 Рада Європи 

2. «Механізм подання скарг ув'язненими: 
законодавство, практика та проблеми втілення 
міжнародних стандартів» 

7 липня 2016 р., м. Київ,  
 Рада Європи 

3. Правовий статус засуджених в Україні: реалії 
сьогодення та перспективи удосконалення 

17 травня 2016 року , м. Харків, 
НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса 

4. «Теоретичні та практичні питання стану 
дотримання прав уразливих категорій 
засуджених та звільнених 

19-20 квітня 2016 року, м. Київ, 
ДПтС України, PRI 

5. Круглий стіл (в рамках реалізації проекту 
«Подальша підтримка пенітенціарної реформи в 
Україні) з питань розробки брошури щодо прав 
та обов’язків засуджених та ув’язнених осіб в 
Україні 

3 березня 2016 р., м. Київ, ДПтС 
У, Рада Європи 

6. Круглий стіл з питань застосування пробації в 
України 

11 листопада 2016 НЮУ ім. 
Ярослава Мудрого 

7. Всеукр. студ. наук. конф., м. Харків, 
«Злочинність як суспільна проблема та шляхи її 
вирішення в Україні» 

4 листопада 2016 НЮУ ім. 
Ярослава Мудрого 

8. Актуальні проблеми кримінального права та 
кримінології у світлі конституційної реформи 
матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.  

(м. Дніпро, 10 черв. 2016 р.,) 
Дніпроп. держ. ун-т внутр. 
справ 

9. Забезпечення безпеки в установах виконання 
покарань України: виклики сьогодення та 
перспективи майбутнього: матеріали круглого 
столу   

(Київ, 24 листопада, 2016 р.) 
Інститут кримінально-
виконавчої служби 

10. Міжнар. наук. конф. «СУЧАСНА 
КРИМІНОЛОГІЯ: ДОСЯГНЕННЯ, 
ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» присвяч. 50-
річчю каф. кримінології та кримінально-
виконавчого права 

9 грудня 2016 р., НЮУ         
ім. Ярослава Мудрого 

 
9. Видавнича діяльність:  
9.3. Список опублікованих за звітний період навчальних посібників: 
1. Автухов К.А. Кримінально-виконавче право : навч. – практ. посіб. (для 

підготовки до іспиту аспірантів, здобувачів та студентів) / К.А. Автухов ; за заг. 
ред. А. Х. Степанюка. – Х. : Право, 2016. – 158 с. (9,2 умов. друк арк.)  

2. Автухов К. А. Правовий порадник для засуджених до позбавлення волі / К.0 
А. Автухов, А. П. Мукшименко. – К. Рада Европи, 2016 . – 52 с. ( моя частка 1 др. 
арк) 

 
9.4.Список статей у наукових виданнях: 
1. Автухов К. А. Регулювання етичної поведінки персоналу Державної 

кримінально-виконавчої служби України: окремі питання / Автухов К. А., 
Яковець І. С.  // Вісник Кримінологічної асоціації України № 1 (12) : збірник 
наукових праць [редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУВС, 
2016. – 215-226 с.   (0,3 д.а. моя частка) 

2. Автухов К. А. Можливі перспективи реформування Державної кримінально-
виконавчої служби України / К.А. Автухов, О. Г. Колб // Knowledge. Educationlaw. 
Management. Nauka. Oswiоta. Prawo. Zdzzadanie. – 2016. – №1. – 127 -135 с. (0,3 



 5
д.а. моя частка) 

3. Автухов К.А. До питання підзаконних нормативно-правових актів у 
кримінально-виконавчому праві / К.А. Автухов, Брус К. Ю. // Журнал 
східноєвропейського права. – 2016. – № 28.- http://easternlaw.com.ua/wp-
content/uploads/2016/06/avtukhov_brus_28.pdf  (0,3 д.а. моя частка) 

4. Автухов К.А.  Замісна підтримуюча терапія в місцях несвободи: 
міжнародний досвід / К.А. Автухов, А. В. Байлов  // Вісник Кримінологічної 
асоціації України № 2 (13) : збірник наукових праць [редкол. О. М. Бандурка 
(голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУВС, 2016. – 173-183 с. (0,3 д.а. моя частка) 

5. Автухов К. А. Європейський вибір для засуджених до довічного позбавлення 
волі: чи бути йому? / К. А. Автухов // Юридична Україна. – 2015. – № 10-12. – 
162-167 с.  (0,5 д.а.) 

6. Автухов К.А. Адвокація законодавчих напрацювань / К. А. Автухов, І. С. 
Яковець // Юридичний вісник України. – 2016. – № 49. – 14. (0,2 д.а. моя частка) 

 
з них : 
9.4.1.  за кордоном: 
Автухов К. А. Можливі перспективи реформування Державної кримінально-

виконавчої служби України / К.А. Автухов, О. Г. Колб // Knowledge. Educationlaw. 
Management. Nauka. Oswiоta. Prawo. Zdzzadanie. – 2016. – №1. – 127 -135 с. 

(0,3 д.а. моя частка) 
 
9.4.2.  у міжнародних наукометричних базах даних (одиниць/друк.арк.) та 

навести перелік, 
Автухов К.А. До питання підзаконних нормативно-правових актів у 

кримінально-виконавчому праві / К.А. Автухов, Брус К. Ю. // Журнал 
східноєвропейського права. – 2016. – № 28.- http://easternlaw.com.ua/wp-
content/uploads/2016/06/avtukhov_brus_28.pdf 

9.4.4.  з міжнародними індексами цитування: 
Автухов К.А. До питання підзаконних нормативно-правових актів у 

кримінально-виконавчому праві / К.А. Автухов, Брус К. Ю. // Журнал 
східноєвропейського права. – 2016. – № 28.- http://easternlaw.com.ua/wp-
content/uploads/2016/06/avtukhov_brus_28.pdf 

 
9.5. Загальна кількість друкованої продукції: 

Всього 
друко-
ваної 

продукції 

Моно-
графії 

Наукові 
статті в 
наук. 

журналах 
та наук. 

збірниках 

Тези 
доповідей та 

наук. 
повідомлень 

на 
конференціях 

Підруч-
ники та 

навчальні 
посібник

и з 
грифом 
МОН 

Нав-
чальні 
посіб-
ники, 
конс-
пекти 
лекцій 

Збір-
ники 

норма-
тивної 
літера-
тури 

Кодек-
си, ко-
ментарі 

Загаль-
на кіль-

кість 
друк. 
арк. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
14 
 

2/ 1,5 д.а. 6/ 1,9 д.а. 4 / 0,9 д.а.  2/10,2 д.а    15,5 

 
 
10. Член редакційних колегій: 
 - Юридичний науковий електронний журнал «De Lege Ferenda» 
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- Злочинність як суспільна проблема та шляхи її вирішення в 

Україні : матеріали Всеукр. студ. наук. конф., м. Харків, 4 листоп. 2016 р. : у 2-х 
т./ за ред. А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна.- Т. 1. – Х.: Право, 2016. – 166 с. (14,68 
д.а.) 

- Злочинність як суспільна проблема та шляхи її вирішення в Україні : 
матеріали Всеукр. студ. наук. конф., м. Харків, 4 листоп. 2016 р. : у 2-х т./ за ред. 
А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна.- Т. 2. – Х.: Право, 2016. – 172 с. (15,22 д.а.) 

 
11. Член спеціалізованої вченої ради К 64.502.01 у Науково-дослідному 

інституті вивчення проблем злочинності імені академіка  В.В. Сташиса НАПрН 
України, спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право 

12. За звітний період виступав офіційниим опонентом по дисертації 
Супруненко Дмитро Сергійович «Прокуратура як суб’єкт запобігання злочинам в 
Україні» 

 
17. Керівництво науково-дослідною роботою студентів: 
17.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих під керівництвом 

студентами самостійно - 7 / 1,7 д.а. 
17.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 

співавторстві з викладачами - 1/ 0,6 д.а. 
18. Приймаю участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору. 
19. Інша інформація щодо наукової  діяльності: 
1) Очолюю громадську раду при управлінні Державної пенітенціарної служби 

України в Харківській області, в рамках роботи в якій здійснював науковий аналіз 
законопроектів, що плануються на розгляд парламенту; 

2) Є куратором репозитарію Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого по кафедрі; 

3)  Виконую наукову роботу в якості старшого наукового співробітника сектора 
дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства Науково-
дослідного інституту вивчення злочинності НАПрНУ ім. академіка В.В. Сташиса 

 
 

Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології та кримінально-
виконавчого права (Протокол № 5   від «21 » листопада 2016 р.) 

    
К.ю.н., доц. К.А. Автухов  

 


