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2. Кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінології та КВП. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи «Теоретичні 

засади системного аналізу запобігання злочинності в Україні», 1,5 д.а. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи «Теоретичні 

засади системного аналізу запобігання злочинності в Україні», 1,5 д.а. 
4.1. Форма впровадження виконаних НДР  

                                Опубліковано 8,11 друк.арк. 
Монографії 

- Оболенцев В.Ф. Базові засади системного аналізу запобігання злочинності 
в Україні : монографія.- Х.: Юрайт, 2016.- 76 с. 2,83 д.а.; 

- Оболенцев В.Ф. Базові засади системного аналізу злочинності та процесів 
віктимізації в Україні : монографія.- Х.: Юрайт, 2016.- 116 с. 3,43 д.а.; 

 4,5 д.а. 
Статті: 

- Оболенцев В.Ф. Предметна форма опису системи запобігання злочинності 
(морфологічний аналіз) [Текст] / В. Ф. Оболенцев // Проблеми законності : зб. 
наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 
Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. - Вип. 133. - С. 218-226 . – 
0,5 д.а. 

- Оболенцев В.Ф. Системний підхід у антикорупційному комплаєнсі [Текст] 
/ В. Ф. Оболенцев // Проблеми законності : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки 
України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого, 2016. - Вип. 134. - С. 112-119. – 0,5 д.а. 

- Оболенцев В.Ф. Не бойові втрати //  «Оборонний вісник», № 3, 2016, с.19-
21, (0,25 д.а.) 

Тези: 
 - Оболенцев В.Ф. Кіберзлочинність в сучасних умовах // Матеріали круглого 
столу «Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в Україні» (м. 
Харків, 19 квітня 2016 р.), с.28-30, (0,2 д.а.)  
 - Оболенцев В.Ф. Системний підхід у антикорупційному менеджменті / В. Ф. 
Оболенцев // Соціальна функція кримінального права : проблеми наукового 
забезпечення законотворення та правозастосування : матер. міжнар. наук.-
практ. конф., 12-13  жовтня 2016 р. /  редкол. В.Я. Тацій (голв. ред.), В.І. 
Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2016. – 564 с. – с. 100-101 (0,2 д.а.) 

- Оболенцев В.Ф. Заходи антикорупційного комплаєнсу в системі 
запобігання  злочинності в Україні // Сучасна кримінологія: досягнення, 
проблеми, перспективи: матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю каф. 
кримінології та кримінально-виконавчого права, Харків, 9 груд. 2016 р. / за ред. 
В.Я. Тація, Б.М. Головкіна. – Харків: Право, 2016. – 236 с. - С. 174-176 (0,2 д.а.) 

 
4.3. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної 

програми: 
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 Саме системний підхід у п.14 Державної програми щодо реалізації 

засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної 
стратегії) на 2015-2017 роки стверджується в якості пріоритетного відносно 
запобігання корупції в органах виконавчої влади та органах місцевого 
самоврядування на основі результатів аналізу корупційних ризиків. 

4.4. Наукова новизна отриманих результатів: 
 Вперше біло проаналізовано систему злочинності та заходів її запобігання, 

запропоновано засади системного підходу у заходах антикорупційного 
комплаєнсу.  
    6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 
проведення інших соціологічних досліджень:  

– Проведено дослідження системи заходів запобігання злочинності, 
розроблено модель. 

– Проведено дослідження системи злочинності, розроблено модель. 
7.4. Іншу консультаційна діяльність: 

– Консультування командування та бійців 5-ої Окремої Слобожанської 
бригади Національної гвардії України щодо норм законодавства про соціальний 
захист та правопорушення у зоні АТО. 
    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. 

– приймав участь в організації і проведенні Міжнар. наук. конф. 
«СУЧАСНА КРИМІНОЛОГІЯ: ДОСЯГНЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, 
ПЕРСПЕКТИВИ» присвяч. 50-річчю каф. кримінології та кримінально-
виконавчого права, 9 груд.2016 р. 

– приймав участь в організації і проведенні разом з фахівцями ГО «Вихід 
є! Психологічна допомога» провели для студентів інтерактивний семінар «ЯК 
НЕ СТАТИ ЖЕРТВОЮ НАСИЛЛЯ В СІМ’Ї: ПРИЙОМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
ДОПОМОГИ», 8 грудня 2016 р. 

 
8.2. Участь у конференціях, семінарах: 

 
№ 
п/п 

Дата, повна назва конференції, установа проведення, місто та 
країна 

Вказати 
доповідач 
або тези 

Міжнародні  
1. Міжнародна науково-практична конференція  «Соціальна функція 

кримінального права: проблеми наукового забезпечення, 
законотворення та правозастосування» 12-13 листопада 2016 р., м. 
Харків 
 

тези 

2. 9 грудня 2016 року Міжнар. наук. конф. «СУЧАСНА 
КРИМІНОЛОГІЯ: ДОСЯГНЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» 
присвяч. 50-річчю каф. кримінології та кримінально-виконавчого 
права 

тези 
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Всеукраїнські  

3. Круглий стіл «Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх 
застосування в Україні», 19 квітня 2016 р., м.Харків 

тези 

4. 4 листоп. 2016 р. Всеукр. студ. наук. конф., м. Харків, «Злочинність 
як суспільна проблема та шляхи її вирішення в Україні» 

 

 
     9. Видавнича діяльність: 

9.1. Опубліковані за звітний період монографії: 
- Оболенцев В.Ф. Базові засади системного аналізу запобігання злочинності 

в Україні : монографія.- Х.: Юрайт, 2016.- 76 с. 2,83 д.а.; 
- Оболенцев В.Ф. Базові засади системного аналізу злочинності та процесів 

віктимізації в Україні : монографія.- Х.: Юрайт, 2016.- 116 с. 3,43 д.а.; 
 4,5 д.а. 
 
9.4. Статей у наукових виданнях 2/ 1,0 д.а.: 
з них : 
9.4.2.  у міжнародних наукометричних базах даних  

- Оболенцев В.Ф. Предметна форма опису системи запобігання злочинності 
(морфологічний аналіз) [Текст] / В. Ф. Оболенцев // Проблеми законності : зб. 
наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 
Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. - Вип. 133. - С. 218-226 . – 
0,5 д.а. 

- Оболенцев В.Ф. Системний підхід у антикорупційному комплаєнсі [Текст] 
/ В. Ф. Оболенцев // Проблеми законності : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки 
України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого, 2016. - Вип. 134. - С. 112-119. – 0,5 д.а. 

 
9.4.5.  з міжнародними індексами цитування: 
 
№ 
з/п Прізвище, 

ім’я, по 
батькові 

Назва статті 
мовою оригіналу 

Країна, 
назва журналу, 

вихідні дані 

Науково-
метрична база 

даних (якщо 
входить) 

1. Оболенцев 
Валерій 
Федорович 

Предметна форма 
опису системи 
запобігання 
злочинності 
(морфологічний 
аналіз) 
 

Україна, 
«Проблеми 
законності», № 
133, с. 218-226.   
0,5 друк.арк. 
 

РІНЦ,  
Index Copernicus 

2. Оболенцев 
Валерій 
Федорович 

Системний підхід у 
антикорупційному 
комплаєнсі  
 

Україна, 
«Проблеми 
законності»,  № 
134, с. 112-119. 0,5 
друк.арк. 

РІНЦ,  
Index Copernicus 

 
 
9.5. Загальна кількість друкованої наукової продукції: 
 

Всього 
друкованої 
продукції 

Моно-
графії 

Наукові 
статті в 

наук. 

Тези 
доповідей 
та наук. 

Підручни-
ки та 

навчальні 

Підручни-
ки та 

навчальні 

Збірники 
норма-
тивної 

Кодекси, 
коментарі 

Загальна 
кількість 
друк. арк.  
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журналах 
та наук. 

збірниках 

повідомл. 
на конфе-
ренціях 

посібники 
з грифом 

МОН  

посібники 
без грифа 

МОН 

літератури 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8 2/6,26 3/1,2 3/0,65 - - - - 8,11 

 

13.2.  Наукове керівництво аспірантами і здобувачами: 
 - Здобувач Карташов І., 2 р. навч., 1 публікація. 
 - Здобувач Кірнос А., 3 р. н., 1 публікація. 
   - Близнюк  К., 3 р. н. 
 

14. Нагороди, відзнаки отримали у звітному році. 
 Подяка – грамота Харківської обласної Ради.  
17.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих під керівництвом 
студентами самостійно - 3/0,6 друк.арк. 

 
Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології та кримінально-

виконавчого права (Протокол № 5   від «21 » листопада 2016 р.) 
    

доц. В.Ф. Оболенцев  
 

 
 


