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Опубліковано: 2,68 друк.арк. 
Статті (1,72 д.а.): 

- Пивоваров В.В. Кіберзлочинність: кримінологічний погляд на генезис явища 
та шляхи запобігання // Право і суспільство. – 2016. - № 3. – Ч.2. -  С. 177-182. 
(0,56 д.а.) 

- Пивоваров В.В. Кримінологічна характеристика сучасної транснаціональної 
корпоративної злочинності у фармакологічній галузі // Наук.вісник 
Ужгородського нац. ун-ту.- Серія: Право. – 2016. - Вип.40. -  Т.2 - С.94 -97. (0,56 
д.а.) 

- Пивоваров В.В. Транснаціональна злочинність у сфері обігу генетично 
модифікованих організмів // Наук. вісник Херсонського держ. ун-ту. - Серія: 
Юрид.науки. – 2016. - Вип.5. - Т.3. (0,6 д.а.) 

 
Тези (0,96 д.а.): 
- Пивоваров В.В. Корпоративна злочинність сучасного світу // Актуальні 

проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування 
кримінальної юстиції : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (19 трав. 2016 р., м. 
Харків, Україна) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. 
України ; Ун-т Англія Раскін ; Праз. ін-т дослідж. з питань безпеки (Р55І) ; Чес. 
кримінол. т-во ; Харків. міськ. осередок гром. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права». - 
Харків : ХНУВС, 2016. – С. 31-32. (0,22 д.а.) 

- Пивоваров В.В. Сучасне розуміння корпоративної злочинності: правові та 
суспільні проблеми // Сучасна кримінально-правова політика України: 
законотворчість та судова практика (тенденції, проблеми і шляхи їх подолання) 
[Текст] : Зб. мат. круглого столу (Дніпропетровськ, 22 квітня 2016). - 
Дніпропетровськ : ДДУВС, 2016. – С. 154-157. (0,24 д.а.) 

- Пивоваров В.В. Кіберзлочинність в Україні: ціна прогресу та латентність // 
Міжнародні стандарти з кібербезпеки та іх застосування в Україні: зб. мат. 
«круглого столу» (м.Харків, 19 квіт. 2016р.) / за ред. А.П. Гетьмана, Б.М. 
Головкіна. – Х.: Право, 2016. – С. 46-50. (0,3 д.а.) 

- Пивоваров В.В. До питання споживчих критеріїв оцінювання якості вищої 
освіти в ринкових умовах // Сучасні практики вищої юридичної освіти і 
педагогіки: тези доп. та повідомл. учасників Х конференції школи педагогічної 
майстерності Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого.- Х., 2016 – 264 с. –– с. 135-
137. (0,2 д.а.)  

 
 

6. Зв’язок з практикою: 
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6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень:  
- Соціологічне дослідження «Вивчення взаємовз’язку навіюваності (рос. – 

внушаемости) та емоційної сфери людини у віці 18-30 років, в контексті впливу 
масових психологічних чинників» 
 
7. Перелік і аналіз різних форм зв’язків   з практичними органами. 
    7.4. Охарактеризувати іншу консультаційну діяльність:  
 - Керівництво консультаціями громадянам при зверненні до Юридичної 
клініки Університету. 

 
8. Діяльність по розвитку творчих засад в організації наукових досліджень: 
    8.1. Підготовка і проведення Вами на базі кафедри наукових диспутів, круглих 
столів, наукових конференцій (перелік): 

- участь в оргкомітеті XV Всеукраїнської конференції для студентів, 
аспірантів, ад’юнктів, здобувачів, молодих вчених та учнів старших класів 
«Злочинність як суспільна проблема та шляхи її вирішення в Україні» (м.Харків, 4 
листопада 2016 року). 
 
    8.2. Участь у конференціях, семінарах: 

 
№ 
п/п 

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

Вказати 
доповідач 
або тези 

Міжнародні  
1. 19 квітня 2016 року. 

Міжнародні стандарти з кібербезпеки та іх застосування в Україні: Круглий стіл. 
(м.Харків, 19 квіт. 2016р.). 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого, м.Харків, Україна 

Тези 

2. 19 травня 2016 року.  
«Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування 
кримінальної юстиції». Міжнар. наук.-практ. конф. (19 трав. 2016 р., м. Харків, 
Україна) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримінол. асоц. України ; 
Ун-т Англія Раскін ; Праз. ін-т дослідж. з питань безпеки (Р55І) ; Чес. кримінол. т-во ; 
Харків. міськ. осередок гром. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права».  
ХНУВС, м. Харків, Україна 

Доповідач 

3. 9 грудня 2016 року Міжнар. наук. конф. «СУЧАСНА КРИМІНОЛОГІЯ: 
ДОСЯГНЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» присвяч. 50-річчю каф. 
кримінології та кримінально-виконавчого права 

 

Всеукраїнські  
1. 22 квітня 2016 року. 

«Сучасна кримінально-правова політика України: законотворчість та судова 
практика (тенденції, проблеми і шляхи їх подолання)» Круглий стіл. 
(Дніпропетровськ, 22 квітня 2016).  
ДДУВС, м. Дніпропетровськ, Україна 

Тези 

2. 22 березня 2016 року. 
Х конференція «Школи професійної майстерності» (м.Харків, 22 березня 2016р.). 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого, м.Харків, Україна 

Тези 
 

 
     9. Видавнича діяльність: 

 
9.4. Список статей у наукових виданнях: 
з них: 
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- Пивоваров В.В. Кіберзлочинність: кримінологічний погляд на генезис 

явища та шляхи запобігання / В. В. Пивоваров, С. Ю. Лисенко // Право і 
суспільство. – 2016. - № 3. – Ч.2. -  С. 177-182 (обсяг: 0,56 д.а. / 0,28 авт.) 

- Пивоваров В.В.  Кримінологічна характеристика сучасної транснаціональної 
корпоративної злочинності у фармакологічній галузі / В. В. Пивоваров, С. В. 
Глушановська // Наук.вісник Ужгородського нац. ун-ту.- Серія: Право. – 2016. - 
Вип.40. -  Т.2 - С.94 -97. (обсяг: 0,56 д.а. / 0,28 авт.) 

- Пивоваров В.В.  Транснаціональна злочинність у сфері обігу генетично 
модифікованих організмів / В. В. Пивоваров, Є. О. Савенко // Наук. вісник 
Херсонського держ. ун-ту. - Серія: Юрид.науки. – 2016. - Вип.5. - Т.3. –(обсяг: 0,6 
д.а. / 0,3 авт.). 
 Заг.обсяг статей: 1,72 д.а. / авт. 0,86 д.а. 

 
9.4.5.  з міжнародними індексами цитування (одиниць/друк. арк.). Вказати 

публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних Scopus, 
РІНЦ, Index Copernicus та інш. 

 
№ 
з/п Прізвище, 

ім’я, по 
батькові 

Назва статті 
мовою оригіналу 

Країна, 
назва журналу, 

вихідні дані 

Науково-
метрична база 

даних (якщо 
входить) 

1. Пивоваров В.В. Кіберзлочинність: 
кримінологічний 
погляд на генезис 
явища та шляхи 
запобігання 

Україна. 
Право і 
суспільство. – 2016. 
- № 3. – Ч.2. -  С. 
177-182. 
 

Індексується в 
міжнародній 
наукометричній базі 
даних Google Scholar, 
проходить верифікацію 
у наукометричній базі 
даних Index Copernicus 
з 2015 року. Має 
повнотекстову 
мережеву версію в 
Інтернеті на 
платформах 
Національної 
бібліотеки України 
імені 
В. І. Вернадського 
Національної академії 
наук України 

2. Пивоваров В.В. Кримінологічна 
характеристика 
сучасної 
транснаціональної 
корпоративної 
злочинності у 
фармакологічній 
галузі 

Україна. 
Наук.вісник 
Ужгородського 
нац. ун-ту.- Серія: 
Право. – 2016. - 
Вип.40. -  Т.2 - С.94 
-97. 

Індексується в 
міжнародній 
наукометричній базі 
даних Google Scholar, 
проходить верифікацію 
у наукометричній базі 
даних Index Copernicus 
з 2015 року. 
Має повнотекстову 
мережеву версію в 
Інтернеті на 
платформах 
Національної 
бібліотеки України 
імені 
В. І. Вернадського 
Національної академії 
наук України. 

3. Пивоваров В.В. Транснаціональна Україна. Індексується в 
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злочинність у сфері 
обігу генетично 
модифікованих 
організмів 

Наук. вісник 
Херсонського держ. 
ун-ту. - Серія: 
Юрид.науки. – 
2016. - Вип.5. - Т.3. 

міжнародній 
наукометричній базі 
даних Google Scholar, 
проходить верифікацію 
у наукометричній базі 
даних Index Copernicus 
з 2015 року. 
Має повнотекстову 
мережеву версію в 
Інтернеті на 
платформах 
Національної 
бібліотеки України 
імені 
В. І. Вернадського 
Національної академії 
наук України. 

 
9.5. Загальна кількість друкованої наукової продукції: 
 

Всього 
друкованої 
продукції 

Моно-
графії 

Наукові 
статті в 

наук. 
журналах 
та наук. 

збірниках 

Тези 
доповідей 
та наук. 

повідомл. 
на конфе-
ренціях 

Підручни-
ки та 

навчальні 
посібники 
з грифом 

МОН  

Підручни-
ки та 

навчальні 
посібники 
без грифа 

МОН 

Збірники 
норма-
тивної 

літератури 

Кодекси, 
коментарі 

Загальна 
кількість 
друк. арк.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
7 
 

-  
3/0,86 

 
4/0,81 

- - - -  
1,67 

 

13. Підготовка відгуку на автореферат  дисертації Маслія Ігоря Володимировича 
«Інституційний механізм протидії криміналізації економіки: кримінологічне 
дослідження», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 
за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-
виконавче право (04.05.2016р.) 
 
17. Керівництво науково-дослідною роботою студентів: 

17.1. Керівник гуртка, працюючого при кафедрі в роботі якого бере участь 
19 студентів 5-го і 6-го курсів ІПКЮ 

17.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих під керівництвом 
студентами самостійно  

- 25 тез / 5,0 друк.арк. на XV Всеукр.студ.конф. 04.11.2016р., м.Харків;  
- 2 тез / 0,4 друк.арк. – на сторонні наук.конф.  
Всього: 27 од.тез / 5,4 друк.арк.  
17.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 

співавторстві з викладачами - 3 / 1,72 друк.арк. 
19. Інша інформація щодо наукової  діяльності: виконання обов’язків куратора в 
Юридичній клініці НЮУ імені Ярослава Мудрого. 

 
Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології та кримінально-

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

доц. В.В. Пивоваров  
 


