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4. Поняття, ознаки та характеристика  злочинів у сфері телекомунікацій 

та інформаційних технологій - 1,5 друк. арк. 
4.1. Форма впровадження виконаних НДР: 

Опубліковано - 1,65 друк. арк. 
Монографія: 
- Таволжанський О.В. (у спіавт.) Правовий вплив на неправомірну поведінку: 

актуальні грані: монографія / за ред. проф. О. В. Козаченка, проф.  
Є. Л. Стрельцова. — Миколаїв : Іліон, 2016. — 76 с. –  Розділ «Виправлення 
засуджених через застосування кримінальних покарань реалії та перспективи»  С. 
126-162 (44,6/ 0,7 д.а.) 

Статті: 
- Тавожанський О.В.  Кримінологічні аспекти кіберзлочинності у сучасних 

умовах / Таволжанський О.В. // Журнал східноєвропейського права. – 2016. – №.  31. 
– С. 80-86 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://easternlaw.com.ua/wp-
content/uploads/2016/09/tavolzhanskyi_31.pdf  (0,5 д.а) 

- Таволжанський О.В., Дейнека В.С. Кримінологічний аспект рецидивної 
злочинності / Таволжанський О.В., Дейнека В.С.  // Зб науков. праць «Актуальні 
проблеми держави і права» № 77. -  2016 (0,5/0,25 д.а.) 

 
     Тези: 
- Тавожанський О.В.  Боротьба з кіберзлочинністю у сучасних 

умовах// Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в Україні 
(матеріали «круглого столу» м. Харків, 19 квіт. 2016 р.) / за ред. А. П. Гетьмана, Б. 
М. Головкіна. – Х. : Право, 2016. – 88 с. (0,2 д.а.) 

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

– приймав участь в організації і проведенні круглого столу 
«МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ З КІБЕРБЕЗПЕКИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В 
УКРАЇНІ» 19 квітня 2016 р. 
  – 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. 
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8.2. Участь у конференціях, семінарах: 

 
№ 
п/п 

Повна назва конференції Дата, країна, місто та 
установа проведення 

Міжнародні 
1. Міжнар. наук. конф. «СУЧАСНА 

КРИМІНОЛОГІЯ: ДОСЯГНЕННЯ, 
ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» присвяч. 50-
річчю каф. кримінології та кримінально-
виконавчого права 

9 грудня 2016 року, м. Харків, 
Національний юридичний 
університет України імені 
Ярослава Мудрого 
 

Всеукраїнські 
1. Круглий стіл «Міжнародні стандарти з 

кібербезпеки та їх застосування в Україні»  
19 квітня 2016 р., м. Харків, 
Національний юридичний 
університет України імені 
Ярослава Мудрого 
 

2. Всеукр. студ. наук. конф. «Злочинність як 
суспільна проблема та шляхи її вирішення в 
Україні» 

4 листоп. 2016 р. м. Харків, 
Національний юридичний 
університет України імені 
Ярослава Мудрого 
 

 
10. Член редакційної колегії видань: 

- Літопис кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права 
(1966-2016 рр.) Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого / за ред. Б.М. Головкіна, В.В. Голіни; редкол. Б.М. Головкін, В.В. 
Голіна, О.В. Лисодєд та їн. – Х.: Право, 2016. – 56 с. (3,26 д.а.) 

- 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. (19,57 д.а.) 
 

17. Керівництво студентською науковою діяльністю  у вигляді редагування 

5-ти тез на студентську конференцію з проблем кримінології. 

 

 
Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології та кримінально-

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

К.ю.н., ас. О.В. Таволжанський 


