
                                                                
 
 
 

З В І Т 
кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права  

з науково-дослідницької роботи за 2016 рік 
 
 
 
 

 Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого в 2016 році здійснювала нау-

кові дослідження згідно з планом в рамках комплексно-цільової програми «Тео-

ретичні і прикладні проблеми запобігання злочинності та реформування Держав-

ної кримінально-виконавчої служби в Україні», № 0111u000958, яка є складовою 

частиною наукового напрямку «Вдосконалення теорії та практики боротьби зі 

злочинністю. Запобігання окремим видам злочинів». 

Наведена проблематика була затверджена Вченою Радою Університету. 

 

 Нижче приводяться результати виконання річного плану науково-дослідної 

роботи. 
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1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО- ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ  

КАФЕДРИ 
 

1.1. Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права у 2016 році 
здійснювала наукові дослідження у рамках комплексно-цільової програми «Тео-
ретичні і прикладні проблеми запобігання злочинності та реформування Держав-
ної кримінально-виконавчої служби в Україні». Згідно з відповідними темами 
всієї роботи кафедри на 2016-2020 роки і темами річної роботи на 2016 рік про-
фесорсько-викладацький склад кафедри виконував теоретичні розробки і емпіри-
чні дослідження з метою підготовки відповідного матеріалу для статей, моногра-
фій та кандидатських дисертацій. 

Кафедра також приймала участь у розробці проектів змін і доповнень у за-
конодавчі акти з кримінального, кримінально-виконавчого, кримінально-
процесуального законодавства щодо посилення боротьби з окремими видами 
злочинів і особливостями відбування окремих видів покарань. 

1.2. Виконані наступні теми: 
 

1. Головкін Б.М., д.ю.н., професор кафедри (0,25), завідувач кафедри. 

«Феноменологія правової культури і правової свідомості та її роль у анти-
корупційній політиці держави», 2,0 д.а. 

Опубліковано 2,52 д.а. 
Статті: 
- Головкін Б. М. Злочинність неповнолітніх як суспільна проблема [Текст] / Б. М. 

Головкін // 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. 204-217. – 0,74 д.а. 

- Головкін Б. М. Торгівля органами людини: українські реалії / Б. М. Головкін // 
Журнал Східноєвропейського права. – 2016. -№27. – С. 21-26. – 0,5 д.а. 

-  Головкін Б. М. Віктимна поведінка жертв злочинів / Б. М. Головкін // 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. 135. – 0,68 д.а. 

 
Тези: 
- Головкін Б. М. Антикорупційний менеджмент у митній справі / Б. М. Головкін // 

Фіскальна політика в Україні в кримінально-правовому вимірі: збірник тез доповідей 
Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Фіскальна політика в Украї-
ні в кримінально-правовому вимірі», 26 квітня 2016 р. / Університет державної фіска-
льної служби України, Навчально-науковий інститут права; кафедра кримінального 
права та кримінології. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТБ», 2016. – С. 60-65. – 0,3 д.а. 

- Головкін Б. М. Віктимізації населення від злочинності: досвід Україні // Сучас-
на 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. 67-
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71 - 0,3 д.а. 
 

2. Голіна В.В. , д.ю.н., професор. 

«Кримінологічна політика, як основа розробки теорії і практики запобіган-
ня  
злочинності в Україні», 2,0 д.а.  

Опубліковано – 3,3 д.а.: 
Статті: 
- Golina V. Criminological  prophylaxis of crimes: the concept,  the specifics, the 

structure, the object of precautionary influence [Текст] / V. Golina // Vearbook of Ukrainian  
Law: Call of scientific papers / responsible for the issue O.V. Petrishyn. – Kh. : Law, 2016. - 
№ 8. – С. 327-335. – 0,6 д.а.- 388 р. 
 - Голіна В.В. Профессор В.С. Трахтеров : отзвук эпохи // Шлях у науку: розповідь 
про вчителя / [уклад. : С.Ф. Денисов, Т.А. Денисова, О.П. Рябчинська; відп. ред. Т.А. 
Денисова]. – Запоріжжя, «Просвіта», 2016. – 254 с. – 0,2 д.а. (С. 42-48). 
 - Голіна В.В. Кримінологічна політика як основа розробки теорії і практики запобі-
гання злочинності в Україні // Проблеми законності : зб. наук. праць / отв. Ред. В.Я. 
Тацій, 2016 . – Вип. 133. – 0,6 д.а. (С. 192-203). 
 - Голіна В.В. Запобіжний вплив як категорія теорії і практики запобігання злочинно-
сті / В.В. Голіна // Питання боротьби зі злочинністю  : зб. наук. праць / редкол. В.І. Бо-
рисов та ін. – Х. : Право, 2016. – Вип. 31. – 0, 6 д.а. (С. 28-40). -278 с. 
 - Голіна В.В. Злочинність / В.І. Борисов // Вісн. Асоц. крим. права України : елект-
рон. наук. видання / голов. ред. В.Я. Тацій. – Х. : ГО «ВАКП», 2016 . – Вип. 1 (6) . – С. 
453-455. – Режим доступу : http: //  nauka.nlu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/07/40_Crime.pdf. – Заголовок з екрана. – 0,12 д.а. 
 - Голіна В.В. Об’єкт запобіжного впливу / В.В. Голіна // Вісн. Асоц. крим. права 
України : електрон. наук. вид. / голов. ред. В.Я. Тацій. – Х. : ГО «ВАКП», 2016 . – Вип. 
1 (6) . – С. 474-475. – Режим доступу : http: //  nauka.nlu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/07/46_Vpliv.pdf. – Заголовок з екрана. – 0,08 д.а. 
 - Голіна В.В. Концептуальні засади кримінологічної політики України / В.В. Голіна // 
Міжнародний журнал «Право і суспільство» : за ред. д-ра юрид. наук. проф. Васильєвої 
В.А. – Вип. – Івано-Франковськ: Фоліант, 2016. -142 с. – С.34-39. – 0,4 д.а. 

Тези: 
 - Голіна В.В. Запобіжний вплив на злочинність : поняття, зміст, характеристика // 
Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кри-
мінальної юстиції : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (10 травня 2016 р., 
м.Харків) / МВС України, Ун-т Англія Раскін: праз ін-т дослідж. з питань безпеки 
(PSSI); Чес. кримінол. тов-ва; Харків. міськ. осередок. гром. орг. «Всеукр. асоц. Кри-
мін. права». – Х. : ХНУВС, 2016. – С. 17-18. (192 с.). – 0,2 д.а. 
 - Голіна В.В. Запобіжний вплив на злочинність: постановка проблеми / В.В. Голіна // 
Протидія злочинності в Україні : кримінально-правові та кримінологіні аспекти : ма-
тер. Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 травня 2016 р.); д.ю.н., доц. Є.О. 
Письменський. – Миколаїв : Луган держ ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2016 . – 
0,2 д.а. – 244 с. – С. 28-31. 

- Голіна В.В. Кримінологічна політика та її значення для теорії і практики запобіган-
ня злочинності / В.В. Голіна // Соціальна функція кримінального права : проблеми нау-
кового забезпечення законотворення та правозастосування : матер. міжнар. наук.-
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практ. конф., 12-13  жовтня 2016 р. /  редкол. В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (за-
ст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2016. – 564 с. – С. 454-457. – 0,3 д.а. 

 
3. Шостко О. Ю. ., д.ю.н., професор. 

«Протидія корупції за участі різних ланок громадянського суспільства», 2,0 д.а. 
Опубліковано 1,46 д.а. 

Статті: 
- Шостко О. Ю.  Сучасний стан організованої злочинності в Україні  / О. Ю. 

Шостко // 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. 135. – с. 136-147 (0,6 д.а.) 

- Шостко О. Ю.   Злочинність корупційна // Вісник асоціації кримінального 
права України. - № 1. – 2016.  С. 456-458 (0,16 д.а.) 

- Шостко О.  (у співав.) Про це видання // Правовий захист викривачів. - Х. Права 
людини. 2016. – 92 с. – Передмова (0,1 д.а.) 

 
Тези: 
- Шостко О. Ю. Окремі питання мінімізації негативного впливу організованої 

злочинності в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду // Боротьба з організованою 
злочинністю: актуальні проблеми та шляхи вирішення в умовах реформування правоо-
хоронних органів : Материали міжвідомчого науково-практичного семінару (м. Київ, 
10 червня. 2016 р.) – К.: Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з 
організованою злочинністю, 2016. – 138 с. – С. 57-58 (0,2 д.а.) 

- Шостко О. Ю. Подільчак О.М. Практичні аспекти протидії корупційним пра-
вопорушенням при наданні адміністративних послуг підрозділами ДМС України // Збі-
рник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції [15 квітня 2016 року, 
м. Харків] / МВС України ; Харківський нац. ун-т внутр. справ ; Кримінологічна асоці-
ація України.  – Харків : ХНУВС, 2016. — 292 с. (0,3/0,2 д. а.) 

-  Шостко О. Ю Проблемні питання протидії організованій злочинності в Укра-
їні // 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. 71-73 (0,2 д.а.) 

 

4. Валуйська М. Ю., к.ю.н., доцент   
 «Особистість злочинця: способи її вивчення», 1,5 д.а.  

Опубліковано 2,25 друк.арк. 
Статті: 

- Валуйська М.Ю. Поняття криміналізація у понятійному апараті кримінологічної 
науки //  Питання боротьби зі злочинністю: зб.наук.пр./ редкол.: В. І. Борисов та ін. – 
Х.: Право, 2016. – Вип. 31. – с. 55-68.   0,7 д. а. 

- Валуйська М.Ю. Теоретичні засади застосування методу контент-аналізу при 
вивченні криміналізації особистості  [Електронний ресурс] / М.Ю. Валуйська // Порів-
няльно-аналітичне право: електрон. фах. наук. вид. / Ужгородський  нац. ун-т. – 2016. – 
№ 4. – Режим доступу : http://www.pap.in.ua 0,5 д. а. 
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Тези: 
- Валуйська М.Ю. Криміналізація особистості як деструктивний соціокультур-

ний процес // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого». Серія: політологія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 
2016. – № 2 (29). – С. 257-260 Всеукраїнська науково-практична конференція «Правова 
та політична культура українського соціуму за умов його модернізації» Харків, 22 
квітня, 2016 р. 0,3 д. а.   

- Валуйська М.Ю. Значення вивчення особистості злочинця для запобігання кі-
берзлочинності // Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в Україні: 
матеріали «круглого столу» (м. Харків, 19 квітня 2016 р.) за ред. А. П. Гетьмана, Б. М. 
Головкіна. – Х.: Право, 2016. – С . 20-23. 0,25 д. а. 

- Valuiska Maryna Yuriivna. Щодо питання методології вивчення процесу кримі-
налізації особистості у кримінології //MEDZINÂRODNÀ VEDECKÂ KONFERENCIA 
«Eurôpska tradicia V medzinârodnom prâve uplatnovanie l’udskÿch prâv», 6-7 mâj 2016 r., 
Bratislava, Slovenskâ  -  С. 197-200. 0,3 друк.арк.   

- Валуйська М.Ю. Перспективи застосування методу контент-аналізу при  ви-
вченні криміналізації особистості // Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, пер-
спективи: матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю каф. кримінології та кри-
мінально-виконавчого права, Харків, 9 груд. 2016 р. / за ред. В.Я. Тація, Б.М. Головкі-
на. – Харків: Право, 2016. – 236 с. - С. 153-155 (0,2 д.а.) 

 
5. Лукашевич С. Ю., к.ю.н., доцент   

«Гносеологічний потенціал синергетичної парадигми  в кримінології».  
1,5 д.а. 

Опубліковано 1,5 д.а. 
Статті: 

- Лукашевич С. Ю. Поняття «порядок» у поліцейській діяльності / С. Ю. Лукаше-
вич, К. А. Бочарова, В. О. Лобеко // Форум права. – 2016. – № 2. – С. 109–113 [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_2_18.pdf 
0,7 д.а./ 0,5 д.а. 

- Лукашевич С.Ю. Сучасні теорії індивідуальної злочинної поведінки/ С.Ю. Лука-
шевич, К.А. Бочарова, А.С. Кападзе// Науковий вісник Херсонського державного уні-
верситету. Серія «Юридичні науки». – 2016. - № 3, Т. 2. – С.76-79. – Режим доступу:  
http://www.lj.kherson.ua/2016/ pravo03/part_2/19.pdf  0,5 д.а./ 0,3 д.а. 

- Лукашевич С.Ю. Психофізичні та генетичні теорії індивідуальної злочинної пове-
дінки/ С.Ю. Лукашевич, К.А. Бочарова, М.А. Бурба// Журнал східноєвропейського 
права. – 2016. – № 28.  – С. 26 – 32.  – Режим доступу:  http://easternlaw.com.ua/wp-
content/uploads/2016/06/lukashevych_ bocharova_burba_28.pdf 0,6 д.а./ 0,4 д.а. 

 
Тези: 

- Лукашевич С.Ю. Пізнавальний потенціал синергетичної парадигми в кримінології// 
// 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. 
167-169 (0,3 д.а.) 

 
6. Оболенцев В.Ф., к.ю.н., доцент   
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«Теоретичні засади системного аналізу запобігання злочинності в Україні», 
1,5 д.а. 

Опубліковано 8,11 друк.арк. 
 
Монографії 

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

- Оболенцев В.Ф. Базові засади системного аналізу злочинності та процесів віктимі-
зації 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 (мор-
фологічний 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 кві-
тня 2016 р.), с.28-30, (0,2 д.а.)  
 - Оболенцев В.Ф. Системний підхід у антикорупційному менеджменті / В. Ф. Оболе-
нцев // Соціальна функція кримінального права : проблеми наукового забезпечення за-
конотворення 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. – Хар-
ків: Право, 2016. – 236 с. - С. 174-176 (0,2 д.а.) 
 
7. Пивоваров В.В., к.ю.н., доцент   

«Основні кримінологічні риси корпоративної злочинності», 1,5 друк.арк. 
   Опубліковано: 2,68 друк.арк. 

 
Статті: 

- 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 кор-
поративної злочинності у фармакологічній галузі // Наук.вісник Ужгородського нац. 
ун-ту.- Серія: Право. – 2016. - Вип.40. -  Т.2 - С.94 -97. (0,56 д.а.) 
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- Пивоваров В.В. Транснаціональна злочинність у сфері обігу генетично модифіко-
ваних організмів // Наук. вісник Херсонського держ. ун-ту. - Серія: Юрид.науки. – 
2016. - Вип.5. - Т.3. (0,6 д.а.) 

Тези: 
- Пивоваров В.В. Корпоративна злочинність сучасного світу // Актуальні про-

блеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юсти-
ції : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (19 трав. 2016 р., м. Харків, Україна) / МВС 
України, ХНУВС ; 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 сус-
пільні 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 // Мі-
жнародні стандарти з кібербезпеки та іх застосування в Україні: зб. мат. «круглого сто-
лу» (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 осві-
ти 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.)  
 
8. Ткачова О.В., к.ю.н., доцент   

«Теоретичне визначення суспільної небезпеки особистості злочинця» 1,5 д.а. 
Опубліковано 1,5 друк.арк. 

Статті: 
- Ткачёва Е.В. Теоретическое определение общественной опасности личности/ 

Журнал «Legea si viata» ("Закон и Жизнь"), международный научно-практический пра-
вовой журнал, октябрь 2016.  С. 113-116 (0,5 д.а.) 

- Ткачова О.В. Інститут пробації в Україні: історичний досвід і сучасний стан/ 
Науковий вісник Херсонського держ. ун-ту. Серія: Юрид. науки. – 2016. - Вип.4. Том 
2. С. 68-71 (0,5 д.а.) 

Тези: 
- Ткачова О.В. Деструктивний вплив інформації на формування суспільної небе-

зпечності особи // Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи: матеріа-
ли 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. – Хар-
ків: Право, 2016. – 236 с. - С. 187-189 (0,3 д.а.) 

- Ткачова О.В. Методи активного навчання студентів // 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. 141-143 (0,2 д.а.) 
 
9. Христич І.О., к. ек. н., доцент. 

«Облік та статистична звітність в органах поліції  
та прокуратурі» 1,5 друк. 
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    Опубліковано - 1,93 друк.арк. 
Статті: 

- Христич І.О. Проблеми вдосконалення статистичного обліку кримінальних пра-
вопорушень в Україні. the Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейсь-
кого права. – 2016. – № 32 – с. 51 – 57. (0,62 д.а.) 

- Христич И.А. Латентная виктимизация жертв вымогательств// Правовой журнал 
“Legea si Viata”.– 2016 – № 11/2 (299) – 168 с. – с. 135 – 138. (0,5 д.а.) 

Тези:  
- Христич І.О. Підвищення якості обліку кримінальних правопорушень – один із 

напрямів протидії злочинності// Протидія злочинності: теорія та практика: матеріали 
VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 жовтня 2016 року). – К.: Наці-
ональна академія України, 2016. – 634 с. – с. 562 – 564. (0,26 д.а.) 

- Христич І.О. Кибербезпека в управлінні ланцюгами постачань// Міжнародні 
стандарти з кібербезпеки та їх застосування в Україні: матер. «круглого столу» (м. Ха-
рків, 19 квіт. 2016 р.)/ за ред. А.П.Гетьмана, Б.М. Головкіна. – Х.: Право, 2016. – 88 с.- 
с. 42 – 43. (0,15 д.а.) 

- Христич І.О. Вдосконалення обліку кримінальних правопорушень (злочинів) в 
Україні – один із напрямів інтеграції правової статистики до світової науки // Priority a 
stratégie pre rozvoj právnej vedy vo svete vedy.  28–29 októbra 2016 r. //Zbornik prispevkov 
z  medzinárodná vedecko-praktická konferencia. – Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo, 
Slovenská republika, 2016. – 211 с.; с. 169 – 172. Матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції «Пріоритетні завдання та стратегії розвитку  юриспруденції у 
світовій науці» м. Сладковічево, Словацька Республіка 28–29 жовтня 2016 р. (0,25 д.а.) 

- Христич І.О. Значення вдосконалення обліку кримінальних впроваджень для 
розвитку кримінологічних досліджень // 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. Го-
ловкіна. – Харків: Право, 2016. – 236 с. - С. 191-194 (0,15 д.а.). 
 
10. Юрченко Ольга Юріївна, к.ю.н., доцент   

«Віктимогенні чинники при  вчиненні злочинів, вчинених з мотивів расової 
національної чи релігійної нетерпимості» 1,5 д.а. 
          Опубліковано 0,4 д.а. 

Стаття: 
- Юрченко О.Ю., Касютіна А.Ю. Професійна віктимізаціїя: теоретичний аналіз // 

Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного фа-
культету ДВНЗ «Ужгородський  національний університет» [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу:  http://pap.in.ua/4_2016/65.pdf -  Вип. № 4, 2016.- с. 218-220 (0,4/0,2 
д.а.)  

 Тези: 
- Юрченко О.Ю. Вплив на запобігання злочинності культурних та освітніх            

процесів в українських реаліях // Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, перспе-
ктиви: матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю каф. кримінології та криміна-
льно-виконавчого права, Харків, 9 груд. 2016 р. / за ред. В.Я. Тація, Б.М. Головкіна. – 
Харків: Право, 2016. – 236 с.  – С. 141-143 (0,2 д.а.) 
11. Сметаніна Н.В., к.ю.н., асистент 

«Поняття ціни злочинностіу сучасній кримінології» 1,5 друк. арк. 
Опубліковано 12,26 друк.арк. 
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Монографія 
- Сметаніна Н.В. Наукові підходи до теорії злочинності у сучасній українській 

кримінології : монографія / Н. В. Сметаніна ; за заг. ред. проф. В. В. Голіни. – Х. : Пра-
во, 2016. – 192 с. (11,16 друк.арк.). 

Стаття: 
- Сметаніна Н. В. Віктимна поведінка жертв «злочинів ненависті» / 

Н. В. Сметаніна, О. М. Рябокінь // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 
1. – С. 281 – 284. (0,4 /0,2 д.а.) 

Тези: 
- Сметаніна Н.В. «Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів та їх 

проектів як інститут запобігання корупції: вітчизняний і міжнародний досвід», конфе-
ренція «Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції» 15 квітня 
2016 р., м. Харків, с. 146–149. (0,2 д.а.) 

- Сметаніна Н.В. «Національний і міжнародний досвід визначення та розрахун-
ку ціни кіберзлочинності», конференція «Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх 
застосування в Україні» 19 квітня 2016 р., м. Харків, с. 59 – 61. (0,2 д.а.) 

- Сметаніна Н.В. «Вища юридична освіта в Україні і європейські інтеграційні 
процеси: окремі питання реформування», науково-педагогічне стажування «Інновацій-
ні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес під-
готовки юристів» 10 – 13 серпня 2016 р., м. Братислава, Словацька Республіка, с. 205 – 
208. (0,3 д.а.) 

- Сметаніна Н.В. Доцільність визначення та розрахунку ціни злочинності                           
як перспектива розвитку кримінологічної науки // Сучасна кримінологія: досягнення, 
проблеми, перспективи: матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю каф. кримі-
нології та кримінально-виконавчого права, Харків, 9 груд. 2016 р. / за ред. В.Я. Тація, 
Б.М. Головкіна. – Харків: Право, 2016. – 236 с. - С. 201-203 (0,2 д.а.) 

 
12. Новіков О.В., к.ю.н., асистент 
 «Поняття та кримінологічна характеристика обігу контрафактної продукції  

в Україні» 1,5 друк. арк. 
Опубліковано 1,75 д.а. 

Статті: 
 - Новіков О. В. Кримінологічний аналіз показників вимірювання злочинності у 
сфері інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / О. В. Новіков // Журнал схід-
ноєвропейського права. – 2016. – № 32. – С. 37–44. – Режим доступу: 
http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2016/10/novikov_32.pdf (0,5 д.а.). 
 - Новіков О. В. Спеціально-кримінологічне запобігання злочинності у сфері інте-
лектуальної власності [Електронний ресурс] / О. В. Новіков // Журнал східноєвропей-
ського права. – 2016. – № 33. – С. 50–58. – Режим доступу: http://easternlaw.com.ua/wp-
content/uploads/2016/11/novikov_33.pdf (0,5 д.а.). 

Тези: 
- Новіков О. В. Деякі питання впливу конфлікту інтересів виробників та споживачів 

інтелектуальної продукції на детермінацію обігу контрафакту / О. В. Новіков // Кримі-
нологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення : ма-
теріали наук. – практ. конф. (Київ, 25 берез. 2016 р.) / [ред. кол. В. В. Чернєй, О. М. 
Джужа, В. В. Василевич та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 81–85. (0,25 
д.а.). 

- Новіков О. В. Деякі аспекти забезпечення захисту прав на об’єкти інтелектуальної 
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власності у кіберпросторі / О. В. Новіков // Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх 
застосування в Україні : матеріали «круглого столу» (м. Харків, 19 квіт. 2016 р.) – С. 
54–56. (0,25 д.а.). 

- Новіков О. В. Деякі аспекти спеціально-кримінологічного запобігання злочинності 
у сфері інтелектуальної власності / О. В. Новіков // Сучасна кримінологія: досягнення, 
проблеми, перспективи : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Харків, 9 груд. 2016 р.). – 
Харків: Права, 2016. – с. 198-201  (0,25 д.а.). 

 
13. Кулик К.Д., асистент 

  «Кримінологічна характеристика та запобігання розбещенню неповнолітніх 
в Україні», 1,0 д.а. 

Опубліковано - 1,2 друк. арк. 
Статті: 

- Кулик К.Д. Щодо питання про типологію конкретної життєвої ситуації при вчи-
ненні розбещення неповнолітніх» / Науковий вісник Ужгородського національного 
університету, Випуск 36, Том 2, 2016. – С. 88-92. –  0,6 друк.арк. 

Тези: 
- Кулик К.Д. Щодо питання про типологію особистості злочинців, що вчиняють 

розбещення неповнолітніх // Теорія та практика сучасної юриспруденції : матеріали VII 
Всеукр. наук. конф. : 1 квіт. 2016 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 
2016. – С. 388–389. – 0,2 друк.арк.  

- Кулик К.Д. Запобігання розбещенню неповнолітніх з використанням мережі ін-
тернет // Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в Україні : матеріали 
«круглого столу» (м. Харків, 19 квіт. 2016 р.), Харків: Право, 2016. – С. 72-75. – 0,2 
друк.арк.  
- Кулик К.Д. Латентність розбещення неповнолітніх в Україні: кримінологічний аспект 
// 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. 
222-224 (0,2 д.а.) 
 
14. Оніка Л.П., к.ю.н., доцент   

«Проблеми відбування покарання  засудженими вагітними жінками  
та жінками з дітьми» 1,5 д.а.  
 Опубліковано 1,5 д.а.: 

Статті: 
- Оніка Л.П. Проблеми ресоціалізації жінок засуджених до позбавлення волі // 

Збірник наукових праць «Науковий вісник публічного та приватного права». Київ: НДІ 
публічного права.- № 5, 2016. (0,51 д.а.) 

- Оніка Л.П. Соціально-виховна робота із засудженими жінками і неповнолітніми 
до позбавлення волі / Оніка Л.П.// Зб науков. праць «Актуальні проблеми держави і 
права» № 77. -  2016 (0,79 д.а.) 

 
Тези: 
- Оніка Л.П. Наукові дослідження з кримінально-виконавчого права: міжгалузе-

ва складова // Сучасні практики вищої юридичної освіти і педагогіки: тези доп. та по-
відомл. учасників Х конференції школи педагогічної майстерності Нац. юрид. ун-ту ім. 



 

 

  

11

Ярослава Мудрого.- Х., 2016 – 264 с. – С. 45-47. (0,2 д.а.) 
 
15. Романов М. В., к.ю.н., доцент   

«Вдосконалення дисциплінарної практики під час відбування покарання  
у виді позбавлення волі», 1,5 д.а. 
 Опубліковано 1,7 друк.арк. 

Статті: 
- Романов М.В. Дисциплінарна відповідальність засудженого: визначення і зага-

льні питання // «Юридичний науковий електронний журнал», № 6, 2016. - 0,5 друк.арк. 
- Романов М.В. Права засудженого // Порівняльно-аналітичне право, № 4, 2016. 

– 0,5 друк. арк. 
- Романов М.В. Правовий аналіз обсягу і меж застосування умовно-дострокового 

звільнення або заміни покарання більш м’яким // «Журнал східноєвропейського пра-
ва», № 29, 2016, с. 63-68. 0,5 друк.арк. 

Тези: 
- Романов М.В. Кримінально-виконавчий кодекс потребує системних змін // конфе-

ренція «Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформу-
вання кримінальної юстиції» 19 травня 2016 р., м. Харків, с. 103-105. 0,2 друк.арк.  

 
16. Автухов К.А. к.ю.н., доцент 
  «Міжнародні акти у сфері прав засуджених», 1,5 д.а.  

Опубліковано 14,5 д.а. 
Монографії: 

- 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 д.а.) 

- Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані : монографія / за ред. 
проф. О. В. Козаченка, проф. Є. Л. Стрельцова. — Миколаїв : Іліон, 2016. — 768 с.  
(44,6/0,7 д.а.) 

Статті: 
- 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 част-
ка) 

- 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) 

- 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) 

- Автухов К.А.  Замісна підтримуюча терапія в місцях несвободи: міжнародний дос-
від / 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) 

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

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

Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі конституційної ре-
форми 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.) 

- 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.) 

- Автухов К.А.  Ветування Президентом змін до Кримінально-виконавчого кодексу 
України / К. А. Автухов // Забезпечення безпеки в установах виконання покарань Укра-
їни: виклики сьогодення та перспективи майбутнього: матеріали круглого столу (Київ, 
24 листопада, 2016 р.) / відп. ред. В.А.Кирилюк, П.М.Ісаков – К. : Інститут криміналь-
но-виконавчої служби, 2016. – 106 с.  c. 3-6 ( 0,3 друк.арк.) 

- Автухов К.А. До питання місця рішень Європейського суду з прав людини в систе-
мі джерел кримінально-виконавчого права / К. А. Автухов // Актуальні проблеми прав 
людини, яка перебуває в конфлікті зі законом, крізь призму правових реформ: матеріа-
ли міжн. конференц (Київ, 2 грудня 2016 р.) – К. : Інститут кримінально-виконавчої 
служби, 2016. – 224 с.  c. 65-67 (0,2 друк.арк.) 

Посібники: 
- 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.)  
 - 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) 
 
17. Таволжанський О.В., к.ю.н., асистент 

  
«Поняття, ознаки та характеристика  злочинів у сфері телекомунікацій 

та інформаційних технологій» 1,5 друк. арк. 
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 засудже-
них 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 умо-

вах / 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) 
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- Таволжанський О.В., Дейнека В.С. Кримінологічний аспект рецидивної злочин-
ності / 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 умо-

вах// 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.) 

 

Загальна кількість виконавців – 17. 

 Викладачам, які працюють на 0,25, 0,5 ставки і погодинникам тематика на-
укових робіт на 2016 рік не планувались.  

1.3. Всі викладачі кафедри виконали НДР у встановлений термін, негатив-
них рецензій не мають. Всі результати опубліковані в повному обсязі, крім про-
фесора Шостко О.Ю. (1,46 д.а.) і доцента Юрченко О.Ю. (0,4 д.а.) 

1.4. Діяльність на госпдоговірних засадах у 2016 році не проводилась.   

1.5.  Актуальність виконаних розробок обумовлена підготовкою  підручників   
з кримінології, кримінально-виконавчого права, правової статистики, написанням 
відповідних розділів монографій і дисертацій. 

1.6. Авторських свідоцтв та патентів за звітний період не отримувалось. 

1.7. Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що в основу 
написання відповідних глав підручників, розділів монографій і докторських ди-
сертацій покладені теоретичні розробки і емпіричні дані, які були отримані в 
процесі наукових досліджень виконавців. Практична значимість усіх виконаних 
робіт полягає в тому, що вони є главами  підручників для студентів Університету 
і розділами наукових монографій.  
 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1.  Кафедра готувала заключення і давала свої пропозиції до проектів законів по 
вдосконаленню діючого законодавства: 
 

Рецензували (готували експертні висновки) проектів законів та інших нормати-
вно-правових актів: 

 
«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» реєстр. № 4936 
від 08.07.2016; 
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 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 
доступу захисника до особи, яка має право на захист» реєстр. № 5054 від 31.08.2016; 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям 
Закону України «Про внесення змін до Конституції України до європейських стандар-
тів» реєстр. № 5177-1 від 06.10.2016; 

«Превентивні і компенсаційні засоби у зв’язку з катуванням, нелюдським чи та-
ким, що принижує гідність, поводженням або покаранням щодо засуджених та осіб, 
узятих під варту, та запровадження інституту пенітенціарних суддів», реєстр. № 4936 
від 08.07.2016 

«Про захист викривачів і розкриття інформації про шкоду або загрозу суспі-
льним інтересам» № 3048а. 

 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпе-
чення доступу захисника до особи, яка має право на захист» 

 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпе-
чення дотримання прав та вдосконалення роботи з неповнолітніми правопоруш-
никами»  

Автухов К.А. брав участь у п’яти робочих зустрічах на базі Підкомітету по 
роботі  Державної пенітенціарною службою України Комітету Верховної Ради з 
питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. За його участі пі-
дготовлено три нових законопроекти, які ще не зареєстровані: 

1. Законопроект про внесення змін до статті 64 Кримінального кодексу Укра-
їни щодо удосконалення порядку призначення покарання у виді довічного позба-
влення волі 

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

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

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

ного 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 законопроек-

ти: 1. «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо 
удосконалення порядку застосування до засуджених заходів заохочення і стяг-
нення» (реєстр. №2251а від 03 липня 2015 р.) 2. «Про внесення змін до Криміна-
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льно-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 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 дос-
тупу 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 кримі-
нальних 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. 

 
2.2. В 2016 році кафедра не брала участі в розробці та обговоренні проектів пос-
танов Пленуму Верховного Суду України.  
 
 2.3. Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, членів робочих 
груп та ін.: 

- проф. Голіна В.В.: 
- консультант Комісії з питань правоохоронної діяльності Конституційної 

Асамблеї України  
- член Координаційної ради з питань сімейного насильства при облраді Хар-

ківської області 
- консультант Координаційної ради з проблем запобігання насильства в сім'ї. 

- доц. Романов М.В.: 
- член робочих груп підкомітету з питань реформування Державної пенітен-

ціарної служби Укарїни Верховної Ради України. 
 
- к.ю.н. Автухов К.А.: 
- очолює громадську раду при управлінні Державної пенітенціарної служби 

України в Харківській області, в рамках роботи в якій здійснював науковий ана-
ліз законопроектів, що плануються на розгляд парламенту. 

- консультант Комісії з питань правоохоронної діяльності Конституційної 
Асамблеї України. 

- голова Харківської обласної спостережної комісії, утвореної Харківською 
обласною державною адміністрацією. 

 
- к.ю.н. Новіков О.В.: 
- експерт в науково-експертній раді ДСКН України. 
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 Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації  наукових 
досліджень: 
2.6. На базі кафедри були проведені:  
 – «Круглий стіл» «МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ З КІБЕРБЕЗПЕКИ ТА ЇХ 
ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ» 19 квітня 2016 р. 

– Всеукраїнська студентська конференція «ЗЛОЧИННІСТЬ ЯК СУСПІЛЬ-
НА ПРОБЛЕМА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ В УКРАЇНІ» 04 листопада 2016 р. 

– Міжнародна наукова конференція «СУЧАСНА КРИМІНОЛОГІЯ: ДО-
СЯГНЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» присвячена 50-річчю каф. криміно-
логії та кримінально-виконавчого права, 9 грудня 2016 р. 

– Викладачі  кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права 
Університету 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. 
  
 За підсумками проведних заходів опубліковано 5 видань загальним обся-
гом 57,53 друк.арк.: 
 - 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. на-
ук. 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.) 

- 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.) 
 - 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. - Ха-
рків: Право, 2016. – 88 с. (4,8 д.а.) 
 
2.7. Викладачі кафедри приймали активну участь у науково-практичних конфе-
ренціях:    

Таблиця № 1 

№ 
п/п 

Дата проведення конференції  
назва, місто  

Кількість 
викладачів,  

які взяли 
участь 

Міжнародні 
1.  
 

6-7 mâj 2016, MEDZINÂRODNÀ VEDECKÂ KONFERENCIA 
«Eurôpska tradicia V medzinârodnom prâve uplatnovanie l’udskÿch 
prâv», , Bratislava, Slovenskâ   

1 
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2.  10 травня 2016 р. Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні про-
блеми кримінального права та кримінології у світлі реформу-
вання кримінальної юстиції»  м. Харків / МВС України, Ун-т 
Англія Раскін: праз ін-т дослідж. з питань безпеки (PSSI); Чес. 
кримінол. тов-ва; Харків. міськ. осередок. гром. орг. «Всеукр. 
асоц. Кримін. права» 

1 

3.  15 квітня 2016 р. ІV Міжнародна науково-практична конфере-
нція "Правові та кримінологічні засади протидії корупції" Міні-
стерство внутрішніх справ України, Харківський національний 
ун-т внутрішніх справ, Кримінологічна асоціація України, м. 
Харків, ХНУВС 

2 

4.  19 травня 2016 р. Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні про-
блеми кримінального права та кримінології у світлі реформу-
вання кримінальної юстиції». 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 

2 

5.  19-20 травня 2016 р. Міжнародна науково-практична конфере-
нція «20 років Конституції України: європейська правова тра-
диція і український контекст – виміри правової реформи» , На-
ціональна академія правових наук України, Координатор прое-
ктів ОБСЄ в Україні, Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, Лодзинський університет (Польща), 
Університет Миколаса Ромеріса (Литва) 

2 

6.  5-13 червня 2016 р., Німеччина, м. Саарбрюккен, Spring School 
“Human Rights as a Key for Democracy” 

1 
7.  10-13 серпня 2016 р, Пан’європейський університет, м. Брати-

слава, Словацька Республіка 
1 

8.  30 вересня 2016 р Міжнародна конференція «Університети 
України як суб’єкти антикорупційної діяльності держави» м. 
Київ 

1 

9.  30 вересня 2016 р., Міжнародна науково-практична конферен-
ція «Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і 
його актуальність для України», Національна академія проку-
ратури України, м. Київ 

1 

10.  12-13  жовтня 2016 р. Міжнар. наук.-практ. конф. «Соціальна 
функція кримінального права: проблеми наукового забезпе-
чення законотворення та правозастосування» м. Харків, НЮУ 
ім. Ярослава Мудрого 

2 

11.  28–29 жовтня 2016 р. Міжнародної науково-практичної 
конференції «Пріоритетні завдання та стратегії розвитку  
юриспруденції у світовій науці» м. Сладковічево, Слова-
цька Республіка  

1 

12.  25 листопада 2016 р Міжнародна науково-практична конфере-
нція „Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах 
міжнародних інтеграційних процесів ” м. Дніпро, Ун-т митної 
справи та фінансів 

1 

13.  29 листопада 2016 р Міжнародна науково-практична конфере-
нція „Корупція як загроза національній безпеці України: попе-

1 
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реджаємо, протидіємо, переслідуємо” м. Київ, ОБСЄ 
14.  2 грудня 2016 року на базі Полтавського юридичного інституту 

Національного юридичного університету імені Ярослава Муд-
рого медико-правовий форум «Захист прав і свобод людини у 
сфері охорони здоров’я: виклики та реалії реформ» , ОБСЄ 

1 

15.  9 грудня 2016 р. Міжнародна наукова конференція «Сучасна  
кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи» НЮУ         
ім. Ярослава Мудрого 

20 

Всеукраїнські 
16.  25 березня 2016 р. Науково-практична конференція «Криміно-

логічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шля-
хи їх вирішення», м. Київ, Національна академія внутрішніх 
справ 

1 

17.  1 квітня  2016 р. «Теорія та практика сучасної юриспруденції». 
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків 

1 
18.  22 квітня, 2016 р. Всеукраїнська науково-практична конферен-

ція «Правова та політична культура українського соціуму за 
умов його модернізації» Харків 

1 

19.  26 квітня 2016 р.  Всеукраїнська науково-практичної інтернет-
конференції «Фіскальна політика в Україні в кримінально-
правовому вимірі» Університет державної фіскальної служби 
України 

1 

20.  26 травня 2016 р. Всеукр. наук.-практ. семінар «Протидія зло-
чинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні ас-
пекти», м. Миколаїв; Луган держ ун-т внутр. справ ім. Е.О. Ді-
доренка  

1 

21.  10 черв. 2016 р. «Актуальні проблеми кримінального права та 
кримінології у світлі конституційної реформи» Всеукр. наук.-
практ. конф. м. Дніпро, Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ 

1 

22.  19 жовтня 2016 р Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Протидія злочинності: теорія та практика» м. 
Київ, Нац. акад. прок-ри України, Генеральна прокуратура, 
Національна академія прокуратури, НДІ ВПрЗ імені академіка 
В.В.Сташиса НАПр, Союз юристів України 

2 

23.  21 жовтня 2016 р., Науково-практична конференція «Кібербез-
пека в Україні: правові та організаційні питання», Одеський 
державний університет внутрішніх справ, м. Одеса 

1 

24.  28 жовтня 2016 р. Національний форум «Всеукраїнське гро-
мадське обговорення реформи державної системи правової 
охорони інтелектуальної власності в Україні» , м. Харків у 
приміщенні Національної академії правових наук України 

1 

25.  04 листопада 2016 р. Всеукраїнська студентської конференції 
«Злочинність як суспільна проблема та шляхи її вирішення в 
Україні» НЮУ   ім. Ярослава Мудрого 

11 

Інші конференції, семінари, «кругли столи» 
26.  3 березня 2016 р. Круглий стіл (в рамках реалізації проекту 

«Подальша підтримка пенітенціарної реформи в Україні) з пи-
тань розробки брошури щодо прав та обов’язків засуджених та 
ув’язнених осіб в Україні, м. Київ, ДПтС У, Рада Європи 

1 

27.  25 березня 2016 р.  Науково-практична конференція «Криміно- 1 
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логічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шля-
хи їх вирішення» м. Київ 

28.  19 квітня 2016 р. «Круглий стіл»: «Міжнародні стандарти з кі-
бербезпеки та їх застосування в Україні» НЮУ  
ім. Ярослава Мудрого 

10 

29.  19-20 квітня 2016 р «Теоретичні та практичні питання стану 
дотримання прав уразливих категорій засуджених та звільне-
них», м. Київ, ДПтС України, PRI 

1 

30.  22 квітня 2016 р. Круглий стіл. «Сучасна кримінально-правова 
політика України: законотворчість та судова практика (тенден-
ції, проблеми і шляхи їх подолання)» (Дніпропетровськ, 22 кві-
тня 2016). ДДУВС, м. Дніпропетровськ 

1 

31.  22 квітня 2016 р. Круглий стіл «Законодавчі гарантії захисту 
викривачів від кримінальних переслідувань», Харків 

1 
32.  17 травня 2016 р. Круглий стіл «Правовий статус засуджених в 

Україні: реалії сьогодення та перспективи удосконалення» ,  м. 
Харків, Науково-дослідний інститут вивчення проблем зло-
чинності ім. акад. В. В. Сташиса 

2 

33.  17 травня 2016 р. Круглий стіл на тему: “Інституційний меха-
нізм захисту викривачів”. Київ 

1 
34.  10 червня 2016 р. Міжвідомчий науково-практичний семінар 

“Боротьба з організованою злочинністю: актуальні проблеми 
та шляхи вирішення в умовах реформування правоохоронних 
органів», Київ 

1 

35.  7 липня 2016 р. «Механізм подання скарг ув'язненими: законо-
давство, практика та проблеми втілення міжнародних стандар-
тів», м. Київ,  Рада Європи 

1 

36.  22 вересня 2016 р. Круглий стіл, присвячений презентації зако-
нопроекту «Про захист викривачів і розкриття інформації про 
шкоду або загрозу суспільним інтересам», м. Харків 

1 

37.  7 жовтня 2016 р. Круглий стіл ««Презентація законопроекту 
«Про захист викривачів і розкриття інформації про шкоду або 
загрозу суспільним інтересам»,  м. Одеса, ГО «Всеукраїнська 
ліга правників проти корупції» 

1 

38.  12  жовтня 2016 р. «Візія змін-2016» для керівного складу пені-
тенціарної служби, м. Київ,  Рада Європи 

1 
39.  11 листопада 2016 року круглий стіл з питань застосування 

пробації в Україні організований Національним юридичним 
університетом імені Ярослава Мудрого, Проектом ЄС «Підт-
римка реформ у сфері юстиції в Україні», Норвезькою місіє з 
питань верховенства права (NORLAU) та Міністерством юсти-
ції України, в якому брали участь представники судової гілки 
влади Харківської, Полтавської та Сумської областей. 

4 

40.  24 листопада, 2016 р. круглий стіл  «Забезпечення безпеки в 
установах виконання покарань України: виклики сьогодення та 
перспективи майбутнього», Київ, Інститут кримінально-
виконавчої служби 

1 

41.  8 грудня 2016 р. інтерактивний семінар «ЯК НЕ СТАТИ ЖЕР-
ТВОЮ НАСИЛЛЯ В СІМ’Ї: ПРИЙОМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
ДОПОМОГИ», НЮУ ім. Ярослава Мудрого разом з фахівцями 
ГО «Вихід є! Психологічна допомога»  

2 
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42.  Грудень 2016 р. Навчально-методичний  семінар:  «Організація  
та здійснення  нагляду  за  додержанням  вимог  законодавства  
та  міжнародних стандартів щодо запобігання  катувань та ін-
ших жорстоких,  нелюдських або таких,  що  принижують  гід-
ність,  видів  поводження  і  покарання,  належного надання 
в’язням медичної допомоги» Прокуратура Харківської області 

1 

2.8. Участь у зарубіжних конференціях: 
 
 - Valuiska Maryna Yuriivna. Щодо питання методології вивчення процесу 
криміналізації особистості у кримінології //MEDZINÂRODNÀ VEDECKÂ 
KONFERENCIA «Eurôpska tradicia V medzinârodnom prâve uplatnovanie l’udskÿch 
prâv», 6-7 mâj 2016 r., Bratislava, Slovenskâ.   

- Сметаніна Н.В. 10-13 серпня 2016 р., м. Братислава, Словацька Республі-
ка, Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впрова-
дження в процес підготовки юристів. 
 - Христич І.О.  28–29 жовтня 2016 р. Міжнародної науково-практичної 
конференції «Пріоритетні завдання та стратегії розвитку  юриспруденції у світо-
вій науці»  м. Сладковічево, Словацька Республіка.  

- Шуміло О.О. 5-13 червня 2016 р., Німеччина, м. Саарбрюккен, Spring 
School “Human Rights as a Key for Democracy”. 

 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 
В 2016 році викладачі кафедри опублікували 104 одиниці друкованої про-

дукції загальним обсягом 69,3 д.а.  

3.1. Монографії (5/25,26 д.а.) : 
 

- Сметаніна Н.В. Наукові підходи до теорії злочинності у сучасній українсь-
кій кримінології : монографія / Н. В. Сметаніна ; за заг. ред. проф. В. В. Голіни. – 
Х. : Право, 2016. – 192 с. (11,16 д.а.). 

- 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.; 

- Сучасна кримінально-виконавча політика України : монографія / І.С. Яко-
вець, К. А. Автухов, М. Ю. Кутєпов. – Х. : Право, 2016. – 172 с. (7,5/6,44 др. арк) 

- Автухов К.А., Таволжанський О.В. та ін. Правовий вплив на неправомірну 
поведінку: актуальні грані : монографія / за ред. проф. О. В. Козаченка, проф.  
Є. Л. Стрельцова. — Миколаїв : Іліон, 2016. — 768 с.  (44,6/1,4 д.а.) 

 
       3.3. Список опублікованих за звітній період навчальних посібників 
(2/10,2 д.а.): 
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- Автухов К.А. Кримінально-виконавче право : навч. посіб. / К.А. Автухов ; за 
заг. ред. А. Х. Степанюка. – Х. : Право, 2016. – 158 с. (9,2 д.а.)  

- Автухов К. А. Правовий порадник для засуджених до позбавлення волі / К. А. 
Автухов, А. П. Мукшименко. – К. Рада Европи, 2016 . – 52 с. (2,4/1,0 д.а.) 

 
3.4. Кількість  статей  - 50/23,07 д.а.: 
 
з них: 

3.4.1. за кордоном – 6/ 2,15 д.а.: 

- Христич И.А. Латентная виктимизация жертв вымогательств// Правовой 
журнал “Legea si Viata”.– 2016 – № 11/2 (299) - 168 с. – с. 135 – 138. (0,5 д.а.) 

- Христич І.О. Вдосконалення обліку кримінальних правопорушень (зло-
чинів) в Україні – один із напрямів інтеграції правової статистики до світової на-
уки // Priority a stratégie pre rozvoj právnej vedy vo svete vedy.  28–29 októbra 2016 r. 
//Zbornik prispevkov z  medzinárodná vedecko-praktická konferencia. – Vysoká škola 
Danubius, Sládkovičovo, Slovenská republika, 2016. – 211 с.; с. 169 – 172. Матеріали 
Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритетні завдання та стратегії 
розвитку  юриспруденції у світовій науці» м. Сладковічево, Словацька Республіка 
28–29 жовтня 2016 р. (0,25 д.а.) 

- Valuiska Maryna Yuriivna. Щодо питання методології вивчення процесу 
криміналізації особистості у кримінології //MEDZINÂRODNÀ VEDECKÂ 
KONFERENCIA «Eurôpska tradicia V medzinârodnom prâve uplatnovanie l’udskÿch 
prâv», 6-7 mâj 2016 r., Bratislava, Slovenskâ  -  С. 197-200. (0,3 д.а.)   

- Ткачова О.В. Теоретическое определение общественной опасности лич-
ности/ Журнал «Legea si viata» ("Закон и Жизнь"), международный научно-
практический правовой журнал, октябрь 2016.  С. 113-116 (0,5 д.а.) 

- Автухов К. А. Можливі перспективи реформування Державної криміна-
льно-виконавчої служби України / К.А. Автухов, О. Г. Колб // Knowledge. 
Educationlaw. Management. Nauka. Oswiоta. Prawo. Zdzzadanie. – 2016. – №1. – 127 
-135 с. (0,5/0,3 д.а.) 

- Сметаніна Н.В. Вища юридична освіта в Україні і європейські інтегра-
ційні процеси: окремі питання реформування: науково-педагогічне стажування 
«Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впрова-
дження в процес підготовки юристів» 10 – 13 серпня 2016 р., м. Братислава, Сло-
вацька Республіка, с. 205 – 208. (0,3 д.а.) 
 

3.4.2. у міжнародних наукометричних базах даних - 33/16,97 д.а.: 

№ 
з/п 

Пріз-
вище, 

ім’я, по 
бать-
кові 

Назва статті  

Назва журналу,  
вихідні дані 

Науково-метрична база 
даних до якої входить 

1. Голов-
кін Б.М.  

Торгівля органами 
людини: українсь-

Журнал східноєвропейського 
права. – 2016. -№27. – С. 21-

Журнал східноєвропейського пра-
ва із грудня 2014 року внесено до 
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кі реалії 26. – 0,5 д.а. 
 

наукометричних баз Index 
Copernicus International (Поль-
ща) та HeinOnline. 

2. Голов-
кін Б.М. 

Злочинність непо-
внолітніх як суспі-
льна проблема 

Проблеми законності : зб. наук. 
пр. / М-во освіти і науки Укра-
їни, Нац. юрид. ун-т ім. Яро-
слава Мудрого. - Харків : Нац. 
юрид. ун-т ім. Ярослава Муд-
рого, 2016. - Вип. 133. - С. 204-
217. – 0,74 д.а. 
 

Збірник індексується в Google 
Scholar, міжнародних рефератив-
них базах даних «EBSCO 
Publisher», «Information Matrix for 
the Analysis of Journals» (MIAR), 
Index Copernicus International, 
Scientific Indexing Services, Science 
Impact Factor, Bielefeld Academic 
Search Engine, Directory of 
Research Journals Indexing; має 
повнотекстові мережеві версії в 
Інтернеті на платформах Націона-
льної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського, у базі да-
них «Наукова періодика Украї-
ни» (на платформі Uran – загаль-
нодержавна технологічна платфо-
рма на базі Open Journal Systems 
(OJS), Central and Eastern 
European Online Library, спеціалі-
зованої інформаційної системи 
Російського індексу наукового ци-
тування «РІНЦ» та ін. 

3. Голов-
кін Б.М. 

Віктимна поведін-
ка жертв злочинів 

Проблеми законності : зб. наук. 
пр. / М-во освіти і науки Укра-
їни, Нац. юрид. ун-т ім. Яро-
слава Мудрого. - Харків : Нац. 
юрид. ун-т ім. Ярослава Муд-
рого, 2016. - Вип. 135. – 0,68 
д.а. 
 

Збірник індексується в Google 
Scholar, міжнародних рефератив-
них базах даних «EBSCO 
Publisher», «Information Matrix for 
the Analysis of Journals» (MIAR), 
Index Copernicus International, 
Scientific Indexing Services, Science 
Impact Factor, Bielefeld Academic 
Search Engine, Directory of 
Research Journals Indexing; має 
повнотекстові мережеві версії в 
Інтернеті на платформах Націона-
льної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського, у базі да-
них «Наукова періодика Украї-
ни» (на платформі Uran – загаль-
нодержавна технологічна платфо-
рма на базі Open Journal Systems 
(OJS), Central and Eastern 
European Online Library, спеціалі-
зованої інформаційної системи 
Російського індексу наукового ци-
тування «РІНЦ» та ін. 

4. Голіна  
В.В. 
 

Кримінологічна 
політика як основа 
розробки теорії і 
практики запобі-
гання злочинності 
в Україні 

Проблеми законності : зб. наук. 
праць / отв. Ред. В.Я. Тацій, 
2016 . – Вип. 133. – 0,6 д.а. (С. 
192-203). 
 

Збірник індексується в Google 
Scholar, міжнародних рефератив-
них базах даних «EBSCO 
Publisher», «Information Matrix for 
the Analysis of Journals» (MIAR), 
Index Copernicus International, 
Scientific Indexing Services, Science 
Impact Factor, Bielefeld Academic 
Search Engine, Directory of 
Research Journals Indexing; має 
повнотекстові мережеві версії в 
Інтернеті на платформах Націона-
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льної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського, у базі да-
них «Наукова періодика Украї-
ни» (на платформі Uran – загаль-
нодержавна технологічна платфо-
рма на базі Open Journal Systems 
(OJS), Central and Eastern 
European Online Library, спеціалі-
зованої інформаційної системи 
Російського індексу наукового ци-
тування «РІНЦ» та ін. 

5. Голіна  
В.В. 
 

Запобіжний вплив 
як категорія теорії 
і практики запобі-
гання злочинності  
 

Питання боротьби зі злочинні-
стю  : зб. наук. праць / редкол. 
В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 
2016. – Вип. 31. – 0,6 д.а. (С. 
28-40). -278 с. 

Google Scholar, Наукова періодика 
України (Національна бібліотека 
України ім. В. І. Вернадського) 

6. Голіна  
В.В. 
 

Концептуальні 
засади криміноло-
гічної політики 
України / В.В. 
Голіна 

Міжнародний журнал «Право і 
суспільство» : за ред. д-ра 
юрид. наук. проф. Васильєвої 
В.А. – Вип. – Івано-
Франковськ: Фоліант, 2016. -
142 с. – С.34-39. – 0,4 д.а. 

Журнал "Право і суспільство" 
включено до міжнародної науко-
метричної бази Index Copernicus 
International (Республіка Польща) 
Наукове видання «Право і суспіль-
ство» індексується у наукометрич-
ній базі даних Google Scholar 

7. Романов 
М.В. 

Права засуджено-
го  

Порівняльно-аналітичне право. 
- № 4 - 2016. (0,5 д.а.) 
 

Має повнотекстову мережеву вер-
сію в Інтернеті на платформах 
Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського Націона-
льної академії наук України, інде-
ксується в Google Scholar 

8. Романов 
М.В. 

Дисциплінарна 
відповідальність 
засудженого: ви-
значення і загаль-
ні питання   

Юридичний науковий елект-
ронний журнал, № 6, 2016. - 
0,5 друк.арк. 

Журнал включено до міжнародної 
наукометричної бази                
 Index Copernicus International   
(Республіка Польща) 

9. Романов 
М.В. 

Правовий аналіз 
обсягу і меж за-
стосування умов-
но-дострокового 
звільнення або 
заміни покарання 
більш м’яким 

Журнал східноєвропейського 
права, № 29, 2016, с. 63-68. 0,5 
д.а. 

Журнал східноєвропейського пра-
ва із грудня 2014 року внесено до 
наукометричних баз Index 
Copernicus International (Поль-
ща) та HeinOnline 

10. Автухов 
К.А.  
(у співав.) 

До питання підза-
конних норматив-
но-правових актів 
у кримінально-
виконавчому праві  

Журнал східноєвропейського 
права. – 2016. – № 28.- 
http://easternlaw.com.ua/wp-
content/uploads/2016/06/avtukho
v_brus_28.pdf  (0,5/0,3 д.а.) 

Журнал східноєвропейського пра-
ва із грудня 2014 року внесено до 
наукометричних баз Index 
Copernicus International (Поль-
ща) та HeinOnline 

11. Валуй-
ська 
М.Ю.  
 

Поняття криміна-
лізація у понятій-
ному апараті кри-
мінологічної науки  

Питання боротьби зі злочинні-
стю: зб.наук.пр./ редкол.: В. І. 
Борисов та ін. – Х.: Право, 
2016. – Вип. 31. – с. 55-68.   0,7 
д.а. 

Google Scholar, Наукова періодика 
України (Національна бібліотека 
України ім. В. І. Вернадського) 

12. Валуй-
ська 
М.Ю.  
 

Теоретичні засади 
застосування ме-
тоду контент-
аналізу при ви-
вченні криміналі-
зації особистості  

Порівняльно-аналітичне право: 
електрон. фах. наук. вид. / Уж-
городський  нац. ун-т. – 2016. – 
№ 4. – Режим доступу : 
http://www.pap.in.ua 0,5 д.а. 

Має повнотекстову мережеву вер-
сію в Інтернеті на платформах 
Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського Націона-
льної академії наук України, інде-
ксується в Google Scholar 

13. Юрчен-
ко О.Ю. 
(у співав.) 

Професійна вікти-
мізаціїя: теорети-
чний аналіз 

Порівняльно-аналітичне право 
– електронне наукове фахове 
видання юридичного факульте-
ту ДВНЗ «Ужгородський  наці-

Має повнотекстову мережеву вер-
сію в Інтернеті на платформах 
Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського Націона-
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ональний університет» [Елект-
ронний ресурс]. – Режим дос-
тупу:  http://pap.in.ua/4_2016/ 
65.pdf -  Вип. № 4, 2016.- с. 
218-220 (0,4/0,2 д.а.) 

льної академії наук України, інде-
ксується в Google Scholar 

14. Пивова-
ров 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.) 

Індексується в міжнародній нау-
кометричній базі даних Google 
Scholar, 
проходить верифікацію у наукоме-
тричній базі даних Index 
Copernicus з 2015 року. Має пов-
нотекстову мережеву версію в Ін-
тернеті на платформах Національ-
ної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського Національної 
академії наук України 

15. Пивова-
ров В.В. 

Кримінологічна 
характеристика 
сучасної трансна-
ціональної корпо-
ративної злочин-
ності у фармако-
логічній галузі 

Наук.вісник Ужгородського 
нац. ун-ту.- Серія: Право. – 
2016. - Вип.40. -  Т.2 - С.94 -
97. (0,56 д.а.) 

Google Scholar, Наукова періодика 
України (Національна бібліотека 
України ім. В. І. Вернадського) 

16. Пивова-
ров В.В. 

 Транснаціональна 
злочинність у сфе-
рі обігу генетично 
модифікованих 
організмів   

Наук. вісник Херсонського 
держ. ун-ту. - Серія: 
Юрид.науки. – 2016. - Вип.5. - 
Т.3. (0,6 д.а.) 

Наукова періодика України (Наці-
ональна бібліотека України ім. В. 
І. Вернадського) 

17. Лукаше-
вич С. Ю.  
(у спіавт.) 

Психофізичні та 
генетичні теорії 
індивідуальної 
злочинної поведі-
нки 

Журнал східноєвропейського 
права. – 2016. – № 28.  – С. 26 
– 32.  – Режим доступу:  
http://easternlaw.com.ua/wp-
content/uploads/2016/06/lukashe
vych_ bocharova_burba_28.pdf 
0,6 д.а./ 0,4 д.а. 

Журнал східноєвропейського пра-
ва із грудня 2014 року внесено до 
наукометричних баз Index 
Copernicus International (Поль-
ща) та HeinOnline. 

18. Лукаше-
вич С. Ю.  
(у спіавт.) 

Поняття «поря-
док» у поліцейсь-
кій діяльності 

Форум права. – 2016. – № 2. – 
С. 109–113 [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/j-
pdf/FP_index.htm_2016_2_18.p
df 0,7 д.а./ 0,5 д.а. 

Включено до міжнарод-
ної наукометричної бази Index 
Copernicus International  
(Республіка Польща), індексується 
з 2012 року. 
Включено до міжнарод-
ної наукометричної бази Scientific 
Indexing Services (SIS), індексу-
ється з 2014 року. 
Індексується пошуковою систе-
мою Google Scholar. 

19. Лукаше-
вич С. Ю.  
(у спіавт.) 

Сучасні теорії ін-
дивідуальної зло-
чинної поведінки  
 

Науковий вісник Херсонського 
державного університету. Серія 
«Юридичні науки». – 2016. - № 
3, Т. 2. – С.76-79. – Режим дос-
тупу:  http://www.lj.kherson.ua 
/2016/ pravo03/part_2/19.pdf  
0,5 д.а./ 0,3 д.а. 

Наукова періодика України (Наці-
ональна бібліотека України ім. В. 
І. Вернадського) 

20. Оболен-
цев В.Ф. 

Предметна форма 
опису системи 
запобігання зло-
чинності (морфо-
логічний аналіз) 

 Проблеми законності : зб. на-
ук. 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. 

Збірник індексується в Google 
Scholar, міжнародних рефератив-
них базах даних «EBSCO 
Publisher», «Information Matrix for 
the Analysis of Journals» (MIAR), 
Index Copernicus International, 
Scientific Indexing Services, Science 
Impact Factor, Bielefeld Academic 
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Search Engine, Directory of 
Research Journals Indexing; має 
повнотекстові мережеві версії в 
Інтернеті на платформах Націона-
льної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського, у базі да-
них «Наукова періодика Украї-
ни» (на платформі Uran – загаль-
нодержавна технологічна платфо-
рма на базі Open Journal Systems 
(OJS), Central and Eastern 
European Online Library, спеціалі-
зованої інформаційної системи 
Російського індексу наукового ци-
тування «РІНЦ» та ін. 

21. Оболен-
цев В.Ф. 

Системний підхід 
у антикорупційно-
му комплаєнсі 

 Проблеми законності : зб. на-
ук. 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. 

Збірник індексується в Google 
Scholar, міжнародних рефератив-
них базах даних «EBSCO 
Publisher», «Information Matrix for 
the Analysis of Journals» (MIAR), 
Index Copernicus International, 
Scientific Indexing Services, Science 
Impact Factor, Bielefeld Academic 
Search Engine, Directory of 
Research Journals Indexing; має 
повнотекстові мережеві версії в 
Інтернеті на платформах Націона-
льної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського, у базі да-
них «Наукова періодика Украї-
ни» (на платформі Uran – загаль-
нодержавна технологічна платфо-
рма на базі Open Journal Systems 
(OJS), Central and Eastern 
European Online Library, спеціалі-
зованої інформаційної системи 
Російського індексу наукового ци-
тування «РІНЦ» та ін. 

22. Новіков 
О. В. 

Кримінологічний 
аналіз показників 
вимірювання зло-
чинності у сфері 
інтелектуальної 
власності 

Журнал східноєвропейського 
права. – 2016. – № 32. – С. 37–
44. – Режим доступу: 
http://easternlaw.com.ua/wp-
content/uploads/2016/10/novikov
_32.pdf (0,5 д.а.) 

Журнал східноєвропейського пра-
ва із грудня 2014 року внесено до 
наукометричних баз Index 
Copernicus International (Поль-
ща) та HeinOnline 

23. Новіков 
О. В. 

Спеціально-
кримінологічне 
запобігання зло-
чинності у сфері 
інтелектуальної 
власності 

 Журнал східноєвропейського 
права. – 2016. – № 33. – С. 50–
58. – Режим доступу: 
http://easternlaw.com.ua/wp-
content/uploads/2016/11/novikov
_33.pdf (0,5 д.а.) 

Журнал східноєвропейського пра-
ва із грудня 2014 року внесено до 
наукометричних баз Index 
Copernicus International (Поль-
ща) та HeinOnline 

24. Таво-
жансь-
кий О.В.   

 Кримінологічні 
аспекти кіберзло-
чинності у сучас-
них умовах  
 

Журнал східноєвропейського 
права. – 2016. – №.  31. – С. 
80-86 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: 
http://easternlaw.com.ua/wp-
content/uploads/2016/09/tavolzh
anskyi_31.pdf  (0,6 д.а) 

Журнал східноєвропейського пра-
ва із грудня 2014 року внесено до 
наукометричних баз Index 
Copernicus International (Поль-
ща) та HeinOnline 

25. Лисодєд 
О. В. 

Сучасний стан 
прав засуджених в 
Україні 

Часопис Київ. ун-ту права. − 
2016. − № 2. − С. 317-320 (0,54 
д.а.) 

«Часопис Київського університету 
права» у листопаді 2015 року 
внесено до міжнародної наукомет-
ричної бази «Index Copernicus 
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International» (Польща)  
«Часопис Київського університету 
права» внесено  до міжнародної 
наукометричної бази даних 
"HeinOnline" (США) 

26. Лисодєд 
О. В. 

Окремі нотатки 
щодо законопрое-
кту № 2490а «Про 
внесення змін до 
деяких законодав-
чих актів України 
щодо забезпечення 
виконання кримі-
нальних покарань 
та реалізації прав 
засуджених»  

Науковий вісник Херсонського 
держ. ун-ту. Серія: Юрид. нау-
ки. - 2016. – Вип. 1 : в 4-х т. – 
Т. 4. – С. 7-11 (0, 66 д.а.) 

Наукова періодика України (Наці-
ональна бібліотека України ім. В. 
І. Вернадського) 

27. Христич 
І.О. 

Проблеми вдоско-
налення статисти-
чного обліку кри-
мінальних право-
порушень в Украї-
ні.  

Україна, the Journal of Eastern 
European Law / Журнал східно-
європейського права. – 2016. – 
№ 32 – с. 51 – 57. 0,62 др. арк. 

із грудня 2014 року внесено до 
наукометричних баз Index Coper-
nicus International та HeinOnline. 

28. Сметані-
на Н. В. 
(у  спі-
вавт.) 

Віктимна поведін-
ка жертв «злочи-
нів ненависті» 

Часопис Київського універси-
тету права. – 2016. – № 1. – С. 
281 – 284. (0,4 /0,2 д.а.) 
 

«Часопис Київського університету 
права» у листопаді 2015 року 
внесено до міжнародної наукомет-
ричної бази «Index Copernicus 
International» (Польща)  
«Часопис Київського університету 
права» внесено  до міжнародної 
наукометричної бази даних 
"HeinOnline" (США) 

29. Ткачова 
О.В. 

Інститут проба-
ції в Україні: 
історичний дос-
від і сучасний 
стан 

Науковий вісник Херсонського 
держ. ун-ту. Серія: Юрид. нау-
ки. – 2016. - Вип.4. Том 2. С. 
68-71 (0,5 д.а.) 

Наукова періодика України 
(Національна бібліотека Украї-
ни ім. В. І. Вернадського) 

30. Кулик 
К.Д. 

Щодо питання 
про типологію 
конкретної жит-
тєвої ситуації 
при вчиненні 
розбещення не-
повнолітніх  

Науковий вісник Ужгородсько-
го національного університету, 
Випуск 36, Том 2, 2016. – С. 
88-92. –  0,6 д.а. 

Google Scholar, Наукова періодика 
України (Національна бібліотека 
України ім. В. І. Вернадського) 

31. Шуміло 
О.О. 

Особливості де-
термінації жорс-
токого пово-
дження з твари-
нами 

Науковий вісник Ужгородсько-
го національного університету, 
випуск 36, том №2, с. 117-122. 
0,5 друк. арк. 
 

Google Scholar, Наукова періодика 
України (Національна бібліотека 
України ім. В. І. Вернадського) 

32. Шуміло 
О.О. 

Міжнародний і 
зарубіжний дос-
від запобігання 
жорстокому по-
водженню з тва-
ринами,  
 

Часопис Київського універси-
тету права, № 2016/2, с. 349-
353. 0,5 друк. арк. 

«Часопис Київського університету 
права» у листопаді 2015 року 
внесено до міжнародної наукомет-
ричної бази «Index Copernicus 
International» (Польща)  
«Часопис Київського університету 
права» внесено  до міжнародної 
наукометричної бази даних 
"HeinOnline" (США) 

33. Кутєпов 
М.Ю. 

Наукові засади 
дослідження 

Юридичний науковий елект-
ронний журнал. – 2016. – № 5. 

Журнал включено до міжнародної 
наукометричної бази                
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кримінально-
виконавчої полі-
тики України 

– c. 87-89. – режим доступу : 
http://lsej.org.ua/5_2016/26.pdf 
(0,51 д.а) 

 Index Copernicus International   
(Республіка Польща) 

  

3.4.3.у міжнародній наукометричній базі Scopus – не було. 

3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз да-

них: 

ПІБ Індекс Хірша (h) 
Головкін Богдан Миколайович 5 
Голіна Володимир Васильович 9 
Степанюк Анатолій Хомич 4 
Шостко Олена Юріївна 4 
Христич Інна Олександрівна 2 
Оніка Людмила Павлівна 1 
Лисодєд Олександр Володимирович 2 
Лукашевич Сергій Юрійович 4 
Оболенцев Валерій Федерович 3 
Юрченко Ольга Юріївна 2 
Валуйська Марина Юріївна 2 
Пивоваров Володимир Володимирович 4 
Романов Михайло Васильович 2 
Ткачова Альона Вікторівна 2 
Автухов Костянтин Анатолійович 1 
Таволжанський Олексій Володимирович 1 
Сметаніна Наталія Володимирівна 2 
Новиков Олег Володимирович 1 
Кулик Катерина Дмитрівна 0 
Шуміло Ольга Олексіївна 1 

 
Таблиця №2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редак-

цією до друку у 2016 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за 
формою: 
№ 
з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де опубліковано 
роботу 

Том, номер 
(випуск, пер-
ша-остання 
сторінки ро-
боти 

Статті 
1. Христич 

И.А. 
Латентная виктимизация 
жертв вымогательств 

Правовой журнал “Legea si Viata” 2016 – № 
11/2 (299) - 
168 с. – с. 
135 – 138 

2. Христич Вдосконалення обліку 
кримінальних правопо-

Priority a stratégie pre rozvoj právnej 
vedy vo svete vedy. 

2016. – 211 
с.; с. 169 – 
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І.О.  рушень (злочинів) в 
Україні – один із напря-
мів інтеграції правової 
статистики до світової 
науки 

172 

3. Valuiska 
Maryna 
Yuriivna 

Щодо питання методо-
логії вивчення процесу 
криміналізації особисто-
сті у кримінології 

MEDZINÂRODNÀ VEDECKÂ 
KONFERENCIA «Eurôpska tradicia 
V medzinârodnom prâve 
uplatnovanie l’udskÿch prâv» 

6-7 mâj 2016 
r., Bratislava, 
Slovenskâ  -  
С. 197-200 

4. Ткачова 
О.В. 

Теоретическое опреде-
ление общественной 
опасности личности 

международный научно-
практический правовой журнал 
«Legea si viata» 

октябрь 
2016.  С. 
113-116 

5. Автухов К. 
А. 

Можливі перспективи 
реформування Держав-
ної кримінально-
виконавчої служби Укра-
їни 

Knowledge. Educationlaw. 
Management. 
Nauka. Oswiоta. Prawo. Zdzzadanie.  

2016. – №1. – 
127 -135 с. 

6. Сметаніна 
Н.В. 

Вища юридична освіта в 
Україні і європейські ін-
теграційні процеси: 
окремі питання рефор-
мування   

«Інноваційні освітні технології: 
досвід Європейського Союзу та 
його впровадження в процес під-
готовки юристів»  

10 – 13 серп-
ня 2016 р., м. 
Братислава, 
Словацька 
Республіка, 
с. 205 – 208. 

 

Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри 
Всього 

друкованої 
продукції 

Моно-
графії 

Наукові 
статті в 

наук. жур-
налах та 

наук. збір-
никах 

Тези до-
повідей та 
наук. по-

відомлень 
на конфе-

ренціях 

Підручни-
ки та нав-

чальні 
посібники 
з грифом 

МОН  

Підручни-
ки, нав-
чальні 

посібники 
без грифу 

МОН 

Збірники 
норматив-
ної літера-

тури 

Кодекси, 
коментарі 

Кількість 
друк. арк. 
на одного 

викладача 

104/ 

69,3 

5/ 

25,26 

50/ 

23,07 

47/ 

10,77 

0 2/ 

10,2 

0 0 4,6 

 
3.6. За 2016 рік всі викладачі кафедри мають наукові публікації. 

 
 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ НОВИХ ФОРМ ТВОРЧИХ ЗВ`ЯЗКІВ  
 
 В 2016 році кафедра підтримувала творчі зв' язки з академічними вузами за 
своїм профілем та практичними органами і установами: 
 
- Національною академією правових наук України; 
- НДІВПрЗ  НАПрН України ім. академіка В.В. Сташиса; 
- Державною пенітенціарною службою України; 
- Інститутом держави і права НАН України; 
- Національною академією прокуратури України; 



 

 

  

29

- Національною академією МВС України; 
- Харківським національним університетом внутрішніх справ України; 
- Національним університетом «Одеська юридична академія». 
 

Цей зв' язок проявляється у роботі представників кафедри у Координаційних 
комітетах з кримінології та з кримінально-виконавчого права НАПрН України, 
участі частини професорсько-викладацького складу кафедри у проведенні дослі-
джень Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності НАПрН 
України (проф. Головкін Б.М., проф. Голіна В.В.,  проф. Степанюк А.Х.  – головні 
наукові співробітники; доц. Христич І.О., к.ю.н. Автухов К.А., к.ю.н. Новіков О.В. 
- наукові і старші наукові співробітники). 

Проф. Головкін Б.М., проф. Голіна В.В., проф. Шостко О.Ю. - члени Коорди-
наційного бюро з проблем кримінології і кримінологічних досліджень НАПрН 
України. 

Члени кафедри беруть участь в обговоренні наукових досліджень інших вузів, 
готують відгуки на кандидатські і докторські дисертації, виступають офіційними 
опонентами при захисті дисертацій. 

  
Кафедра на протязі року підтримує щільні зв'язки з правоохоронними орга-

нами (зокрема, прокуратура Харківської області, Головне управління МВС Укра-
їни в Харківській області, територіального управління Державної судової адміні-
страції України в Харківській області щодо надання статистичної інформації про 
рівень, структуру та динаміку зареєстрованих діянь на території Харківської об-
ласті). Останні на прохання кафедри надають необхідні статистичні матеріали 
про злочинність, створюють умови для узагальнення практики боротьби з цим 
негативним явищем. Кафедра в свою чергу доводить до їх відому свої аналітичні 
висновки по цим матеріалам і узагальненням, формулює наукові рекомендації по 
удосконаленню різних напрямків боротьби зі злочинністю. 

 
 Прикладами таких плідних зв'язків у звітному періоді є: 

- проведення “круглих столів”; 
- участь у конференціях, які проводяться правоохоронними та правозастосо-

вчими органами; 
- участь у роботі семінарів співробітників органів та установ виконання кри-

мінальних покарань. 
 
4.1. Проведені наступні лекції для практичних працівників: 
  

Прочитано 12 лекцій для практичних співробітників Служби безпеки Укра-
їни в Інституті підвищення кваліфікації слідчих кадрів СБУ (проф. Голіна В.В., 
проф. Шостко О.Ю., доц. Христич І.О.). 

- Автухов К.А. прийняв участь у проведенні тренінгу «Впровадження пенітен-
ціарної пробації в Полтавській області на базі ВК №16 та ВК №65 та КВІ м. Пол-
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тава та Полтавського району». Тренінг відбувся в рамках проекту «Професійна 
освіта та ресоціалізація засуджених» (29-30 червня 2016, м. Полтава) 

 - Автухов К.А. прийняв участь у проведенні заходу «Спостережна комісія як 
ефективний інструмент забезпечення прав засуджених» (18 серпня 2016 р.,  
м. Полтава, ГО «Світло надії» ) 

- Новіков О.В. у лютому-березні 2016 р. приймав участь у підготовці працівни-
ків патрульної служби Національної поліції України за такими дисциплінами: 
«Протидія торгівлі людьми», «Запобігання насильству в сім’ї», «Корупція: про-
тидія та відповідальність». 
4.2. Проведення узагальнень судово-слідчої практики, роботи місцевих рад, 
господарських організацій, інші соціологічні дослідження. 

 
- Шостко О.Ю. Проведено анонімне опитування 20 експертів (судді, співро-

бітники СБУ) щодо сучасних проблем протидії організованій злочинності в Укра-
їні. 

- Лукашевич С.Ю. завершив кримінологічне дослідження щодо запобігання 
крадіжкам, вчиненим неповнолітніми; 

- Лукашевич С.Ю. проводе кримінологічне дослідження злочинів, пов’язаних з 
вандалізмом, та заходів запобігання їм. 

- Кулик К.Д., Валуйська М.Ю. Вивчення та узагальнення даних 179 архівних 
кримінальних справ щодо розбещення неповнолітніх (ст. 156 Кримінального ко-
дексу України), розглянутих судами України за період 2003 – 2015 роки у 13 об-
ластях та м. Київ;  

- Кулик К.Д., Валуйська М.Ю. Узагальнення інформації Департаменту інфо-
рмаційно-аналітичного забезпечення МВС України та Управління організаційно-
го забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-
аналітичної роботи Генеральної прокуратури України щодо зареєстрованих кри-
мінальних правопорушень за ст. 156 КК України за 2003-2015 рр.; 

- Кулик К.Д., Валуйська М.Ю. Узагальнення інформації Управління інформа-
тизації судів та судової статистики Державної судової адміністрації України щодо 
кількості осіб, засуджених в Україні за ст. 156 КК України за 2003-2015 рр.; 

- Кулик К.Д., Валуйська М.Ю. Проведення експертного опитування 45 пси-
хологів та працівників кримінально-виконавчих установ у формі анкетування за 
період 2015-2016 роки;  

- Кулик К.Д., Валуйська М.Ю. Анкетування 100 експертів кримінальної мілі-
ції у справах неповнолітніх (нині – Управління превентивної діяльності в Харків-
ській області); 

- Кулик К.Д., Валуйська М.Ю. Анкетування 433 громадян на предмет вияв-
лення рівня латентності розбещення неповнолітніх; 

- Кулик К.Д., Валуйська М.Ю. Монографічне дослідження 6 засуджених, які 
відбувають покарання у кримінально-виконавчих установах закритого типу Хар-
ківської області. 
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- Пивоваров В.В. Соціологічне дослідження «Вивчення взаємовз’язку навію-
ваності (рос. – внушаемости) та емоційної сфери людини у віці 18-30 років, в 
контексті впливу масових психологічних чинників» 

- Романов М.В.  - проводиться узагальнення практики за напрямом «Вивчен-
ня судової практики щодо оскарження засудженими до позбавлення волі дій і 
рішень адміністрації виправних колоній. 
 - Сметаніна Н.В.   Вивчення та аналіз інформації Управління організації 
ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та статистичної інформації Ге-
неральної прокуратури України щодо встановлених та відшкодованих збитків у 
закінчених кримінальних справах (провадженнях) правоохоронними органами 
упродовж 2010-2016 років; 
 - Сметаніна Н.В.   Узагальнення статистичної інформації Державної судо-
вої адміністрації України про суми матеріальних і моральних збитків завданих 
злочинами, установлених судами України за 2010 – 2015 роки (за статтями 109-
447 Кримінального кодексу України; 
 - Сметаніна Н.В.   Узагальнення інформаційно-аналітичних матеріалів Де-
партаменту Державної служби охорони Міністерства внутрішніх справ України 
щодо суми витрачених грошових коштів громадянами України та юридичними 
особами на придбання та установку засобів охоронної сигналізації у період 2010–
2015 років; 
 - Сметаніна Н.В.    Контент-аналіз засобів масової інформації за 2010 – 
2016 роки (узагальнення та аналіз повідомлень про встановлені збитки від вчине-
них кримінальних правопорушень і криміногенну ситуацію у державі). 

- Шуміло О.О. Проведене узагальнення регіональних актів Ради Європи, а 
також національного законодавства Німеччини, США, Австрії та інших держав 
(станом на 01 травня 2016 р.) з питань запобігання жорстокому поводженню з 
тваринами. 

Форми впровадження зазначених досліджень: тези доповідей на наукових 
конференціях і наукові статті. 
 
4.3. Кафедра готувала відповіді на запити  окремо прокуратури, суду, органів 
місцевої влади: 

- За дорученням Президії Національної академії правових наук України під-
готовлено пропозиції до проекту рішення Національної академії медичних наук, 
Національної академії педагогічних наук та НАПрН України на тему: «Правові, 
медико-соціальні та психологічні проблеми тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб в Україні» (27.05.2016)  

- пропозиції та доповнення до нової редакції Статуту НАПрН України За-
пропоновано внести доповнення до пп.18-19 нової редакції Статуту НАПрН 
України (18.03.2016 р.); 

- Підготовлені пропозицій та зауважень стосовно реформування наукової 
сфери та розвитку академічної науки до зустрічі Прем’єр-міністра України В. В. 
Гройсмана з ученими (01.08.2016)  
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- Підготовлено кримінологічний прогноз показників злочинності на 2017р. та 
на період 2016-2021 р.р.  

- Міністерству освіти і науки України Директору департаменту науково-
технічного розвитку Д.В. Чеберкусу на запит № 18/4-64-16 від 08.04.2016р нада-
но пропозиції щодо Плану заходів на 2016 рік із реалізації Стратегії кібербезпеки 
України (20.04.16) 

- Відповідь на депутатське звернення «Щодо можливої наявності наукових 
матеріалів стосовно проблеми скоєння злочинів загальнокримінального характе-
ру, звільненими від відбування покарання за Законом України «Про внесення 
зміни до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зараху-
вання судом строку попереднього ув'язнення у строк покарання», від 17 серпня 
2016 р. (05.09.16). 

- Пропозиції до проекту Антикорупційної програми в Харківській обласній 
державній адміністрації на 2017 рік ( 30.11.16). 

- Пропозиції та рекомендації щодо заходів «Комплексної програми боротьби 
зі злочинністю та терористичною діяльністю на території Харківської області на 
2017 рік» (16.12.16). 

 
4.4. Інша консультаційна діяльність кафедри:  

 
- Шостко О.Ю. готувала доповідні записки  Премєр-міністру, Голові комі-

тету Верховної Ради з питань запобігання корупції щодо корупціогенних норм в 
україніському законодавтсві, яке регулює діяльність і надання адміністративних 
послуг Державною міграційною службою України. 

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

- Романов М.В. проводе консультування правозихисних організацій  з пи-
тань застосування кримінально-виконавчого законодавства. Постійна співпраця з 
правозахисними організаціями в ролі експерта з питань кримінально-виконавчого 
права. Експертні висновки, консультації, публікації в науково-популяроному фо-
рматі, виступи перед правозахисною аудиторією. 

- Сметаніна Н.В. має досвід співробітництва та надання інформаційної пі-
дтримки  неурядовій організації Voluntary Service Association  (India, New Delhi). 
Voluntary Service Association надає підтримку жінкам та дітям, що стали жертва-
ми домашнього насильства.  Поділилася досвідом власних наукових досліджень 
щодо запобігання цим явищам в Україні. 

- Шуміло О.О. волонтер міжнародної правозахисної організації Amnesty Inter-
national, координатор Марафону написання листів Amnesty International 2016 у 
м. Харків. 
 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ  
ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 
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5.1. На кафедрі склалися такі напрямки наукових досліджень, можна сказа-
ти, наукові школи: 

 
Проблеми запобігання злочинності досліджує доктор юридичних наук, профе-

сор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслуже-
ний діяч науки і техніки України Голіна В.В. Їм зроблена спроба створити завер-
шену концепцію спеціально-кримінологічного запобігання злочинності, яка б ві-
дповідала сучасному рівню кримінологічних знань і потреб практики в Україні. 
Проф. Голіна В.В. приймав участь у розробці державних програм боротьби зі 
злочинністю. Під  його керівництвом захищені 15 кандидатських дисертацій за 
спеціальністю 12.00.08. та 3 докторські дисертації (Головкін Б.М., Батиргарєєва 
В.С., Корнякова Т.В.). Голіна В.В. - член спеціалізованої ради Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого: Д 64.086.01. 
 

Проблеми науки кримінально-виконавчого права на сучасному етапі розробляє 
проф. Степанюк А.Х. Під його керівництвом захищено 9 кандидатських дисерта-
цій. Степанюк А.Х.- член 2-х спеціалізованих рад Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого: Д 64.086.01.; Д 64.086.03. 

 
Головкін Б.М., Голіна В.В., Автухов К.А.  – члени спеціалізованої вченої ради із 

захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 12.00.08 Науково-дослідного 
інституту вивчення злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України : 
К 64.502.01. 
 

Кафедра працює по підготовці науково-педагогічних кадрів. Всі викладачі 
мають наукові ступені  (4 – доктора юридичних наук (3 професори, 1 доцент), 9 – 
кандидатів юридичних наук, доцентів, 1 – кандидат економічних наук, доцент, 5 
– кандидатів юридичних наук, асистенти, 2 - асистенти). 

 
5.2. Всі викладачі мають наукові ступені, крім ас. Кулик К.Д. і Шуміло О.О., 

які закінчили аспірантуру у жовтні 2016р. 
 

5.3. Підготовлено 6 відгуків, в тому числі на 1 докторську і 5 кандидатських 
дисертацій: 

За звітний період проф. Головкін Б.М.  готував відгуки на дисертації і виступав 
офіційним опонентом по 4 дисертаціям, поданим на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право): 
 1. Ярмиш О. Н. «Механізм запобігання злочинності у сфері громадської безпеки»; 
 2. Ілляшенко О. В. «Запобігання незаконній торгівлі органами і тканинами людини в 
Україні та інших європейських країнах (порівняльно-правове дослідження)»; 

3. Кулик С. Г. «Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам проти мораль-
ності»; 

4. Лагоцька В. Ф. «Кримінологічна характеристика рецидивної злочинності жінок». 
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проф. Голіна В.В.  готував відгук на дисертацію і виступав офіційним опонен-
том по дисертаціям, поданій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 
наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; криміналь-
но-виконавче право) Орлова Ю.В. «Політико-кримінологічна теорія протидії зло-
чинності» 21.10.2016  захист в ХНУВС. 

 
Автуховк К.А. готував відгук на дисертацію і виступав офіційниим опонентом 

по дисертації Супруненко Дмитро Сергійович «Прокуратура як суб’єкт запобі-
гання злочинам в Україні» 

 
5.4. Підготовлено 2 відгуки на автореферати докторських дисертацій  і 12 ві-

дгуків на автореферати кандидатських дисертацій 
 
 

6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 
 

6.1. Всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення чинного зако-
нодавства та практики його застосування по телебаченню і радіомовленню, в 
друкованих засобах масової інформації: 
 - Сметаніною Н.В. була опублікована інформація про актуальність вступу 
до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, особливос-
ті юридичної професії у газеті «Приазовская новь» (розповсюджується у 30 насе-
лених пунктах Приазовського району) (№ 25 від 02.04.2016 року) та у газеті 
«Главная газета Мелитополя» (суспільно-політичний щотижневик, тираж 10 000 
екз., розповсюджується у м. Мелітополь, Мелітопольському районі) (№ 15 (437) 
13-19 квітня 2016 року). 
 

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 
На кафедрі науково-дослідницька робота студентів проводиться у таких 

формах: 
- робота проблемних наукових гуртків; 
- написання наукових доповідей, повідомлень, курсових робіт; 
- участь в студентських наукових конференціях і конкурсах. 
 

Практично всі викладачі кафедри приймають участь в НДРС. 
 

7.1. На кафедрі студенти займаються в гуртках за трьома дисциплінами: про-
блеми кримінології  розглядаються в гуртках під керівництвом проф. Голіни В.В.,  
проф. Головкіна Б.М., проф. Шостко О.Ю.,доц. Пивоварова В.В. доц. Валуйської 
М.Ю., ас. Сметаніної Н.В., актуальні проблеми кримінально-виконавчого права 
розглядаються в гуртках під керівництвом  проф. Степанюка А.Х., доц. Оніки 
О.П.;доц. Романова М.В., доц. Ткачової О.В., студенти які цікавляться проблема-
ми правової статистики займаються в гуртку під керіництвом доц. Христич І.О. 
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Всього ж на кафедрі активно і плідно працює  9 наукових студентських гуртків. 
Участь в яких приймає більше 170 студентів. 
  

04 листопада 2016 р. проведена Всеукраїнська конференція «ЗЛОЧИН-
НІСТЬ ЯК СУСПІЛЬНА ПРОБЛЕМА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ В УКРАЇНІ» 
присвячена 50-ти річчю з дня заснування кафедри кримінології та кримінально-
виконавчого права для студентів, аспірантів, ад’юнктів, здобувачів.    В роботі 
якої прийняли участь понад 200 студентів різних курсів і факультетів університе-
ту, а також студенти  інших вузів. Виступили з доповідями 35 студентів.  
 
7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно – 
215 публікацій, загальним обсягом 29,9 друк. арк.: 

  
- Злочинність як суспільна проблема та шляхи її вирішення в Україні : ма-

теріали 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 : ма-
теріали 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.) 

 
7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у співав-
торстві з викладачами – 3/ 1,4 друк.арк. 
 
 

8. СПІВРОБІТНИЦТВО  
З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

 
8.1. Викладачі, які є членами редакційних колегій: 
 

- проф. Головкін Б.М., проф. Голіна В.В., проф. Степанюк А.Х., проф. Шос-
тко О.Ю.– члени редколегії збірника наукових праць “Питання боротьби зі зло-
чинністю” Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені 
академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України 
(http://ivpz.org/redakts-yna-koleg-ya-zb-rnika-nstitutu); 

- проф. Головкін Б.М. – член редколегії електронного наукового фахового 
видання Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Тео-
рія і практика правознавства»; 

- проф. Головкін Б.М. – член редколегії збірника наукових праць Вісник На-
ціональної академії правових наук України; 

- проф. Голіна В.В., проф. Шостко О.Ю. члени редколегії «Проблеми за-
конності» (НЮУ ім. Ярослава Мудрого) (укр. мова) і (рос. мова); 

- проф. Голіна В.В. член редколегії «Вісник Національної академії правових 
наук України»; 
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- проф. Голіна В.В.  заступник редактора видання «Велика українська енцик-
лопедія»; 

- проф. Шостко О.Ю. національний кореспондент від України з підготовки 
європейського збірника кримінально-правової статистики європейського товари-
ства кримінологів (European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics). 

- к.ю.н. Автухов К.А. член редакційної колегії Юридичного наукового елек-
тронного журналу «De Lege Ferenda». 

 
 

9. НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ ОТРИМАЛИ  
НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

 
 Головкін Б.М.  Подяка голови Харківської міської ради за високий профе-

сіоналізм та вагомий внесок у розвиток науки міста Харків (2016). 
Оболенцев В.Ф. Подяка директора Департаменту науки і освіти  Харківсь-

кої обласної державної адміністрації за багаторічну плідну працю, високий про-
фесіоналізм, вагомий внесок у навчання і виховання студентської молоді, підт-
римку та розвиток волонтерського руху, активну громадську позицію (2016).  

Лисодєд О.В. Нагороджений Почесною грамотою Харківської міської ради 
за високий професіоналізм, вагомий вклад у розвиток юриспруденції, підготовку 
кваліфікованих спеціалістів та з нагоди професійного свята – Дня юриста (2016). 

Романов М.В. Почесна грамота Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого «За вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, 
високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з нагоди святкування 
Дня Університету (2016). 

Сметаніна Н.В. з нагоди Дня юриста отримала подяку Харківської облас-
ної організації Союзу юристів України за високий професіоналізм та компетент-
ність, сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, зміцнення закон-
ності і правопорядку (2016). 

Христич І.О. Почесна грамота Харківської обласної організації профспілки 
працівників освіти і науки (2016). 

У зв’язку з 50 - річчям кафедри кримінології та кримінально-виконавчого 
права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого нагоро-
джені:  

Почесними грамотами:Б.М. Головкін, В.В. Голіна, А.Х. Степанюк. 
Подякою: Л.П. Оніка, І.О. Христич, О. В. Лисодєд, В.Ф. Оболенцев, О.В. 

Ткачова, О.В. Новіков, Н.В. Сметаніна, О.В. Таволжанський 
 

10. ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 
 
Проф. Шостко О. Ю. член Європейського товариства кримінологів (ESC). 

Член академічного дайджесту з правових наук Університету Григола Робакидзе 
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(Грузія). 
Доц. Пивоваров В.В. виконує функції куратора юридичної клініки НЮУ ім. 

Ярослава Мудрого (www.legalclinic.com.ua). 
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології та кримінально-

виконавчого права (протокол № 5 від  “21”листопада 2016 року). 
 

Завідувач  кафедри                                                         Б.М. Головкін 


