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4.1. Форма впровадження виконаних НДР 
Опубліковано – 10,3 д.а. 

 
Статті: 

- Avtukhov K. Modern approaches to the definition of law branches names, which 
regulate the execution of the punishment in Ukraine / K. Avtukhov // Наукового вісника 
публічного та приватного права. – Київ :  Науково-дослідний інститут публічного 
права, 2017. – № 1.  С. 183-187. 

 
-  Автухов К.А. Проблемні питання виконання кримінального покарання у виді 

штрафу/ К. А. Автухов І. С. Яковець // Вісник Кримінологічної асоціації України № 
2 (16) : збірник наукових праць [редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. – 
Харків : ХНУВС, 2017. – 150-159 с. 

 
Тези: 
- Автухов К.А. Окремі підходи до визначення кримінально-виконавчого права 

// Актуальні питання кримінально-виконавчого законодавства та практики : зб. 
матеріалів круглого столу (Київ, 30 березн. 2017 р.) / відп. ред. В. А. Кирилюк. – 
К. : Ін-т крим.-викон. служби, 2017. – 127 с. С. 8-10. 

-Автухов К.А. Забезпечення безпеки в пенітенціарних установах шляхом 
поєднання фізичної, процедурної та динамічної безпеки / К. А. Автухов // Захист 
прав людини в парадигмі верховенства права (Київ, 17 травня 2017 р.). – К. : Акад 
адвокатури. 2017. – С. 34-36. 

– Автухов К.А. До питання місця рішень Європейського суду з прав людини в 
системі джерел кримінально-виконавчого права / К. А. Автухов // Актуальні 
проблеми прав людини, яка перебуває в конфлікті зі законом, крізь призму 
правових реформ: зб. матеріалів міжнар. конференц (Київ, 2 грудня 2016 р.) – К. : 
Інститут кримінально-виконавчої служби, 2016. – 402 с.  c. 58- 61. 

– Автухов К.А. Зміни в порядку застосування УДЗ та заміни невідбутої 
частини покарання більш м’яким, як запорука зменшення корупційних ризиків / 
К.А. Автухов, І. С. Яковець // Актуальні питання кримінально-виконавчого права 
та кримінології: матеріали науково-практичних семінарів кафедри кримінального, 
кримінально-виконавчого права та кримінології (17 та 30 листопада 2016 року). – 
Чернігів: Акад. ДПтС, 2016. – 192 с. С .188- 191 
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Посібники: 
1. Короткочасні виїзди засуджених до позбавлення волі за межі колоній / К. А. 

Автухов, О.Г. Колб, О. М. Крук  та ін.; за заг. ред. д.ю.н., проф. О. Г. Колба. – К.: 
Кондор-Видавництво, 2017. – 190 с. 

2. Науково-практичні рекомендації до кримінально-виконавчої діяльності : 
наук. – практ. посіб. / К.А. Автухов, А. П. Мукшименко, Т. С. Яблонська, І. С. 
Яковець. – Київ. Паливода А. В., 2016. – 136 с.  

3. Запобіжна діяльність прокуратури у сфері боротьби зі злочинами : теорія і 
практика : Навч. посіб. / за загальною редакцією д.ю.н., проф. О. М. Джужі. – К. : 
Видавничий дім «Кондор», 2017. – 250 с.  

4. Автухов К. Результати дослідження громадської думки щодо впровадження 
пробації в Україні / К. Автухов, І. Яковець, Т. Мальована // за ред. О. Янчука та К. 
Новохатньої. – Київ: видавництво ФО-П Буря О.Д., 2017 - с. 16. 

5. Автухов К. Методичні рекомендації щодо впровадження 
мультидисциплінарного підходу в роботі служби пробації  (при наданні допомоги у 
соціальній адаптації) / К. А. Автухов, М. Г. Демченко, Р. А. Дрозд та ін. – Полтава: 
без вид., 2017 - с. 36. 

 
 5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

 Прийнято участь у розробці проектів Законів: 
1. «Про пенітенціарну систему», що зареєстровано в Парламенті: (№ 7337 від 

24.11.2017 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62965, В 
супровідних документах вказаний як розробник законопроекту); 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо удосконалення порядку підтвердження громадянства України та 
встановлення фактів, що мають юридичне значення (№7211 від 19.10.2017 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62751). 

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо удосконалення порядку запобігання та протидії дискримінації в Україні 
(№6353 від 12.04.2017 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61595 
В супровідних документах вказаний як розробник законопроекту); 

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо адаптації порядку застосування окремих інститутів кримінального права до 
європейських стандартів ( № 6344 від 11.04.2017 
 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61586 В супровідних 
документах вказаний як розробник законопроекту); 

 
 

5.2. Відповідь на запит Конституційного Суду України № 347-16/685 від 
12.04.2017 р. щодо доктринальних  підходів до  вирішення  питань,  порушених  у  
конституційному  поданні Уповноваженого  Верховної  Ради  України  з  прав 
людини  щодо  відповідності  Конституції  України  (конституційності) положень 
частини  шостої статті  216  Кримінального  процесуального  кодексу України,  
відповідно  до  яких  слідчі  органів  Державної кримінально-виконавчої  служби  
України  здійснюють досудове  розслідування  злочинів,  вчинених  на  території  
або  в  приміщеннях Служби, а  також  надані відповіді на  такі запитання: 
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- якою  може  бути  легітимна  мета  наділення  слідчих  органів  Служби 

повноваженням  здійснювати  досудове  розслідування  злочинів,  вчинених  на 
території або в приміщеннях Служби; 

-   які  зобов’язання  держави  випливають  із  приписів  статей  27,  28 
Конституції України стосовно осіб, які перебувають під контролем держави; 

-   чи  може  інституційна  та  ієрархічна  залежність  слідчих  органів Служби  
призвести  до  евентуальних  порушень  прав  людини,  гарантованих статтями 27, 
28 Основного Закону України. (у співавт. з Головкіним Б.М., Лисодєдом О.В.,  
Романовим М.В.) 

 
У відповідь на запит Народного депутата України, Голови підкомітету з 

питань діяльності органів юстиції Алексєєва І. № 060-552 від 16.11.2017 надано 
інформацію щодо проблемних питань, які виникають у процесі практичної 
реалізації положень Закону України «Про пробацію» (№ 160-VIII), Кримінального, 
Кримінального процесуального та Кримінально-виконавчого кодексів України в 
частині регулювання правових основ пробації та діяльності органу пробації, 
прогалин та неточностей в цих законодавчих актах.  

 
У відповідь на запит Народного депутата України, Голови підкомітету з 

питань реформування пенітенціарної системи, діяльності органів виконання 
покарань та пробації Мірошніченко Ю. Р. надані пропозиції щодо перспектив 
удосконалення процедури підготовки кадрів для пенітенціарної системи 
викладачами кафедри та  підготовлені пропозиції.  

  
    8. Участь у конференціях, семінарах та інших наукових заходах: 

№ 
п/п 

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

Вказати 
доповідач 
або тези 

Міжнародні  
1. 17 травня 2017 р., міжнародна конференція «Захист прав людини 

в парадигмі верховенства права», м. Київ. 
 

Інші конференції, семінари, «кругли столи» 
1. 2-3 березня 2017 р. Тренінг у Національній школі суддів, на тему 

« Методика підготовки та викладання тренінгів у НШСУ» м. 
Харків 

 

2 30 березн. 2017 р., Круглий стіл: «Актуальні питання 
кримінально-виконавчого законодавства та практики» м. Київ 

 

3 04 квітня 2017 р.,  «Круглий стіл» «Перспективи реформування 
кримінально-виконавчої системи України»,  Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

Член 
оргкомітету, 

особиста 
участь 

4 26 квітня 2017 р., Навчально-методичний семінар за темою: 
«Організація та здійснення нагляду за додержанням 
законодавства щодо забезпечення конституційних права 
затриманих, взятих під варту та засуджених осіб, порядку та 
умов їх тримання, надання медичної допомоги, застосування до 
громадян заходів адміністративного примусу». м. Харків 

доповідач 

5 22 червня 2017 р. НДІ ІВПЗ спільно з Консультативною місією  
Європейського союзу, круглий стіл «Покращення законодавчої 
бази для захисту потерпілих від злочинів, м. Харків 

доповідач 
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6 8 листопада 2017 р. ІІ Конгрес Міжнародної науково-освітньої 

дослідницької мережі, м Харків 
 

     9. Видавнича діяльність : 
9.3. Список опублікованих за звітний період навчальних посібників:  
 
з грифом МОН:  
- Короткочасні виїзди засуджених до позбавлення волі за межі колоній / К. А. 

Автухов, О.Г. Колб, О. М. Крук  та ін.; за заг. ред. д.ю.н., проф. О. Г. Колба. – К.: 
Кондор-Видавництво, 2017. – 190 с. (11 др. арк. – загальний обсяг, мій підрозділ: 
Правова природа та значення короткострокових виїздів засуджених за межі 
колоній – спільно з І.С. Яковець, обсяг 0,8 др. арк.) 

 
- Запобіжна діяльність прокуратури у сфері боротьби зі злочинами : теорія і 

практика : Навч. посіб. / за загальною редакцією д.ю.н., проф. О. М. Джужі. – К. : 
Видавничий дім «Кондор», 2017. – 250 с. (Загальний обсяг 14,53 ум. др. арк., розділ 
3.2, спільно з В. І. Руденко, обсяг мій 0,5 др. арк.) 

 
без грифа МОН: 
- Науково-практичні рекомендації до кримінально-виконавчої діяльності : 

наук. – практ. посіб. / К.А. Автухов, А. П. Мукшименко, Т. С. Яблонська, І. С. 
Яковець. – Київ. Паливода А. В., 2016. – 136 с. – ( загальний обсяг 16.7 др. арк, моя 
частка 4 др. арк.) 
 

-  Автухов К. Результати дослідження громадської думки щодо впровадження 
пробації в Україні / К. Автухов, І. Яковець, Т. Мальована // за ред. О. Янчука та К. 
Новохатньої. – Київ: видавництво ФО-П Буря О.Д., 2017 - с. 16 (обсяг – 2,75 ум.-
друк. арк., моя частка 1,5 ум.др. арк) 
 

- Автухов К. Методичні рекомендації щодо впровадження 
мультидисциплінарного підходу в роботі служби пробації  (при наданні допомоги у 
соціальній адаптації) / К. А. Автухов, М. Г. Демченко, Р. А. Дрозд та ін. – Полтава: 
без вид., 2017 - с. 36 (обсяг 3,1 ум.-друк. арк., моя частка 1,6 ум.др. арк) 

 
 
9.4. Список статей у наукових виданнях: 
з них : 
- Avtukhov K. Modern approaches to the definition of law branches names, which 

regulate the execution of the punishment in Ukraine / K. Avtukhov // Наукового вісника 
публічного та приватного права. – Київ :  Науково-дослідний інститут публічного 
права, 2017. – № 1.  С. 183-187. (0,6 др. арк) 

 
-  Автухов К.А. Проблемні питання виконання кримінального покарання у виді 

штрафу/ К. А. Автухов І. С. Яковець // Вісник Кримінологічної асоціації України № 
2 (16) : збірник наукових праць [редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. – 
Харків : ХНУВС, 2017. – 150-159 с. (0,7 др. арк – моя частка 0,5) 

 
9.4.2.  у міжнародних наукометричних базах даних:  
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- Avtukhov K. Modern approaches to the definition of law branches names, which 

regulate the execution of the punishment in Ukraine / K. Avtukhov // Наукового вісника 
публічного та приватного права. – Київ :  Науково-дослідний інститут публічного 
права, 2017. – № 1.  С. 183-187. 

 
-  Автухов К.А. Проблемні питання виконання кримінального покарання у виді 

штрафу/ К. А. Автухов І. С. Яковець // Вісник Кримінологічної асоціації України № 
2 (16) : збірник наукових праць [редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. – 
Харків : ХНУВС, 2017. – 150-159 с. 

 
9.4.5.  з міжнародними індексами цитування. Публікації, з зазначенням 

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

 
№ 
з/п Прізвище, 

ім’я, по 
батькові 

Назва статті мовою 
оригіналу 

Країна, 
назва журналу, 

вихідні дані 

Науково-
метрична база 
даних (якщо 

входить) 
1. Avtukhov K. Modern approaches to 

the definition of law 
branches names, which 
regulate the execution 
of the punishment in 
Ukraine 

Україна, Науковий 
вісник публічного 
та приватного 
права  

Збірник 
індексується в 
Google Scholar, 
міжнародних 
реферативних базах 
Index Copernicus 
International 

 
9.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних: 

ПІБ Індекс Хірша (h) 
Автухов Костянтин Анатолійович 3 

 
9.6. Загальна кількість друкованої наукової продукції: 
 

Всього 
друко-
ваної 

продукції 

Моно-
графії 

Наукові 
статті в 

наук. 
журналах 
та наук. 

збірниках 

Тези 
доповідей 
та наук. 

повідомл. 
на конфе-
ренціях 

Підручни-
ки та 

навчальні 
посібники 
з грифом 

МОН 

Підручни-
ки та 

навчальні 
посібники 
без грифа 

МОН 

Збірники 
норма-
тивної 

літератур
и 

Кодекси, 
коментарі 

Загальна 
кількість 
друк. арк. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
11 

 
- 2 /1,1  4 /0,8  2 /1,3  3 /7,1  - - 10,3 

 
10. Член редакційної колегії Юридичного науковий електронний журнал 

«De Lege Ferenda». 
 
11. Член Спеціалізованої Вченої ради К 64.502.01 у Науково-дослідному 

інституті вивчення проблем злочинності імені академіка  В.В. Сташиса 
НАПрН України, спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право 
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12. Опонентом по кандидатській дисертації  Василюка Ігоря 

Миколайовича «Право засуджених до позбавлення волі на гуманне ставлення 
та повагу їх людської гідності» (листопад 2017 р) 
 
17. Керівництво науково-дослідною роботою студентів: 

17.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих під керівництвом 
Автухова К.А. студентами самостійно - 11 (2 др. арк) 

 
Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології та кримінально-

виконавчого права (Протокол № 5  від «29»  листопада 2017р.) 
 

Доц. Автухов К.А.   


