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4.1. Форма впровадження виконаних НДР  

 
Пивоваров В.В., к.ю.н., доцент   
«Кримінологічна характеристика  сучасних проявів корпоративної злочинності», 

1,5 д.а. 
Опубліковано 3,5 друк.арк. 
 

Статті: 
- Пивоваров В. В. Корпоративний ракурс транснаціональної організованої 

торгівлі людьми / В. В. Пивоваров, В. А. Корицкий // Право і суспільство.  – 2017. - 
№ 1. – Ч.2. -  С. 206 – 210. - (0,58/0,3д.а.) 

- Пивоваров В. В. Особливості детермінації злочинності у великому місті / В. 
В. Пивоваров, М. П. Фроляк  // Юридичний науковий електронний журнал: електрон. 
наук. фах. вид. – 2017. - № 1. – С. 152 – 156. – Режим доступу: 
http://lsej.org.ua/1_2017/39.pdf  - Заголовок з екрана. – (0,78/0,4 д.а.)1 

- Пивоваров В. В. До питання сучасного рецидивізму деструктивної 
спрямованості в Україні  / В. В. Пивоваров, Л. Ю. Крячко //  Право і суспільство.  – 
2017. - № 1. – Ч.2. -  С. 211 – 215. – (0,58/0,3  д.а.) 

- Пивоваров В.В. Корпоративна злочинність у процесах транскордонного 
наркобізнесу / В. В. Пивоваров // Право і суспільство. – 2017. - №5. - Ч.2 - С. 219-223. 
-  (0,6 д.а.) 

- Пивоваров В. В. Конфлікт інтересів як корупціогенний фактор корпоративної 
злочинності / В. В. Пивоваров // Наук. вісник Херсонського держ. ун-ту. - Серія : 
Юрид.науки. – 2017. - Вип.5. - Т.2. – С.123-127 - (0,6 д.а.) 

 
Тези: 
- Пивоваров В. В. Конфлікт інтересів: сутність, загрози і комплаєнс // 

Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. 
Міжнар. наук.-практ. конф. (31 берез. 2017 р., м. Харків, Україна) / МВС України, 
Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. - Харків : ХНУВС, 2017. – 
С. 145 - 146. - (0,25 д.а.) 

 
Навчальний посібник: 

- Віктимологія : навч. посібник/ В. В. Голіна, Б. М. Головкін, М. Ю. Валуйська та 
ін. ; за ред. В.В. Голіни і Б.М. Головкіна. – Харків : Право, 2017-  с. 308 - розд. 4 (4.4, 
4.6) (17,9/1,05 д.а.)   

 
                                                        
1 Обсяг публікації з урахуванням авторської розширеної анотації на англійській мові (згідно вимог МОН). 



  

6. Зв’язок з практикою: 
6.2. Прочитані лекції практичним працівникам – лекція слідчим тер. Управлінь 

СБУ на тему: «Про стан злочинності в Україні: виклики та адекватність реагування 
на них». Дата і місце проведення: 23.10.2017 року, м.Харків, вул. Пушкінська, 79/4, 
НЮУ імені Ярослава Мудрого (2 год). 
 7. Перелік і аналіз різних форм зв’язків   з практичними органами. 
 7.4. Інша консультаційна діяльність: 

– керівництво консультаціями громадянам при зверненні до Юридичної 
клініки Університету (протягом навчальних семестрів року); 

 – консультація власникам квартир і мешканцям багатоквартирного будинку у 
м.Харкові з питань реалізації права спільної власності на приміщення загального 
доступу у багатоквартирному будинку згідно положень Закону України «Про 
особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2015 
року (без створення ОСББ). Проведено 19.08.2017 року о 15.00-17.00. 

  
8. Участь у конференціях, семінарах та інш.: 

 
№ 
п/п 

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

Вказати 
доповідач 
або тези 

Міжнародні  
1. Міжнародна науково-практична конференція «Кримінально-

правові та кримінологічні засади протидії корупції» (м. 
Харків, Україна; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; 
Кримінол. асоц. України (31 березня 2017 року) 
 

Доповідач 

 
      
9. Видавнича діяльність: 

9.3. Навчальний посібник: 
- Віктимологія : навч. посібник/ В. В. Голіна, Б. М. Головкін, М. Ю. Валуйська та 

ін. ; за ред. В.В. Голіни і Б.М. Головкіна. – Харків : Право, 2017-  с. 308 - розд. 4 (4.4, 
4.6) (17,9/1,05 д.а.)   
 

9.4. Список статей:  
9.4.2.  у міжнародних наукометричних базах даних:  

- Пивоваров В. В. Корпоративний ракурс транснаціональної організованої 
торгівлі людьми / В. В. Пивоваров, В. А. Корицкий // Право і суспільство.  – 2017. - 
№ 1. – Ч.2. -  С. 206 – 210. 

- Пивоваров В. В. Особливості детермінації злочинності у великому місті / В. 
В. Пивоваров, М. П. Фроляк  // Юридичний науковий електронний журнал: електрон. 
наук. фах. вид. – 2017. - № 1. – С. 152 – 156. – Режим доступу: 
http://lsej.org.ua/1_2017/39.pdf  - Заголовок з екрана.  

- Пивоваров В. В. До питання сучасного рецидивізму деструктивної 
спрямованості в Україні  / В. В. Пивоваров, Л. Ю. Крячко //  Право і суспільство.  – 
2017. - № 1. – Ч.2. -  С. 211 – 215.  

- Пивоваров В.В. Корпоративна злочинність у процесах транскордонного 
наркобізнесу / В. В. Пивоваров // Право і суспільство. – 2017. - №5. - Ч.2 - С. 219-223.  

- Пивоваров В. В. Конфлікт інтересів як корупціогенний фактор корпоративної 
злочинності / В. В. Пивоваров // Наук. вісник Херсонського держ. ун-ту. - Серія : 
Юрид.науки. – 2017. - Вип.5. - Т.2. – С.123-127. 



  

Всього: 5 одиниць, загальний обсяг 3,14 д.а., авторські – 2,20 д.а. 
 
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. Пивоваров 
В.В. 

Корпоративний 
ракурс транс-
національної 
організованої 
торгівлі 
людьми 

Право і 
суспільство.  – 
2017. - № 1. – Ч.2. -  
С. 206 – 210. - (0,58 
/ 0,3д.а.) 

Видання індексується в 
міжнародній наукометричній базі 
Index Copernicus International 
(Республіка Польща), 
міжнародній наукометричній базі 
даних Google Scholar, 
має повнотекстову мережеву 
версію в Інтернеті на платформах 
Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадсь-кого 
Національної академії наук 
України. Обліковується у базі 
даних «Наукова періодика 
України», індексується  
спеціалізованою інформаційною 
системою Російського індексу 
наукового цитування «РІНЦ» та 
ін. 

2. Пивоваров 
В.В. 

До питання 
сучасного 
рецидивізму 
деструктивної 
спрямованості 
в Україні 

Право і 
суспільство.  – 
2017. - № 1. – Ч.2. -  
С. 211 – 215. – 
(0,58/ 0,3 д.а.) 

3. Пивоваров 
В.В. 

Корпоративна 
злочинність у 
процесах 
транскордонно
го наркобізнесу 

Право і 
суспільство. – 2017. 
- №5. - Ч.2 - С. 219-
223. -  (0,6 д.а.) 

4. Пивоваров 
В.В. 

Особливості 
детермінації 
злочинності у 
великому місті 
 

Юридичний 
науковий 
електронний 
журнал: електрон. 
наук. фах. вид. – 
2017. - № 1. – С. 
152 – 156. – Режим 
доступу: 
http://lsej.org.ua/1_2
017/39.pdf  - 
Заголовок з екрана. 
– (0,78/0,4 д.а.) 

Видання індексується в 
міжнародній наукометричній базі 
Index Copernicus International 
(Республіка Польща), 
міжнародній наукометричній базі 
даних Google Scholar, 
має повнотекстову мережеву 
версію в Інтернеті на платформах 
Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського 
Національної академії наук 
України.обліковується у базі 
даних «Наукова періодика 
України», індексується  
спеціалізованою інформаційною 
системою Російського індексу 
наукового цитування «РІНЦ»  

5.  Пивоваров 
В.В. 

Конфлікт 
інтересів як 
корупціогенн
ий фактор 
корпоративно
ї злочинності  

Наук. вісник 
Херсонського 
держ. ун-ту. - Серія 
: Юрид.науки. – 
2017. - Вип.5. - Т.2. 
– С.123-127 - (0,6 
д.а.) 

Видання індексується в 
міжнародній наукометричній базі 
Index Copernicus International 
(Республіка Польща), 
міжнародній наукометричній базі 
даних Google Scholar, 
має повнотекстову мережеву 
версію в Інтернеті на платформах 
Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадсь-кого 
Національної академії наук 
України.обліковується у базі 
даних «Наукова періодика 
України», індексується  
спеціалізованою інформаційною 
системою Російського індексу 
наукового цитування «РІНЦ»  
та ін. 

 



  

9.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних: 
ПІБ Індекс Хірша (h) 

Пивоваров Володимир Володимирович 4 
 
9.6. Вказати загальну кількість друкованої наукової продукції (одиниць/друк. арк.)  
 

Всього 
друкованої 
продукції 

Моно-
графії 

Наукові 
статті в 

наук. 
журналах 
та наук. 

збірниках 

Тези 
доповідей 
та наук. 

повідомл. 
на конфе-
ренціях 

Підручни-
ки та 

навчальні 
посібники 
з грифом 

МОН  

Підручни-
ки та 

навчальні 
посібники 
без грифа 

МОН 

Збірники 
норма-
тивної 

літератури 

Кодекси, 
коментарі 

Загальна 
кількість 
друк. арк.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
7 
 

- 5/2,20 1/0,25 - 1/ 1,05 - - 3,5 

 
 
17. Керівництво науково-дослідною роботою студентів: 

17.1. «Науковий кримінологічний гурток», керівник доц.Пивоваров В.В., сайт 
гуртка https://criminolog.wordpress.com/ 

Станом на 15.11.2017р. в гуртку активно працюють 11 студентів 5 курсу  
ІПКЮ та Господарсько-правового факультетів. 
17.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих під керівництвом 

студентами самостійно:  
Опубліковані тези - 4/0,8 д.а.  
Підготовлені до друку у збірнику Міжнародної наукової конференції 

«ЗЛОЧИННІСТЬ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ» 12 грудня 2017 року (м.Харків) - 
9/1,8 д.а. 

17.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у співавторстві з 
викладачами:  

1) Опубліковані наукові статті – 3/1,94 д.а.  
2) Наукові статті, направлені до редакцій фахових наукових видань (в останні 

номери за 2017 рік, факт. вихід відбудеться у січні-лютому 2018р.) – 3/1,80 д.а.  
3) Наукові статті, підготовлені для опублікування у фахових наукових виданнях у 

1 півріччі 2018р. – 2/1,20 д.а.   
 

Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології та кримінально-
виконавчого права (Протокол № 5 від « 29 » листопада 2017 р.) 

 
       

Доц. В.В. Пивоваров 


