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1. Ткачова Олена Вікторівна 
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3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи – «Теоретичне 

визначення суспільної небезпеки особистості злочинця» - 1,5 друк. арк. 
 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи «Теоретичне 
визначення суспільної небезпеки особистості злочинця» - 1,5 друк. арк. 
 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: 
 Ткачова О.В., к.ю.н., доцент 

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

                                 Опубліковано 2,63 друк.арк. 
Статті: 
- Ткачова О.В. Вплив на формування суспільної небезпечності негативної 

інформації. Право і суспільство. Вип. 5. 2017. С. 224-229  (0,63 д.а.) 
- Ткачова О.В. Формування особистості агресивного злочинця: постановка 

проблеми. Jurnalul juridic national. Вип. 5 (27). 2017. - С. 131-134 (0,63 д.а.) 
 - Ткачова О.В.   Віктимність жінок: проблемні аспекти [Електронний 
ресурс]/ О. В. Ткачова // Теорія і практика правознавства: електрон. наук. фахове 
вид. - 2017.  – Вип. 2 (12). – Режим доступу: http: tlaw.nlu.edu.ua/article/view/92124  
(0,69 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 
(4.1) (17,9/0,68 д.а.)   

 
8. Участь у конференціях, семінарах: 

 
№ 
п/п 

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

Вказати 
доповідач 
або тези 

Міжнародні  
1. 4 жовтня 2017 р., Дискусійна панель «СВІТ БЕЗ КОРУПЦІЇ: МІФ ЧИ 

РЕАЛЬНІСТЬ?» Першого Харківського міжнародного юридичного 
форуму «Право та проблеми сталого розвитку в глобалізованому 
світі», НЮУ імені Ярослава Мудрого, НАПрН України, USAID, 
ОБСЕ, м. Харків   

Особиста 
участь 

 Інші конференції, семінари, «кругли столи»  
1. 04 квітня 2017 р.,  «Круглий стіл» «Перспективи реформування 

кримінально-виконавчої системи України»,  Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

Член 
оргкомітету, 

особиста 
участь 
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2. 20 листопада 2017 р. «Круглий стіл» «Харків: безпека і правопорядок. 

Законодавчі ініціативи» за участі радника Президента США Дональда 
Трампа з кібербезпеки (колишннього мера Нью-Йорка, 1994-2001) 
Рудольфа Джуліані, Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, Харків 
 

Особиста 
участь 

3/ 12 грудня 2017 р., XVI Всеукраїнська кримінологічна конференція 
«Злочинність у глобалізованому світі» для студентів, аспірантів та 
молодих вчених, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків 

Член 
оргкомітету, 

особиста 
участь 

 
     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 
(4.1) (17,9/0,68 д.а.)   
 

9.4. Список статей у наукових виданнях: 
з них : 
9.4.2.  у міжнародних наукометричних базах даних - 2/1,23 д.а.  

- Ткачова О.В. Вплив на формування суспільної небезпечності негативної 
інформації. Право і суспільство. Вип. 5. 2017. С. 224-229  (0,63 д.а.) 
 - Ткачова О.В.   Віктимність жінок: проблемні аспекти [Електронний 
ресурс]/ О. В. Ткачова // Теорія і практика правознавства: електрон. наук. фахове 
вид. - 2017.  – Вип. 2 (12). – Режим доступу: http: tlaw.nlu.edu.ua/article/view/92124  
(0,69 д.а.) 
 

9.4.5.  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. Ткачова 
О.В. 

Віктимність 
жінок: 
проблемні 
аспекти 

Теорія і практика 
правознавства: 
електрон. наук. 
фахове вид. - 2017.  – 
Вип. 2 (12). – Режим 
доступу: http: 
tlaw.nlu.edu.ua/article/
view/92124  (0,69 д.а.) 
 

Збірник індексується в Google Scholar, 
міжнародних рефера-тивних 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 Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадсь-кого, у базі 
даних «Наукова періодика України» (на 
платформі Uran – загально- державна 
технологічна платформа на базі Open 
Journal Systems (OJS), Central and Eastern 
European Online Library, спеціалізованої 
інформаційної системи Російського індексу 
наукового цитування «РІНЦ» та ін. 

2. Ткачова 
О.В. 

Вплив на 
формування 
суспільної 
небезпечності 
негативної 

Право і суспільство. 
Вип. 5. 2017. С. 224-
229  (0,63 д.а.) 

Журнал «Право і суспільство» включено до 
міжнародної наукометричної бази Index 
Copernicus International (Республіка 
Польща). 
Має повнотекстову мережеву версію в 
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інформації Інтернеті на платформах Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського 
Національної академії наук України. 
Індексується в Google Scholar. 
Журнал є фаховим виданням 

 

13. Наукове керівництво аспірантом і здобувачем кафедри: 
- Бойко В.В., аспірантка, 3-й рік, «Запобігання насильницьким злочинам у 

великих містах України» 
- Шейко К.В., здобувач, 3-й рік, «Кримінологічна характеристика та 

запобігання незаконному обігу алкогольних напоїв» 
 
17. Керівництво науково-дослідною роботою студентів: 

17.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих під керівництвом  
Ткачової О.В. студентами самостійно - 5/0,9 д.а. 

 
Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології та кримінально-

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

доц. О.В. Ткачова  
 

 


