
                                                                
 
 
 

З В І Т 
кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права  

з науково-дослідницької роботи за 2017 рік 
 
 
 
 

 Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого в 2017 році здійснювала на-

укові дослідження згідно з планом в рамках комплексно-цільової програми 

«Теоретичні і прикладні проблеми запобігання злочинності та реформування 

Державної 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 
«Теоретичні і прикладні проблеми запобігання злочинності та реформування 
Державної кримінально-виконавчої служби в Україні». Згідно з відповідними 
темами всієї роботи кафедри на 2016-2020 роки і темами річної роботи на 2017 
рік професорсько-викладацький склад кафедри виконував теоретичні розробки 
і емпіричні дослідження з метою підготовки відповідного матеріалу для статей, 
монографій та кандидатських дисертацій. 

Кафедра також приймала участь у розробці проектів змін і доповнень у 
законодавчі 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, завідувач кафедри. 

«Концептуальні засади нової антикорупційної  політики держави і програмні 
заходи її реалізації» (2,0 д.а.) 

    Опубліковано 5,27 д.а. 
Статті: 

 - Головкін Б. М.  Тіньова зовнішня торгівля і корупція на митницях  / 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, 
2017. - Вип. 139. – 0,82 д.а. 
 - Головкін Б. М. Як стають жертвами 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, 2017. - Вип. 136. – с. 161-
172 – 0,6 д.а. 
 - Головкін Б. М. Віктимологічне запобігання грабежам і розбоям / Б. М. Го-
ловкін // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол. : В.І. Борисов та ін. 
– Х. : Право, 2017. – Вип. 33. – С. 78–96. – 0,7 д.а. 

 
 Тези 

- Головкін Б. М. Поняття корупційної злочинності у митній сфері / Б. М. Голов-
кін // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасніть, майбутнє:  [Текст] : 
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 
р.) У 2-х т. Т. 2 / [відп. ред. Г.О. Ульянова – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 
2017. – 848 с. - С. 285-287 (0,2 д.а.) 

- Головкін Б. М. Стан корупції в митній справі / Світ без корупції: міф чи реа-
льність? : матеріали дискусійної панелі Першого Харк. між нар. юрид. форуму 
«Право та проблеми сталого розвитку в глобалізованому світі» (м. Харків, 3-6 жовт-
ня 2017 р.) - Харків : Право, 2017.- 142 с. – С. 19-25 (0,34 д.а.) 
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- Головкін Б. М. Сценарії віктимізації злочинів / Б. М. Головкін 
//Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирі-
шення [Текст] : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Київ, 24 берез. 2017 р.) : у 2 ч. 
/ [редкол.: В.В. Чернєй, С.Д. Гусаров, С.С. Чернявський та ін.] – Київ : Нац. акад. 
внутр. справ, 2017. – Ч. 1 – 300 с. - С. 15-18 (0,2 д.а.) 

- Головкін Б. М. Електронна система запобігання злочинності у великих містах 
// З нагоди 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського: зб. матеріа-
лів  круглого столу, м. Харків, 30 жовтня 2017 р./ [відп. за вип. В.Ю. Шепітько] ; 
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса НАПРН 
України. – Харків : Право, 2017.  128 с.– С. 48-52 (0,21 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. 2, 
розд. 8 (8.4) (17,9/ 2,6 д.а.)  

 
2. Голіна В.В. , д.ю.н., професор. 

«Об’єкт запобігання  злочинності», 2,0 д.а.  
  Опубліковано – 10,3 д.а.: 
Монографія: 
- Громадськість у запобіганні та протидії злочинності: вітчизняний та міжна-

родний досвід: монографія / В.В. Голіна, М.Г. Колодяжний, С.С. Шрамко та ін.; за 
заг. ред. В.В. Голіна; підрозділи : вступ.; 2.2-2.3; підрозділ 2.1 (у співавт.). Х., 2017. 
С. 57-105 (16,5/3,5 д.а.) 

 
Статті: 

 - Голіна В.В. Об’єкт запобігання злочинності як фундаментальна кримінологічна 
проблема / В.В. Голіна // Проблеми законності : зб. наук. праць / отв. ред. В.Я. Та-
цій, 2017 . – Вип. 138. –  248 с. - С. 150-161 - 0,6 д.а. 
 - Голіна В.В. Теоретико-прикладні питання «ціни злочинності та її обчислення» / 
В.В. Голіна, С.В. Брояков // Теорія і практика правознавства. – Х., 2017. Т.1. № 11. – 
0,5 д.а./ 0,3 д.а. 

- Голіна В.В. Криміногенність // Вісник Асоціації кримінального права України. – 
2017. - №1 (8). – 0, 1 д.а. 

- Голіна В.В., Шрамко С.С., Калініна А.В. Участь громадськості в запобіганні та 
протидії злочинності в Україні // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / 
редкол.: В.І. Борисов та ін. – Харків : Право, 2017. – Вип. 33. – С. 56-67 (0,9/0,3 д.а.) 

- Голіна В.В., Шрамко С.С. Запобіжний потенціал стратегії зменшення можливос-
тей вчинення злочинів // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: 
В.І. Борисов та ін. – Харків : Право, 2017. – Вип. 34. – С. 3-14. (0,8/0,4 д.а.) 

- Голіна В.В. Стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів у системі за-
побігання злочинності // Вісник кримінологічної асоціації України. – № 3 (17). – Х.: 
ХНУВС, 2017. – С. 71-80 (0,5 д.а) 
 

Тези: 
- Голіна В.В. «Тіньова злочинність» // Кримінальне право: традиції та новації: ма-

тер. ІІІ Міжнародного круглого столу, присвяченого вшануванню пам’яті видатного 
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вченого, Героя України, акад. В.В. Сташиса. 7-8 вересня 2017. – Чернігів: Десна По-
ліграф, 2017.- 0,1 д.а. 

- Голіна В.В. Стратегії запобігання та протидії злочинності як різноманітності фо-
рми реалізації кримінологічної політики // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. «Полі-
тика у сфері боротьбі зі злочинністю» з нагоди визначення 25-річчя навчально-
наукового юрид. ін-ту, 8-10 червня 2017 р. – Івано-Франківськ, 2017. – 0,4 д.а. – 26-
29 с.  

- Голіна В.В. Глобалізація, запобігання злочинності, кримінальне законодавства // 
Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації: 
Матер. міжнар.-практ. конф., 12-13 жовтня 2017 р. / редкол. : В.Я. Тацій (голов. 
ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред) та ін. Х., 2017. – 560 с. – 0, 4. д.а. – 423-426 с. 

 
Інша друкована продукція 

- Голіна В.В. Передмова та заг. ред. монографії Бугайця А.В. «Корислива насиль-
ницька злочинність на залізничному транспорті України» Х., 2017. – 196 с. – 0,1 д.а. 

- Голіна В.В. Зняття судимості // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 
т.- т. 17. -1064 с. – 0,1 д.а. (с. 399-400). 

- Голіна В.В. Погашення судимості  // Велика українська юридична енциклопедія : 
у 20 т.- т. 17. -1064 с. – 0,1 д.а. (с. 696-697). 

- Голіна В.В. Трахтеров  Владимир Сергеевич // Велика українська юридична ен-
циклопедія : у 20 т.- т. 17. -1064 с. – 0,1 д.а. (с. 970) 

 
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 - вступ, 
розд. 1 (1.1 – 1.3), розд. 6 (6.1 – 6.3), розд. 7 (7.2). (17,9/3,3 д.а.)   

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

 «Захист викривачів корупції як один із ефективних запобіжних заходів проти-
дії корупції»  (2,0 д.а).  

Опубліковано 2,05 д.а. 
Статті: 

- Шостко О. Ю.  Правовий захист викривачів корупційних правопорушень / О. 
Ю. Шостко // Юридичний науковий електронний журнал: електрон. наук. фах. вид. 
– 2017. – № 3. – С. 146–150. (0,7 д.а.) 

- Шостко О.Ю. Злочинність неповнолітніх. Українська кримінологічна енцикло-
педія / за заг. ред. В.В. Чернєя, В.В. Сокуренка; упоряд. О.М. Джужа, О.М. Литви-
нов. – Харків – Київ : Харк. нац. ун-т внутр. справ; Нац. акад. внутр. справ, Кримін. 
асоц. України, Золота миля. – 2017. – С. 274-277 (0,4 д.а.) 

- Шостко О.Ю. Злочинність організована. Українська кримінологічна енцикло-
педія / за заг. ред. В.В. Чернєя, В.В. Сокуренка; упоряд. О.М. Джужа, О.М. Литви-
нов. – Харків – Київ : Харк. нац. ун-т внутр. справ; Нац. акад. внутр. справ, Кримін. 
асоц. України, Золота миля. – 2017. – С. 274-277 (0,5 д.а.) 

 
Тези:  

- Шостко О.Ю. Міжнародні стандарти захисту викривачів корупційних правопо-
рушень // О. Ю. Шостко// Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку 
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України в умовах глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної конфере-
нції. – Харків, 2017. С. 405 – 409 (0,25 д.а) 
 

- Шостко О.Ю. Типологія осіб, що вчиняють корупційні злочини // О. Ю. Шост-
ко// Матеріали ІІ Регіонального круглого столу «Транскордонна співпраця: пробле-
ми та шляхи їх вирішення»// Національна академія прокуратури України. – Одеса, 
2017.- С. 53 - 59 (0,2 д.а.)  

 
 

4. Автухов К.А. к.ю.н., доцент 

«Значення кримінально-виконавчого законодавства у регулюванні криміна-
льно-виконавчих правовідносин» (1,5 друк. арк.). 

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 (0,6 д.а.). 

 
-  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. (0,7/0,5 д.а.) 

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

Актуальні питання кримінально-виконавчого законодавства та практики : зб. матері-
алів круглого столу (Київ, 30 березн. 2017 р.) / відп. ред. В. А. Кирилюк. – К. : Ін-т 
крим.-викон. служби, 2017. – 127 с. С. 8-10. (0,2 д.а.) 

-Автухов К.А. Забезпечення безпеки в пенітенціарних установах шляхом поєд-
нання фізичної, процедурної та динамічної безпеки / К. А. Автухов // Захист прав 
людини в парадигмі верховенства права (Київ, 17 травня 2017 р.). – К. : Акад адво-
катури. 2017. – С. 34-36. (0,2 д.а.) 

– Автухов К.А. До питання місця рішень Європейського суду з прав людини в 
системі джерел кримінально-виконавчого права / К. А. Автухов // Актуальні про-
блеми 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. (0,2 д.а.) 

– Автухов К.А. Зміни в порядку застосування УДЗ та заміни невідбутої частини 
покарання більш м’яким, як запорука зменшення корупційних ризиків / К.А. Авту-
хов, І. С. Яковець // Актуальні питання кримінально-виконавчого права та криміно-
логії: матеріали науково-практичних семінарів кафедри кримінального, криміналь-
но-виконавчого права та кримінології (17 та 30 листопада 2016 року). – Чернігів: 
Акад. ДПтС, 2016. – 192 с. С .188- 191. (0,2 д.а.) 

 
Посібники: 
1. Короткочасні виїзди засуджених до позбавлення волі за межі колоній / К. А. 
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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. (11,0/0,8 д.а.) 

2. Науково-практичні рекомендації до кримінально-виконавчої діяльності : на-
ук. – практ. посіб. / К.А. Автухов, А. П. Мукшименко, Т. С. Яблонська, І. С. Яко-
вець. – Київ. Паливода А. В., 2016. – 136 с. (16,7/4,0 д.а.) 

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. (14,53/0,5 д.а.)  

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. (2,75/1,5 д.а.) 

5. Автухов К. Методичні рекомендації щодо впровадження мультидисципліна-
рного підходу в роботі служби пробації  (при наданні допомоги у соціальній адапта-
ції) / К. А. Автухов, М. Г. Демченко, Р. А. Дрозд та ін. – Полтава: без вид., 2017 - с. 
36. (3,1/ 1,6 д.а.) 

 
5. Валуйська М. Ю., к.ю.н., доцент   

«Проблеми вивчення криміналізації особистості» 1,5 д.а. 
Опубліковано – 2,7 д.а. 

Статті: 
- Валуйская М. Проблемы методологического подхода при исследовании кри-

минализации личности и личности преступника [Текст] / М. Валуйская // Legea si 
viata : зб. наук. пр. / Министерство юстиции Республики Молдова, 2017. - № 10/2 
(310) - С. 14-18.  (0,5 д.а.) 

- Валуйська М. Ю. Можливості використання парних категорій при дослідженні 
криміналізації особистості та особистості злочинця // Порівняльно-аналітичне право. 
– 2017. – № 4 (0,8 д.а.) 

 
Тези: 

- Валуйська М. Ю. Використання філософських категорій «внутрішнє» та «зов-
нішнє» при вивченні криміналізації особистості [Текст] / М. Ю. Валуйська // Кримі-
нально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації : мате-
ріали міжнар. наук-практ. конф., 12-13 жовт. 2017 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. 
ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Харків : Право, 2017. – С. 453-456 (0,2 
д.а.) 

- Валуйська М. Ю. Особистісно-професійне становлення студентів-юристів // 
Методика, дидактика та освітні практики. Частина 1: тези доповідей та повідомлень 
учасників ХІ конференції школи педагогічної майстерності Національного юридич-
ного університету імені Ярослава Мудрого / за заг. ред. В.В. Комарова. – Харків: 
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017.- 182 с.-  С. 34-37 (0,2 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 
(4.3 у спіавт з К.Д. Кулик), розд. 7 (7.1). (17,9/1,0 д.а.)   
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6. Лукашевич С. Ю., к.ю.н., доцент   

«Синергія об’єкту запобігання злочинності».1,5 д.а. 
Опубліковано 5,14 друк.арк. 

Монографія: 
- Громадськість у запобіганні і протидії злочинності: вітчизняний та міжнаро-

дний досвід : монографія / В. В. Голіна, М. Г. Колодяжний, С.Ю. Лукашевич та ін. ; 
за заг. ред. В. В. Голіни, М. Г. Колодяжного. - Х. : Право, 2017. - 284 с. (13,0/2,3 д.а.) 
 

Статті: 
- Лукашевич С.Ю. Історичні та гносеологічні засади визначення об’єкта запо-

бігання злочинності / С.Ю. Лукашевич // Порівняльно-аналітичне право – електрон-
не фахове наукове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський націона-
льний університет». – 2017. - № 3. – С. 195-197. - Режим доступу: http:// 
pap.in.ua/3_2017/59.pdf. – 0,5 д.а. 

- Лукашевич С.Ю. Наукові підходи до визначення сутності об’єкта запобіган-
ня злочинності / С. Ю. Лукашевич // Форум права. - 2017. - № 3. - С. 109–113. - Ре-
жим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2017_3_20. – 0,5 д.а. 

- Лукашевич С.Ю. Системно-функціональне значення визначення об’єкта за-
побігання злочинності / С.Ю. Лукашевич // Вісник Кримінологічної асоціації Украї-
ни № 3 (17) : збірник наукових праць [редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. – 
Харків : ХНУВС, 2017. – 0,5 д.а. 
 

Тези: 
- Лукашевич С.Ю. Принципи формування та реалізації антикорупційної полі-

тики / Світ без корупції: міф чи реальність?: Матеріали дискусійної панелі Першого 
Харк. міжнар. юрид. форуму "Право та проблеми сталого розвитку в глобалізовано-
му світі" (Харків, 3-6 жовтня 2017 р.). - Харків: Право, 2017. – 142. – С. 60-64. (0,2 
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. 3. 
(17,9/1,14 д.а.)   

 
 
7. Оболенцев В.Ф., к.ю.н., доцент   

«Базові засади системного     підходу у антикорупційному    комплаєнсі», 
1,5 д.а. 

                        Опубліковано 2,85 друк.арк. 
Статті: 

- Оболенцев В.Ф. Держава Україна як система: системний підхід до запобігання 
корупції [Текст] / В. Ф. Оболенцев // Проблеми законності : зб. наук. пр. / М-во осві-
ти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Нац. юрид. ун-
т ім. Ярослава Мудрого, 2017. - Вип. 138. - С. 150-161 . – 0,5 д.а. 

- Оболенцев В.Ф. Корупція у системі держави Україна: формалізація проблеми 
на засадах методики системного аналізу [Текст] / В. Ф. Оболенцев // Теорія і практи-
ка правознавства: ел. наук. фах. видання . / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. 
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ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017.  
– 0,5 д.а. 

- Оболенцев В.Ф. Моделюваня злочинності у системі держави Україні згідно  
SADT-технології. [Текст] / В. Ф. Оболенцев // Вісник Кримінологічної асоціації 
України № 3 (17) : збірник наукових праць [редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та 
ін.]. – Харків : ХНУВС, 2017. – 0,5 д.а. 

 
Тези: 

 - Оболенцев В.Ф., Капліна А.О. Зміст та кількісні характеристики правовідно-
син, що регулюються ч.4. ст.62 Конституції України: антикорупційний аспект. Нау-
ка як рушійна антикризова сила: матеріали IV Міжнародної конференції (м. Київ, 31 
серпня 2017 р.). Ч. 2.  Київ. 2017. С. 102 – 104. – 0,4 д.а./ 0,2 д.а. 
     - Оболенцев В., Тарнауз О.  Зміст та кількість правовідносин, що регулюються 
статею 59 Конституції України.  Іновації в сучасній науці: матеріали ІІІ міжнародної 
науково-практичної конференції  (м. Київ, 31 серпня 2017 р.). Частина 2. Київ. 2017. 
– 92с.  – 0,4 д.а. / 0,35 д.а. 

 - Оболенцев В.Ф. Формалізація проблем, що існують у системі держави у 
зв’язку з корупцією / Світ без корупції: міф чи реальність? : матеріали дискусійної 
панелі Першого Харк. між нар. юрид. форуму «Право та проблеми сталого розвитку 
в глобалізованому світі» (м. Харків, 3-6 жовтня 2017 р.) - Харків : Право, 2017.- 142 
с. – С. 80-83 (0,15 д.а.) 
        - Оболенцев В.Ф. Корупція у системі держави Україна: формалізація проблеми 
на засадах методики системного аналізу// Актуальні шляхи удосконалення українсь-
кого законодавства: зб. тез наук. доп і повідомл. VI Всеукр. наук.-практ. конф. Сту-
дентів, аспірантів, науковців та молодих вчених (Харків, 18 листоп. 2017 р.) / НЮУ 
ім. Ярослава Мудрого. – Харків: Право, 2017. – С. 240-243. (0,3 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. 6 
(6.4) (17,9/0,35 д.а.)   

 
8. Пивоваров В.В., к.ю.н., доцент   

«Кримінологічна характеристика  сучасних проявів корпоративної злочин-
ності», 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: елек-
трон. 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.) 

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

нально-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.)   

 
 
9. Романов М. В., к.ю.н., доцент   

«Системні проблеми кримінально-виконавчої     служби України» – 1,5 
д.а. 

Опубліковано – 11,3 д.а. 
       Статті:  

- Романов М., Глушановська С. Порівняльний огляд кримінально-виконавчих 
систем України та Фінляндії / Журнал східноєвропейського права. – 2017. - № 38. – 
С. 26-34 (0,8/0,4 д.а.) 

- Романов М.В. Мета покарання: від ідеологічних міфів до реальності / Жур-
нал східноєвропейського права. – 2017. - № 38. – С. 18-25. (0,7 д.а.) 

 
Навчальний посібник: 

- Основні засади запобігання корупції / М.В. Романов. – Харків: ТОВ «Видав-
ництво права людини», 2017. – 176 с. (10,2 д.а.) 

 
 
10. 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 ін-

формації. 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 [Текст] / О. В. Ткачо-
ва // Теорія і практика правознавства: ел. наук. фах. видання . / М-во освіти і науки 
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України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Яро-
слава Мудрого, 2017.   (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.)   
 
11. Юрченко Ольга Юріївна, к.ю.н., доцент   

«Віктимогенні чинники при  вчиненні злочинів, вчинених з мотивів ра-
сової національної чи релігійної нетерпимості» 1,5 д.а. 
            Опубліковано 2,74 д.а. 

Статті: 
- Юрченко О.Ю. Роль віктимогенних чинників при вчиненні насильницьких зло-

чинів в Україні [Текст] /О.Ю. Юрченко //Порівняльно-аналітичне право. - № 4. – 
2017. – с. 263-265 (0,5 д.а.)  

- Юрченко О.Ю.  Аналіз віктимності в корисливих насильницьких злочинах та в 
злочинах з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості   [Текст] /  
О.Ю. Юрченко // Право і суспільство. - № 6. – 2017 (0,5 д.а.)  

  
Тези: 
- Юрченко О.Ю. Особливості вибору жертви при вчиненні злочинів, пов’язаних з 

насильством та злочинів на «ґрунті ненависті» [Текст] /О.Ю. Юрченко // зб. наук. 
праць «ΛΌГOΣ». – Т.2. – с. 95-97. - м. Полтава, 19 листопада, 2017р. (0,3 д.а.)  

- Юрченко О.Ю. Зарубіжний досвід захисту жертв злочинів, пов’язаних з насиль-
ством [Текст] /О.Ю. Юрченко // зб. наук. праць «ΛΌГOΣ».  м. Сент-Ендрюс, Шотла-
ндія 01 грудня 2017р. Т.1.- с. 165-167. (0,4 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. 5 
(17,9/1,04 д.а.)   

 
12. Кулик К.Д., к.ю.н., асистент 

  «Кримінологічна характеристика та запобігання розбещенню неповнолі-
тніх в Україні», 1,0 д.а. 

Опубліковано – 2,7 друк. арк. 
Статті: 

 - Кулик К. Д. Загальносоціальне запобігання розбещенню неповнолітніх в 
Україні / К. Д. Кулик // Науковий вісник Ужгородського національного університе-
ту. Серія Право, 2017. – Вип. 44. Т.2. – С. 88-93. – 0,6 д.а. 
 - Кулик К. Д. Спеціально-кримінологічне запобігання розбещенню неповнолі-
тніх в Україні / К. Д. Кулик // Право і суспільство. 2017. - № 3, ч. 2. – С. 187-193. – 0, 
6 д.а. 
 - Кулик К. Д. Індивідуальне запобігання розбещенню неповнолітніх в Україні / 
К. Д. Кулик // Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. – Вип. 
4, Т. 2. – С. 75-78. – 0,5 д.а. 
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Тези: 

- Кулик К. Д. Аспекти віктимологічного запобігання розбещенню неповнолітніх 
в Україні / К. Д. Кулик // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сього-
дення та шляхи їх вирішення: матеріали міжвуз. наук.-практ.конф. (Київ, 24 берез. 
2017 р.): у 2 ч./ [ред кол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – 
Київ : Нац. акад. внутр.  справ, 2017.  – Ч. 2. – С. 78-82. – 0,3 д.а. 

- Кулик К. Д. Щодо питання змісту обєктивної сторони розбещення неповнолі-
тніх в Україні / К. Д. Кулик // Актуальні шляхи вдосконалення українського законо-
давства: зб. тез наук.доповідей і повідомлень V Всеукр. наук.-практ. конф. студен-
тів, аспірантів та молодих вчених, Харків, 22 квіт. 2017 р. / НЮУ ім. Ярослава Муд-
рого. – Харків: Право, 2017. – С. 79-82. – 0,3 д.а. 

- Кулик К. Д. Деякі аспекти правового статусу Національного агентства з пи-
тань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та 
інших злочинів / К. Д. Кулик // Світ без корупції: міф чи реальність?: матеріали дис-
кусійної панелі Першого Харк. міжнар. юрид. форуму «Право та проблеми сталого 
розвитку в глобалізованому світі» (м. Харків, 3–6 жовтня 2017 р.). – Харків : Право, 
2017. – С. 54-57. – 0,3 д.а. 

- Кулик К. Д. Заходи запобігання вчиненню розбещення неповнолітніх у конк-
ретних життєвих ситуаціях / К. Д. Кулик // Юридична осінь 2017 року: зб. тез допо-
відей та наук. повідомл. учасників всеукр. наук. конф. молодих учених (Харків, 15 
листоп. 2017 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана. – Харків: Нац. юрид. ун-т імені Яро-
слава Мудрого: Мадрид, 2016. – С. 55-58. – 0,2 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 (4.3 
у співавторстві М. Ю. Валуйською) (17,9/0,2 д.а.)   

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

в Україні» 1,5 друк. арк. 
   Опубліковано 10,47 д.а. 
Монографія: 

 - Новіков О. В. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у 
сфері інтелектуальної власності : моногр. / О. В. Новіков ; за заг. ред. Б. М. Головкі-
на. – Харків: Право, 2017.  (9,5 д.а.) 

 
Стаття: 
- Новіков О.В., Симкіна А.Є. Комплаєнс підхід до запобігання корупції у приват-

ній сфері / О.В. Новіков, А.Є. Симкіна // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. 
пр. / редкол. : В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2017. – Вип. 34. – (0,5/0,3 д.а) 

 
Тези: 

 - Новіков О. В. Аспекти функціонування антикорупційного комплаєнсу в при-
ватній сфері / О. В. Новіков // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми 
сьогодення та шляхи їх вирішення : матеріали міжвуз. наук. – практ. конф. (Київ, 24 
берез. 2017 р.) / [ред. кол. В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – 
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Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – Ч. 1. С. 90–93. (0,25 д.а.). 
 - Новіков О. В. Деякі питання комплаєнс підходу до запобігання корупції у 
приватній сфері / О. В. Новіков // Світ без корупції: міф чи реальність? : матеріали 
дискусійної панелі Першого Харк. міжнарод. юрид. форуму «Право та проблеми 
сталого розвитку в глобалізованому світі» (м. Харків, 3-6 жовт. 2017 р.) – Харків: 
Право, 2017. – С. 77–80. (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 (4.5 
у співав. з Таволжанським О.В.) (17,9/0,17 д.а.)   

 
 
14. Сметаніна Н.В., к.ю.н., асистент 

«Структура ціни злочинності», 1,5 д.а. 
Опубліковано 3,72 друк.арк. 

Статті: 
- Сметаніна Н. В. Зарубіжний досвід визначення ціни злочинності / Н. В. Сме-

таніна // Право і суспільство. – 2017. – № 3/1. – С. 182–188.– 0,6 д.а. 
- Сметаніна Н. В. Небезпечні наслідки корупції для особи, держави та суспіль-

ства / Н. В. Сметаніна // Право і суспільство. – 2017. – № 4, ч. 2. – С. 162–165. – 0,5 
д.а. 

Тези: 
- Сметаніна Н. В. Проблемні питання визначення структури ціни злочинності у 

кримінології / Н. В. Сметаніна // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми 
сьогодення та шляхи їх вирішення : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Київ, 24 
берез. 2017 р.) : у 2 ч. – Київ, 2017. – Ч. 2. – С. 110–113. – 0,2 друк.арк. 

- Сметаніна Н. В. Ціна корупційних злочинів / Н. В. Сметаніна // Кримінально-
правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.-
практ. конф., (31 берез. 2017 р., м. Харків, Україна). – Харків, 2017. – С. 175–176. – 
0,3 друк.арк. 

- Сметаніна Н. В. Формування негативного ставлення до корупції як напрям 
сучасної антикорупційної політики України / Н. В. Сметаніна // Світ без корупції: 
міф чи реальність? : матеріали дискусійної панелі Першого Харків. міжнар. юрид. 
форуму «Право та проблеми сталого розвитку в глобалізованому світі» (м. Харків, 3-
6 жовт. 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 96–101. – 0,2 друк.арк. 

- Сметаніна Н. В. Значення аналізу соціальних наслідків злочинності для вирі-
шення сучасних кримінологічних проблем / Н. В. Сметаніна // Кримінально-правове 
забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації : матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2017 р. – Харків, 2017. – С. 489–492. – 0,2 друк.арк. 

- Сметаніна Н. В. Сучасні підходи до організації ефективного проведення 
практичних занять// Методика, дидактика та освітні практики. Частина 1: тези допо-
відей та повідомлень учасників ХІ конференції школи педагогічної майстерності 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого / за заг. ред. В.В. 
Комарова. – Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017.- 182 с.-  С. 136-139 
(0,2 д.а.) 
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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. 1 
(1.4), розд. 7 (7.3, 7.4, 7.5) (17,9/1,52 д.а.) 
 
 

15. Таволжанський О.В., к.ю.н., асистент 
 «Кримінологічна характеристика злочинів у сфері телекомунікацій та інфо-

рмаційних технологій» 1,5 друк. арк. 
Опубліковано - 1,62 друк. арк. 

Статті: 
- Тавожанський О.В.  Питання визначення кіберзлочинності в умовах розбудо-

ви інформаційного суспільства// Журнал східноєвропейського права. – 2017. - № 45. 
– С. 97-103. (0,6 д.а) 

- Тавожанський О.В.  Основи державної кіберполітики України: формування та 
реалізація// Науково-інформаційний вісник Університету Короля Данила: Журнал. 
Серія Право. №4(16), 2017.- с. 117-123. (0,65 д.а) 

      
Тези: 

- Тавожанський О.В.  Інноваційне теперішнє у парадигмі сучасного освітнього 
процесу// Освітні технології  та педагогічний етос. Частина 2: тези доповідей та по-
відомлень учасників ХІ конференції школи педагогічної майстерності Національно-
го юридичного університету імені Ярослава Мудрого / за заг. ред. В.В. Комарова. – 
Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017.- 84 с.-  С. 24-27 (0,2 д.а.) 

 
Навчальний посібник: 
- Віктимологія : навч. посібник/ В. В. Голіна, Б. М. Головкін, М. Ю. Валуйсь-

ка та ін. ; за ред. В.В. Голіни і Б.М. Головкіна. – Харків : Право, 2017-  с. 308 - розд. 
4 (4.5 у співав. з О.В. Новіковим) (17,9/ 0,17 д.а.) 

 

Загальна кількість виконавців – 15. 

 Викладачам, які працюють на 0,25, 0,5 ставки і погодинникам тематика 
наукових робіт на 2017 рік не планувались.  

1.3. Всі викладачі кафедри виконали НДР у встановлений термін, нега-
тивних рецензій не мають. Всі результати опубліковані в повному обсязі. 

1.4. Діяльність на госпдоговірних засадах у 2017 році не проводилась.   

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

Наукові дослідження поводились також в рамках цільової комплексної про-
грами для виконання пункту «Запобігання корупції у приватному секторі» Роз-
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ділу 3 ЗУ «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антико-
рупційна стратегія) на 2014-2017 роки» від 14 жовтня 2014 року № 1699-VII та 
Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політи-
ки в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки затв. постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265. 

Комплексного кримінологічного дослідження такого явища, як злочинність, 
його понятійного визначення, аналізу інформаційної моделі злочинності, ви-
значення ціни злочинності та її структури як елемента інформаційної моделі 
злочинності у сучасному українському суспільстві в Україні дотепер не прово-
дилося. Відсутність такого комплексного дослідження на тлі значної криміна-
лізації основних сфер суспільного життя і значних змін суспільних відносин 
зумовила вибір теми дослідження і свідчить про її актуальність, теоретичну і 
практичну значущість. 

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

1.7. Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що в осно-
ву написання відповідних глав підручників, розділів монографій і докторських 
дисертацій покладені теоретичні розробки і емпіричні дані, які були отримані в 
процесі наукових досліджень виконавців. Практична значимість усіх викона-
них робіт полягає в тому, що вони є главами  підручників для студентів Уні-
верситету і розділами наукових монографій.  

Розроблено засади антикорупційного комплаєнсу згідно методики  систем-
ного аналізу.  Окреслено державу Україну як систему та корупцію як її систе-
мну проблему. Формалізовано проблему корупції в системі держави України 
на засадах системотехніки. У відповідності до цього на засадах SADT-
технології розроблено модель заходів антикорупційного комплаєнсу. 

Уперше обґрунтовано необхідність осмислення державою і суспільством ці-
ни злочинності як показника руйнівності соціальних цінностей, адекватної 
кримінологічної оцінки її негативних наслідків, впровадження в практику від-
повідних методів обчислення кількісно-якісних вимірів ціни окремих видів 
злочинних проявів. Удосконалено концептуальні положення про криміноло-
гічну інформаційну модель злочинності, конструкція якої повинна формувати-
ся за допомогою кримінолого-значущих статистичних показників, що надає 
можливість визначення дійсного стану злочинності в державі; питання 
кримінологічної класифікації злочинних проявів; змістовне навантаження 
поняття «кримінологічна характеристика злочинності», розширено уявлення 
про такі її показники, як: стан, рівень, коефіцієнти, структура, динаміка, харак-
тер, географія, тренд.         Набули подальшого розвитку визначення і по-
ложення щодо кола обов’язкових узагальнюючих елементів кримінологічної 
структури злочинності у напрямку їх деталізації і диференціації. 
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2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

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

 
Автухов К.А. приймав 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 супровід-
них 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 ро-
зробник законопроекту). 

 
Романов М.В. брав участь у розробці пропозицій до Закону України «Про 

пенітенціарну систему» шляхом надання письмових пропозицій до підкомітету 
Верховної Ради України з питань реформування пенітенціарної системи, діяль-
ності органів виконання покарань та пробації. 

Романов М.В. готував відповідь на запити Верховної Ради України: 
- щодо наглядових повноважень прокуратури відносно діяльності органів і 

установ виконання покарань; 
- щодо законопроекту про пенітенціарних суддів. 

 
Рецензували (готували експертні висновки) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів: 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вирішення 

проблемних питань проведення антитерористичної операції та посилення боротьби з 
тероризмом)»(реєстр. № 6079 від 13.02.2017) (Головкін Б.М. у співавт. з Новіковим 
О.В.) 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ві-
дповідальності за злочини, вчинені щодо малолітнього та особи, яка не досягла ста-
тевої зрілості» (реєстр. № 6449 від 16.05.2017 р.) (Головкін Б.М. у співавт. з Кулик 
К.Д. і Валуйською М.Ю.) 
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«Про пенітенціарну систему» (реєстр. № 7337 від 24.11.2017  р.)  розділом  VII  
(Прикінцеві  положення)  якого  пропонується також внесення низки змін до деяких 
законодавчих актів України. (Головкін Б.М. у співавт. з Автуховим К.А.) 

«Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії» 
(реєстр.№ 7147 від 28.09.2017 р.) на виконання листа Національної академії право-
вих наук України Петришина О.В. від 31.10.2017 № 919 (Новіков О.В.) 

 
2.2. В 2017 році кафедра не брала участі в розробці та обговоренні проектів по-
станов 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 

Харківської області 
- консультант Координаційної ради з проблем запобігання насильства в 

сім'ї. 
доц. Романов М.В.: 

- член робочих груп підкомітету з питань реформування Державної пені-
тенціарної служби Укарїни Верховної Ради України. 

   
 доц. Автухов К.А.: 
- очолює громадську раду при управлінні Державної пенітенціарної служ-

би України в Харківській області, в рамках роботи в якій здійснював науковий 
аналіз 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. 

 
 Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації  наукових 
досліджень: 
2.6. На базі кафедри були проведені:  

– курс тренінгів (зустрічей та відеоконференцій) з норвезьким фахівцем в 
галузі антикорупційного комплаєнсу Олафом Саксагаардом з теми «Запобіган-
ня корупції в публічній та приватній сфері» (січень 2017 р.). 

– «Круглий стіл» студентів, аспірантів та молодих вчених «ПЕРСПЕКТИ-
ВИ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» 04 
квітня 2017 р. 
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– дискусійна  панель «СВІТ БЕЗ КОРУПЦІЇ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?» 
Першого Харківського міжнародного юридичного форуму «Право та проблеми 
сталого розвитку в глобалізованому світі»  04 жовтня 2017 р. 

– XVI Всеукраїнська кримінологічна конференція «ЗЛОЧИННІСТЬ У 
ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ» для студентів, аспірантів та молодих вчених,  
12 грудня 2017р. 
 
 За підсумками проведних заходів опубліковано 4 видання загальним 
обсягом 86,55 друк.арк.: 
  

- Перспективи реформування кримінально-виконавчої системи України: матеріа-
ли круглого столу студентів, аспірантів та молодих вчених (4 квітня 2017 р., м. Харків,: у 
2-х т./ Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; за ред. А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна та 
інш. – Харків : Юрайт, 2017 - Т. 1. – 222 стр. (17,5 д.а.) 

- Перспективи реформування кримінально-виконавчої системи України: матеріа-
ли круглого столу студентів, аспірантів та молодих вчених (4 квітня 2017 р., м. Харків,: у 
2-х т./ Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; за ред. А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна та 
інш. – Харків : Юрайт, 2017 - Т. 2. – 230 стр. (18,68 д.а.) 

- Злочинність у глобалізованому світі: матеріали XVI Всеукр. кримінол. конф. для 
студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Харків, 12 груд. 2017 р.) / за заг. ред.  
А. П. Гетьмана і Б. М. Головкіна– Харків : Право, 2017. – 420   с. (42,12 д.а.) 

- Світ без корупції: міф чи реальність?: матеріали дискусійної панелі Першого 
Харк. міжнар. юрид. форуму «Право та проблеми сталого розвитку в глобалізованому 
світі» (м. Харків, 3–6 жовтня 2017 р.). – Харків : Право, 2017. – 142 с.(8,25 д.а.) 
 
2.7. Викладачі кафедри приймали активну участь у науково-практичних кон-
ференціях:    

Таблиця № 1 

№ 
п/п 

Дата проведення конференції  
назва, місто  

Кількість 
викладачів,  

які взяли 
участь 

Міжнародні 
1.  31 березня  2017 р., Міжнародна науково-практична конферен-

ція «Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії 
корупції»; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримі-
нол. асоц. України, Харків 

2 
 

2.  17-18 травня 2017 р., Міжнародна науково-практична конфе-
ренція “Захист прав людини в парадигмі верховенства права”, 
Академія адвокатури України, Київ 

3 
 

3.  18 травня 2017 р., Міжнародний круглий стіл “Актуальні пи-
тання боротьби з торгівлею людьми в умовах проведення анти-
терористичної операції (збройного конфлікту)”, Донецький 
юридичний інститут, Фонд Ганса Зайделя, Маріуполь 

1 
 

4.  19 травня 2017 р., Міжнародна науково-практична конференція 
«Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасніть, май-
бутнє» (до 20-річчя НУ ОЮА та 170-річчя Одеської школи 
права), м. Одеса 

1 
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5.  
 

8-10 червня 2017 р. Міжнар. наук.-практ. конф. «Політика у 
сфері боротьбі зі злочинністю» з нагоди визначення 25-річчя 
навчально-наукового юрид. ін-ту, Івано-Франківськ 

1 
 

6.  7-8 липня 2017 р., “Friends or Foes of Transformation? Economic 
Elites in Ukraine from Historical and Comparative Perspective”, 
Університет Ессену, м. Ессен, Німеччина 

1 
 

7.  31 липня 2017 р., Іновації в сучасній науці: ІІІ Міжнародна на-
уково-практична конференція, м. Київ 

1 
 

8.  31 серпня 2017 р., Наука як рушійна антикризова сила: IV Мі-
жнародна конференція, м. Київ 

1 
 

9.  23 вересня 2017 р., Третій міжнародний  форум з кібербезпеки,  
Харків 

1 
 

10.  3-6 жовтня 2017 р., Перший Харківський міжнародний  юри-
дичний форум «Право та проблеми сталого розвитку в глобалі-
зованому світі», Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, НАПрН України, USAID, ОБСЕ, м. Харків 

2 
 

11.  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   
 

9 
 

12.  12-13 жовтня 2017 р. Міжнар.-практ. конф. «Кримінально-
правове забезпечення сталого розвитку України в умовах гло-
балізації», НЮУ ім. Ярослава Мудрого, Харків 

4 
 

13.  19 листопада 2017р. Міжнародна науково-практична конфере-
нція «Наука у контексті сучасних глобалазаційних процесів», м. 
Полтава 

1 
 

14.  24 листопада 2017 р. Міжнародна  науково-практична  
конференція «Актуальні проблеми прав людини, яка перебуває 
в конфлікті зі  законом,  крізь  призму  правових  реформ»,   
Інституті  кримінально-виконавчої служби,  Київ 

1 
 

15.  1 грудня 2017 р. Міжнародна науково-практична конференція 
«SCIENTIFIC DEVELOPMENT AND ACHIEVEMENTS»  
м. Сент-Ендрюс, Шотландія 

1 
 

16.   12  грудня  2017  р Перший  Форум  керівників  служб  
пробації України,  ініційований International Mind Education 
Institute (Республіка Корея),  за результатами  раніше  проведе-
ної зустрічі  з директором Департаменту пробації, Громадська 
організація «Всеукраїнський Інститут Розвитку Інтелекту, Київ   

1 
 

17.  20 грудня 2017, ІІ Полавський медико-правовий форум «Рефо-
рмування системи охорони здоров’я: корупційні ризики та спо-
соби їх усунення», OSCE, Національний юридичний універси-
тет імені Ярослава Мудрого, Полтава 

1 
 

Всеукраїнські 
18.  24 березня  2017 р., Міжвузівська науково-практична конфере-

нція «Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьо-
годення та шляхи їх вирішення», Національна академія внутрі-
шніх справ, м. Київ  

4 
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19.  22 квітня 2017 р., V Всеукраїнська науково-практична конфе-
ренція студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні 
шляхи вдосконалення українського законодавства», Націона-
льний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,  Харків 

1 
 

20.  15 листопада 2017 р., Всеукраїнська наукова конференція мо-
лодих учених «Юридична осінь 2017», Національний юридич-
ний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

1 
 

21.  18 листопада 2017 р., Актуальні шляхи удосконалення україн-
ського законодавства: VI Всеукраїнська науково-практична 
конференція, Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого,  Харків 

1 
 

22.  12 грудня 2017 р., XVI Всеукраїнська кримінологічна конфере-
нція «Злочинність у глобалізованому світі» для студентів, аспі-
рантів та молодих вчених, Національний юридичний універси-
тет імені Ярослава Мудрого, Харків 

12 
 

Інші конференції, семінари, «кругли столи» 
23.  2-3 березня 2017 р. Тренінг у Національній школі суддів, на те-

му « Методика підготовки та викладання тренінгів у НШСУ», 
Харків 

1 
 

24.  30 березн. 2017 р., Круглий стіл: «Актуальні питання криміна-
льно-виконавчого законодавства та практики», Інститут кримі-
нально-виконавчої служби, кафедра пенітенціарної діяльності, 
Київ 
 

3 
 

25.  04 квітня 2017 р.,  «Круглий стіл» «Перспективи реформування 
кримінально-виконавчої системи України»,  Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Харків 

6 
 

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

2 
 

27.  22 червня 2017 р. НДІ ІВПЗ спільно з Консультативною місією  
Європейського союзу, круглий стіл «Покращення законодавчої 
бази для захисту потерпілих від злочинів, Харків 

2 
 

28.  7-8 вересня 2017р. ІІІ-й Міжнар. круглий стіл присвячений 
вшануванню пам’яті видатного вченого, Героя України, акад.  
В.В. Сташиса, Чернігів 

1 
 

29.  16 вересня 2017 р., «Гендер.  Конфлікт. Безпека.»: Харківський 
форум,  Харків   

1 
 

30.  28 - 29 вересня 2017 р. ІІ Регіональний круглий стіл «Транско-
рдонна співпраця: проблеми та шляхи їх вирішення», Націона-
льна академія прокуратури України, Одеса 

1 
 

31.  05 жовтня 2017 р. круглий стіл: «Збройний конфлікт в Україні 
та сучасні європейські і глобальні зміни» у Національному 
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, Харків  

1 
 

32.  06 жовтня 2017 р.  круглий стіл: «Захист прав людини внутрі-
шньо переміщених осіб» у навчально-бібліотечному комплексі 
Національного юридичного університету імені Ярослава Муд-
рого, Харків 

1 
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33.   31 жовтня 2017 р., «Круглий стіл» з нагоди 100-річчя від дня 
народження доктора юридичних наук професора, Заслуженого 
діяча науки і техніки України М.В. Салтевського, Нац. юрид. 
ун-т імені Ярослава Мудрого, Харків  

1 
 

34.  8 листопада 2017 р. ІІ Конгрес Міжнародної науково-освітньої 
дослідницької мережі, м Харків 

1 
 

35.  12 листопада 2017р.,  Освітній форум «Придніпров’я–2017», 
культурно-діловий центр «Менора»,  Дніпро 

1 
 

36.  20 листопада 2017 р. «Круглий стіл» «Харків: безпека і право-
порядок. 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 

6 
 

37.  15 грудня  2017  р. навчально-методичний семінар:  «Організа-
ція  та  здійснення  нагляду  за  додержанням вимог законодав-
ства  щодо захисту прав затриманих, взятих  під  варту  та  за-
суджених  осіб на охорону здров’я, належного виявлення, до-
кументування і розслідування випадків катувань в’язнів», Про-
куратура Харківської області, Харків 

3 
 

 
2.8. Участь у зарубіжних конференціях: 
 
 - Юрченко О.Ю.  1 грудня 2017 р. Міжнародна науково-практична кон-
ференція «SCIENTIFIC DEVELOPMENT AND ACHIEVEMENTS»  
м. Сент-Ендрюс, Шотландія. 

 
- Шуміло О.О. 7-8 липня 2017 р., “Friends or Foes of Transformation? Eco-

nomic Elites in Ukraine from Historical and Comparative Perspective”, Університет 
Ессену, м. Ессен, Німеччина. 

 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

У 2017 році викладачі кафедри опублікували 107 одиниці друкованої 

продукції загальним обсягом 127,12 д.а.  

3.1. Монографії (3/53,3 д.а.) : 
  
 - Громадськість у запобіганні та протидії злочинності: вітчизняний та мі-
жнародний досвід: монографія / В.В. Голіна, М.Г. Колодяжний, С.Ю. Лукаше-
вич та ін.; за заг. ред. В.В. Голіна.-  Х., 2017. С. 57-105 (16,5/5,8 д.а.) 

 
- Вибрані праці/ Степанюк А.Х.; [уклад. К.А. Автухов]. – Харків: Право, 

2017.- 608 с.: іл. (38,0 друк. арк.) 
 

 - Новіков О. В. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності 
у сфері інтелектуальної власності : моногр. / О. В. Новіков ; за заг. ред. Б. М. 
Головкіна. – Харків: Право, 2017.  (9,5 д.а.) 
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3.3. Список опублікованих за звітній період навчальних посібників  
(7/36,5 д.а.): 

 
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. (11,0/ 0,8 д.а.) 

 
- Запобіжна діяльність прокуратури у сфері боротьби зі злочинами : теорія 

і практика : Навч. посіб. / за загальною редакцією д.ю.н., проф. О. М. Джужі. 
Автухов К.А.та інші.  – К. : Видавничий дім «Кондор», 2017. – 250 с. (14,53/ 0,5 
д.а.) 

 
без грифа МОН: 

- Віктимологія : навч. посібник/ В. В. Голіна, Б. М. Головкін, М. Ю. Ва-
луйська та ін. ; за ред. В.В. Голіни і Б.М. Головкіна. – Харків : Право, 2017-  с. 
308 (17,9 д.а.) 

 
- Основні засади запобігання корупції : навч. посібник / М.В. Романов. – 

Харків: ТОВ «Видавництво права людини», 2017. – с. 176 (10,2 д.а.) 
 
- 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. – (16,7/ 4,0 д.а.) 
 

-  Результати дослідження громадської думки щодо впровадження проба-
ції 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 (2,75/1,5 д.а.) 
 

- Методичні рекомендації щодо впровадження мультидисциплінарного пі-
дходу 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 (3,1/1,6 д.а.) 

 
3.4. Кількість  статей  - 54/27,05 д.а.: 

 
з них: 

3.4.1. за кордоном – 3/ 1,63 д.а.: 

- Валуйская М. Проблемы методологического подхода при исследовании 
криминализации личности и личности преступника [Текст] / М. Валуйская // 
Legea si viata : зб. наук. пр. / Министерство юстиции Республики Молдова, 
2017. - № 10/2 (310) - С. 14-18. – 0,5 д.а. 
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- Ткачова О.В.  Формування особистості агресивного злочинця: постано-
вка проблеми. Jurnalul juridic national. Вип. 5 (27). 2017. - С. 131-134 (0,63 д.а.) 

- Shumilo O., Hoffmann T. Passportisation as a tool of Russia’s foreign policy 
: Lithuanian Annual Strategic Review (знаходиться у редакції). – 0,5 друк. арк. 

 

3.4.2.у міжнародній наукометричній базі Scopus та Web of Science – не бу-

ло. 

3.4.3. у міжнародних наукометричних базах даних (окрім Scopus та Web of 

Science) - 44/23,28 д.а.: 

№ 
з/п 

Пріз-
вище, 

ім’я, по 
батькові 

Назва статті  

Назва журналу,  
вихідні дані 

Науково-метрична база 
даних до якої входить 

1. Головкін 
Б.М. 

Тіньова зовніш-
ня торгівля і ко-
рупція на мит-
ницях   

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, 2017. - Вип. 139 - 0,82 
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 Націо-
наль-ної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського, у базі даних 
«Наукова періодика України» (на 
платформі Uran – загально- дер-
жавна технологічна платформа на 
базі Open Journal Systems (OJS), 
Central and Eastern European 
Online Library, спеціалізованої 
інформаційної системи Російсько-
го індексу наукового цитування 
«РІНЦ» та ін. 

2. Головкін 
Б.М. 

Як стають жерт-
вами 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, 2017. - Вип. 136– с. 161-
172 – 0,6 д.а. 

3. Голіна 
В.В. 

Об’єкт запобі-
гання злочинно-
сті як фундамен-
тальна криміно-
логічна пробле-
ма   

Проблеми законності : зб. наук. 
праць / отв. ред. В.Я. Тацій, 
2017 . – Вип. 138. –  248 с. - С. 
150-161 - 0,6 д.а. 

4. Оболен-
цев В.Ф. 

Держава Україна 
як система: сис-
темний підхід до 
запобігання ко-
рупції 

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, 2017. - Вип. 138. - С. 150-
161. – 0,5 д.а. 

5. Головкін 
Б.М. 

Віктимологічне 
запобігання гра-
бежам і розбоям 

Питання боротьби зі злочинні-
стю: зб. наук. пр. / редкол. : 
В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 
2017. – Вип. 33. – С. 78–96 – 
0,7 д.а. 

Збірник індексується в Google 
Scholar; має повнотекстові мере-
жеві версії в Інтернеті на платфо-
рмі Національної бібліотеки Укра-
їни імені В. І. Вернадського, у базі 
даних «Наукова періодика Украї-
ни»  

6. Голіна 
В.В. 

Запобіжний по-
тенціал стратегії 
зменшення мож-
ливостей вчи-
нення злочинів 
 

Питання боротьби зі злочинні-
стю: зб. наук. пр. / редкол.: В.І. 
Борисов та ін. – Харків : Пра-
во, 2017. – Вип. 34. – С. 3-14. 
(0,8/0,4 д.а.) 
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7. Голіна 
В.В. 

Участь громад-
ськості в запобі-
ганні та протидії 
злочинності в 
Україні   

Питання боротьби зі злочинні-
стю: зб. наук. пр. / редкол.: В.І. 
Борисов та ін. – Харків : Пра-
во, 2017. – Вип. 33. – С. 56-67 
(0,9/0,3 д.а.) 

8. Гальцова 
О.В. 

Принцип поваги 
до прав і свобод 
людини у міжна-
родних стандар 
тах з прав люди-
ни і поводження 
із засудженими 

Питання боротьби зі злочин-
ністю. – 2017. – С. 151 – 166. 
Вип. 33. – 0, 8 д.а. 

9. Новіков 
О.В. 

Комплаєнс під-
хід до запобіган-
ня корупції у 
приватній сфері  

Питання боротьби зі злочинні-
стю: зб. наук. пр. / редкол. : 
В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 
2017. – Вип. 34. – (0,5/0,3 д.а) 

10. Голіна 
В.В. 

Теоретико-
прикладні пи-
тання «ціни зло-
чинності та її 
обчислення» 

Теорія і практика правознав-
ства: – Х., 2017. Вип.1 (11).   – 
0,5 д.а./ 0,3 д.а. 

Google Scholar, у міжнародних рефе-
ративних базах даних «EBSCO 
Publisher» (США), «WorldCat» 
(США), «Scientific Indexing Services» 
(США), «Directory of Open Access 
Scholarly Resources» (США), 
«Information Matrix for the Analysis of 
Journals» (Іспанія), «Index Copernicus 
International» (Польща), «Science 
Impact Factor» (Австралія), «Bielefeld 
Academic Search Engine» (Німеччина), 
«Directory of Research Journals 
Indexing» (Індія), «International 
Innovative Journal Impact Factor» (Ін-
дія), «Open Academic Journals Index» 
(РФ), «РІНЦ» (РФ); має повнотекстові 
мережеві версії в Інтернеті на плат-
формах Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського, 
«Наукова періодика України», 
«Central and Eastern European Online 
Library» (Німеччина), «Worldwide 
Scientifical and Educational Library» 
(США), Республіканської Міжвузівсь-
кої Електронної Бібліотеки (Казах-
стан) та ін. 

11. Оболенцев 
В.Ф. 

Корупція у сис-
темі держави 
Україна: форма-
лізація проблеми 
на засадах мето-
дики системного 
аналізу 

Теорія і практика правознавст-
ва: електрон. наук. фахове вид. 
- 2017.  – Вип. 2 (12). – Режим 
доступу: http: 
tlaw.nlu.edu.ua/article/view/9212
4 (0,5 д.а.) 
 

12. Ткачова 
О.В. 

Віктимність жі-
нок: проблемні 
аспекти 

Теорія і практика правознавст-
ва: електрон. наук. фахове вид. 
- 2017.  – Вип. 2 (12). – Режим 
доступу: http: 
tlaw.nlu.edu.ua/article/view/9212
4 (0,69 д.а.) 
 

13. Шостко 
О. Ю. 

Правовий захист 
викривачів ко-
рупційних пра-
вопорушень 

Юридичний науковий елект-
ронний журнал: електрон. наук. 
фах. вид.// Юридичний факу-
льтет Запорізького національ-
ного університету . – 2017. – № 
3. – С. 146–150. -0,7 д.а. 

Збірник індексується  в міжнарод-
ній наукометричній базі Index 
Copernicus International (Республіка 
Польща), 
міжнародній наукометричній базі 
даних Google Scholar, 
має повнотекстову мережеву версію в 
Інтернеті на платформах Національ-
ної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського Національної ака-
демії наук України.обліковується у 
базі даних «Наукова періодика Украї-
ни», індексується  спеціалізованою 
інформаційною системою Російського 
індексу наукового цитування «РІНЦ» 
та ін. 
 

14. Пивова-
ров В.В. 

Особливості де-
термінації зло-
чинності у вели-
кому місті 

Юридичний науковий елек-
тронний 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.) 

15. Гальцова 
О.В.  

Щодо права за-
суджених на 
життя під час 
відбування по-
карання 

Юридичний науковий елек-
тронний журнал. – 2017. - № 1. 
– С. 122-124. – режим доступу : 
http://lsej.org.ua/   
0, 5 д.а.   
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16. Кутєпов 
М. Ю. 

Оптимізація 
кримінально-
виконавчої полі-
тики України  

Юрид. наук. електрон. журн. : 
електрон. наук. фах. видання. – 
2017. – № 2. – С. 131-134. – 
Режим досту-
пу:http://lsej.org.ua/2_2017/36.p
df (0.73 д.а.) 

17.  Шуміло 
О.О.  

Проблеми вико-
нання судових 
рішень в умовах 
реформування 
системи юстиції 
України 

Юридичний науковий елект-
ронний журнал. – 2017. – № 
12. - 0,5/ 0,25 друк. арк. 

18. Avtukhov 
K. 

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

Україна, Науковий вісник пуб-
лічного та приватного права – 
0, 5 д.а 

Збірник індексується в Google 
Scholar, міжнародних рефератив-
них базах Index Copernicus 
International 

19. Валуйсь-
ка М.Ю. 

Можливості ви-
користання пар-
них категорій 
при дослідженні 
криміналізації 
особистості та 
особистості зло-
чинця   

  Порівняльно-аналітичне пра-
во. – 2017. – № 4 (0,8 д.а.) 

Збірник індексується в Google 
Scholar, Index Copernicus 
International,   має повнотекстові 
мережеві версії в Інтернеті   

20. Лукаше-
вич С.Ю. 

Історичні та гно-
сеологічні засади 
визначення 
об’єкта запобі-
гання злочинно-
сті  

Порівняльно-аналітичне право 
– електронне фахове наукове 
видання юридичного факульте-
ту ДВНЗ «Ужгородський наці-
ональний університет». – 2017. 
- № 3. – С. 195-197. - Режим 
доступу: http:// 
pap.in.ua/3_2017 /59.pdf.  – 0,5 
д.а 

21. Юрченко 
О.Ю. 

Роль віктимген-
них чинників 
при вчиненні на-
сильницьких 
злочинів в Укра-
їні  

Порівняльно-аналітичне право. 
- № 5. – 2017, с. 263-265  (0,5 
д.а.) 

22. Кутєпов 
М.Ю. 

Щодо деяких 
аспектів ресоціа-
лізації засудже-
них  

Електронне наукове фахове 
видання «Порівняльно-
аналітичне право». – 2017.  – 
№ 4. – С. 228-231.  – Режим 
доступу:  http://www.pap.in.ua/ 
4_2017/69.pdf  (0.52 д.а.) 

23. Лисодєд 
О. В.  

Про нормотвор-
чість у сфері за-
безпечення прав 
засуджених в 
Україні 

Наук.вісник Ужгородського 
нац. ун-ту.- Серія: Право. –  
2017. – Вип. 42. – С. 209-212 
(0,5 д.а.) 

Google Scholar, Наукова періодика 
України (Національна бібліотека 
України ім. В. І. Вернадського) 
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24. Кулик  
К. Д. 

Загальносоціа-
льне запобігання 
розбещенню не-
повнолітніх в 
Україні 

Науковий вісник Ужгородсько-
го національного університету. 
Серія Право, 2017. – Вип. 44. 
Т.2. – С. 88-93. – 0,6 д.а.  

25. Шуміло 
О. О.  

До питання ім-
плементації за-
хисту прав за-
суджених непов-
нолітнього віку 

Науковий вісник Ужгородсько-
го національного університету, 
Серія «Право», № 45, Том 2, 
2017. – с. 85-88 – 0,5 друк. арк. 

26. Лукаше-
вич С.Ю. 

Наукові підходи 
до визначення 
сутності об’єкта 
запобігання зло-
чинності   

Форум права. - 2017. - № 3. - 
С. 109–113. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_ind
ex.htm_2017_3_20. - 0,5 д.а. 

Index Copernicus International  
Scientific Indexing Services 
InfoBase Index 
Google Scholar 

27. Лукаше-
вич С.Ю. 

Системно-
функціональне 
значення визна-
чення об’єкта 
запобігання зло-
чинності 

Вісник Кримінологічної асоці-
ації України № 3 (17) : збірник 
наукових праць [редкол. О. М. 
Бандурка (голов. ред.) та ін.]. – 
Харків : ХНУВС, 2017. – 0,5 
д.а. 

Бібліометрика української науки 
(проект Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського) 
 
Google Scholar 

28. Оболенцев 
В.Ф. 

Моделюваня 
злочинності у 
системі держави 
Україні згідно  
SADT-технології 

Вісник Кримінологічної асоці-
ації України № 3 (17) : збірник 
наукових праць [редкол. О. М. 
Бандурка (голов. ред.) та ін.]. – 
Харків : ХНУВС, 2017. – 0,5 
д.а. 

29. Лисодєд 
О. В. 

Новий закон уніс 
нові корективи у 
правовий статус 
засуджених (ко-
ментар до Зако-
ну України від 7 
вересня 2016 р. 
№ 1492-VIII)  

Право і суспільство. – 2017. – 
№ 1 : у 2-х ч. – Ч. 1. – С. 229-
235 (0,63 д.а.) 

Видання індексується в міжнарод-
ній наукометричній базі Index 
Copernicus International (Республі-
ка Польща), 
міжнародній наукометричній базі 
даних Google Scholar, 
має повнотекстову мережеву вер-
сію в Інтернеті на платформах 
Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадсь-кого Націона-
льної академії наук України. Об-
ліковується у базі даних «Наукова 
періодика України», індексується  
спеціалізованою інформаційною 
системою Російського індексу нау-
кового цитування «РІНЦ» та ін. 

30. Пивова-
ров В.В.  

Корпоративний 
ракурс трансна-
ціональної орга-
нізованої торгів-
лі людьми  

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

31. Пивова-
ров В.В.  

До питання су-
часного реци-
дивізму деструк-
тивної спрямо-
ваності в Україні 

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

32. Пивова-
ров В.В. 

Корпоративна 
злочинність у 
процесах 
транскордонного 
наркобізнесу  

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

33. Ткачова 
О.В. 

Вплив на фор-
мування суспі-
льної небезпеч-
ності негатив ної 
інформації 

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

Аналіз віктим-
ності в корисли-
вих насильниць-
ких злочинах та 
в злочинах з мо-
тивів расової, 
національної чи 
релігійної нетер-
пимості    

Право і суспільство. - № 6. – 
2017 – 0, 5 д.а. 

35. Кулик  
К. Д. 

Спеціально-кри-
мінологічне за-
побігання роз-
бещенню непов-
нолітніх в Укра-
їні 
 

Право і суспільство. 2017. - № 
3, ч. 2. – С. 187-193. – 0, 6 д.а. 

36. Сметані-
на  
Н. В 

Зарубіжний дос-
від визначення 
ціни злочинності 

Право і суспільство. – 2017. – 
№ 3. – 0,6 друк.арк.  

37. Сметані-
на  
Н. В 

Небезпечні нас-
лідки корупції 
для особи, дер-
жави та суспіль-
ства 

Право і суспільство. – 2017. – 
№ 3. – 0,5 друк.арк. 

38. Пивова-
ров В.В. 

Конфлікт інте-
ресів як корупці-
огенний фактор 
корпоративної 
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 міжнарод-
ній наукометричній базі Index 
Copernicus International (Республі-
ка Польща), 
міжнародній наукометричній базі 
даних Google Scholar, 
має повнотекстову мережеву вер-
сію в Інтернеті на платформах 
Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадсь-кого Націона-
льної академії наук Украї-
ни.обліковується у базі да-
них «Наукова періодика України», 
індексується  спеціалізованою ін-
формаційною системою Російсь-
кого індексу наукового цитування 
«РІНЦ» та ін. 

39. Кулик  
К. Д. 

Індивідуальне 
запобігання роз-
бещенню непов-
нолітніх в Укра-
їні 

Науковий вісник Херсонського 
державного університету. 2017. 
– Вип. 4, Т. 2. – С. 75-78. – 0,5 
д.а. 

40. Кутєпов 
М.Ю. 

Соціальна адап-
тація засуджених 
жінок як складо-
ва їх ресоціалі-
зації  

Науковий вісник Херсонського 
державного університету. Серія 
«Юридичні науки». – 2017. – 
Вип. 3. – Т. 2. – С. 95-98 (0.51 
д.а.) 

41. Романов 
М.В. 

Мета покарання: 
від ідеологічних 
міфів до реаль-
ності  

Журнал східноєвропейського 
права. – 2017. - № 38. – С. 18-
25.- 0,7/0,4 д.а. 

Журнал  індексується в науко 
метричній базі Index Copernicus 
International (Польша) и 
HeinOnline  

42. Романов 
М.В.  

Порівняльний 
огляд криміналь- 
но-виконавчих 
систем України 
та Фінляндії 

Журнал східноєвропейського 
права. – 2017. - № 38. – С. 26-
34. – 0,7/0,4 д.а. 

43. Тавожан-
ський 
О.В.   

Питання визна-
чення кіберзло-
чинності в умо-
вах розбудови 
інформаційного 
суспільства  

Журнал східноєвропейського 
права. – 2017. - № 45. – С. 97-
103. (0,6 д.а) 
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44. Гальцова 
О.В. 

До питання по-
ваги до прав і 
свобод людини 
як міжгалузе-
вого принципу 
кримінально-
виконавчого 
права 

Підприємництво, господарство 
і право. – 2017. - № 3. – С. 249-
252. – 0, 6  д.а. 

Журнал включено до науково-
метричної бази Index Copernicus 
International (Польща) 

  

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

них: 

 

№№ 
п/п 

ПІБ Індекс Хірша (h) 

1. Головкін Богдан Миколайович 8 
2. Голіна Володимир Васильович 14 
3. Степанюк Анатолій Хомич 4 
4. Шостко Олена Юріївна 7 
5. Автухов Костянтин Анатолійович 2 
6. Валуйська Марина Юріївна 4 
7. Лисодєд Олександр Володимирович 3 
8. Лукашевич Сергій Юрійович 4 
9. Оболенцев Валерій Федорович 4 
10. Пивоваров Володимир Володимирович 4 
11. Романов Михайло Васильович 4 
12. Ткачова Альона Вікторівна 4 
13. Юрченко Ольга Юріївна 3 
14. Гальцова Олена Володимирівна 1 
15. Кутєпов Максим Юрійович 0 
16. Таволжанський Олексій Володимирович 1 
17. Сметаніна Наталія Володимирівна 4 
18. Новиков Олег Володимирович 2 
19. Кулик Катерина Дмитрівна 1 
20. Шуміло Ольга Олексіївна 2 
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Таблиця № 2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих ре-
дакцією до друку у 2017 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-
фактор: 

 
№ 
з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 
опубліковано роботу 

Том, номер 
(випуск,  
перша-
остання 
сторінки  
роботи 

Статті 
1. Валуйская 

М. 
Проблемы методологи-
ческого подхода при 
исследовании кримина-
лизации личности и 
личности преступника  
 

Legea si viata : зб. наук. пр. 2017. - № 10/2 
(310) - С. 14-
18  

2. Ткачова 
О.В. 

Формування особи-
стості агресивного зло-
чинця: постановка про-
блеми 

Jurnalul juridic national Вип. 5 (27). 
2017. - С. 131-
134 

3. Юрченко 
О.Ю. 

Зарубіжний досвід захи-
сту жертв злочинів, 
пов’язаних з насильст-
вом   

зб. наук. праць «ΛΌГOΣ».  м. 
Сент-Ендрюс, Шотландія 01 
грудня 2017р.  

Т.1.- с. 165-
167. 

Знаходиться у редакції 
4. Shumilo O., 

Hoffmann 
T. 

Passportisation as a tool 
of Russia’s foreign policy  
 

Lithuanian Annual Strategic 
Review 

 0,5/0,3 друк. 
арк. 
(Copernicus) 

 

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 

Збір-
ники 

норма-
тивної 
літера-

тури 

Кодек-
си, 

комен-
тарі 

Кількість 
друк. арк. 
на одного 

викладача 
(20 викл.) 

107/ 

127,12 

3/ 

53,3 

54/ 

27,05 
43/ 

10,27 

2/ 

1,3 

5/ 

15,3 

0 0 6,3 

 
3.6. За 2017 рік всі викладачі кафедри мають наукові публікації. 
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4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ НОВИХ ФОРМ ТВОРЧИХ ЗВ`ЯЗКІВ  
 
 В 2017 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; 
- Національною академією МВС України; 
- Харківським національним університетом внутрішніх справ України; 
- Національним університетом «Одеська юридична академія». 
 

Цей зв’язок проявляється у роботі представників кафедри у Координацій-
них комітетах з кримінології та з кримінально-виконавчого права НАПрН 
України, участі частини професорсько-викладацького складу кафедри у прове-
денні досліджень Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинно-
сті імені Академіка Сташиса В.В. НАПрН України (проф. Головкін Б.М., проф. 
Голіна В.В.,  проф. Степанюк А.Х.  – головні наукові співробітники; к.ю.н. Ав-
тухов 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 Коор-
динаційного бюро з проблем кримінології і кримінологічних досліджень  
НАПрН України. 

Члени кафедри беруть участь в обговоренні наукових досліджень інших ву-
зів, готують відгуки на кандидатські і докторські дисертації, виступають офі-
ційними опонентами при захисті дисертацій. 

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

ганами (зокрема, прокуратура Харківської області, Головне управління МВС 
України в Харківській області, територіального управління Державної судової 
адміністрації України в Харківській області щодо надання статистичної інфор-
мації про рівень, структуру та динаміку зареєстрованих діянь на території Хар-
ківської області). Останні на прохання кафедри надають необхідні статистичні 
матеріали про злочинність, створюють умови для узагальнення практики боро-
тьби з цим негативним явищем. Кафедра в свою чергу доводить до їх відому 
свої аналітичні висновки по цим матеріалам і узагальненням, формулює науко-
ві 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 правозасто-

совчими органами; 
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- участь у роботі семінарів співробітників органів та установ виконання 
кримінальних покарань. 
 
4.1. Проведені наступні лекції для практичних працівників: 
  

Прочитано 9 лекцій для практичних співробітників Служби безпеки 
України в Інституті підвищення кваліфікації слідчих кадрів СБУ (проф. Голіна 
В.В., проф. Шостко О.Ю., доц. Валуйська М.Ю., доц. Пивоваров В.В.). 

Новіков О.В. прочитав низку лекцій («Запобігання насильству в сім’ї», 
«Правове регулювання безоплатної правової допомоги», «Права затриманих 
осіб») для співробітників Головного управління Національної поліції України в 
Харківській області (грудень 2017 р.) 

 
4.2. Проведення узагальнень судово-слідчої практики, роботи місцевих 
рад, господарських організацій, інші соціологічні дослідження. 

 
- Шостко О.Ю. Проведено анонімне опитування 30 експертів (судді, спів-

робітники СБУ) щодо сучасних проблем протидії організованій злочинності в 
Україні. 

-  Кулик К.Д. узагальнення даних 179 архівних кримінальних справ щодо 
розбещення неповнолітніх (ст. 156 Кримінального кодексу України), розгляну-
тих судами України за період 2003 – 2015 роки у 13 областях та м. Київ;  

- Кулик К.Д. узагальнення інформації Департаменту інформаційно-
аналітичного забезпечення МВС України та Управління організаційного забез-
печення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної 
роботи Генеральної прокуратури України щодо зареєстрованих кримінальних 
правопорушень за ст. 156 КК України за 2003-2015 рр.; 

- Кулик К.Д. узагальнення інформації Управління інформатизації 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. проведення експертного опитування 45 психологів та праців-
ників кримінально-виконавчих установ у формі анкетування за період 2015-
2016 роки;  

- Кулик К.Д. анкетування 100 експертів кримінальної міліції у справах не-
повнолітніх (нині – Управління превентивної діяльності в Харківській області); 

- Кулик К.Д. анкетування 433 громадян на предмет виявлення рівня латент-
ності розбещення неповнолітніх; 

- Кулик К.Д. узагальнення інформації Департаменту інформаційно-
аналітичного забезпечення МВС України та Управління організаційного забез-
печення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної 
роботи Генеральної прокуратури України щодо зареєстрованих кримінальних 
правопорушень корупційної спрямованості за 2016-2017 рр. 

-  Лукашевич С.Ю. завершив кримінологічне дослідження щодо запобіган-
ня крадіжкам, вчиненим неповнолітніми; 
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-  Лукашевич С.Ю. проводе кримінологічне дослідження злочинів, 
пов’язаних з вандалізмом, та заходів запобігання їм. 

- Сметаніна Н.В.    Вивчення та аналіз інформації Управління організації 
ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та статистичної інформації 
Генеральної прокуратури України щодо встановлених та відшкодованих збит-
ків у закінчених кримінальних справах (провадженнях) правоохоронними ор-
ганами упродовж 2010-2017 років; 

- Сметаніна Н.В.     Узагальнення статистичної інформації Державної су-
дової адміністрації України про суми матеріальних і моральних збитків завда-
них злочинами, установлених судами України за 2010 – 2017 роки (за статтями 
109-447 Кримінального кодексу України; 

- Сметаніна Н.В.     Вивчення громадської думки про шкоду від злочинів 
для населення України у 2016-2017 рр; 

- Сметаніна Н.В.     Контент-аналіз засобів масової інформації за 2016 – 
2017 роки (узагальнення та аналіз повідомлень про встановлені збитки від 
вчинених кримінальних правопорушень і криміногенну ситуацію у державі). 

- Сметаніна Н.В.    Результати зазначених узагальнень і досліджень вико-
ристовувались у наукових статтях і тезах доповідей на наукових і науково-
практичних конференціях. 

-  Шуміло О.О. Проведене узагальнення регіональних актів Ради Європи, а 
також національного законодавства Німеччини, США, Австрії та інших держав  
з питань запобігання жорстокому поводженню з тваринами. 

 
Результати зазначених узагальнень і досліджень використовувались у нау-

кових статтях і тезах доповідей на наукових і науково-практичних конферен-
ціях. 

 - Кулик К.Д. Складено та направлено до Північно-Східного міжрегіона-
льного управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мі-
ністерства юстиції України інформаційно-аналітичну довідку за результатами 
проведеного дослідження на кафедрі кримінології та кримінально-виконавчого 
права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Та-
кож було розроблено проект «Концепції запобігання розбещенню неповноліт-
ніх в Україні», де викладено основні засади та механізми запобіжного впливу, 
направленого на зниження вчинення статевих злочинів щодо неповнолітніх. На 
запит головою Північно-Східного міжрегіонального управління з питань вико-
нання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України було 
надано відповідь про можливість активного впровадження в діяльність кримі-
нально-виконавчих установ пропозицій та рекомендацій, наданих з урахуван-
ням результатів дисертаційного дослідження (Акт впровадження). 
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4.3. Кафедра готувала відповіді на запити  окремо прокуратури, суду, ор-
ганів місцевої влади: 

Відповідь на запит Конституційного Суду України № 347-16/685 від 12.04.2017 
р. щодо доктринальних  підходів до  вирішення  питань,  порушених  у  конститу-
ційному  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: 

- якою  може  бути  легітимна  мета  наділення  слідчих  органів  Служби пов-
новаженням  здійснювати  досудове  розслідування  злочинів,  вчинених  на тери-
торії або в приміщеннях Служби; 

-   які  зобов’язання  держави  випливають  із  приписів  статей  27,  28 Консти-
туції 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. (Головкін Б.М. у співавт. з Автуховим К.А., Ли-
содєдом 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 про-
цесуального та Кримінально-виконавчого кодексів України в частині регулювання 
правових основ пробації та діяльності органу пробації, прогалин та неточностей в 
цих законодавчих актах. (Автухов К.А.) 

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. (Автухов К.А.) 

У відповідь на лист начальника Управління служби безпеки України в 
Харківській області Носача А. В. № 70/33-7766 від 20.05.2017 підготовлені та 
надіслані пропозиції до нової редакції Концепції боротьби з тероризмом та до Плану 
заходів з її реалізації. (Головкін Б.М., Новіков О.В.) 

 
4.4. Інша консультаційна діяльність кафедри:  

 
– Оболенцев В.Ф. -  консультації військовослужбовцям 24 Окремого бата-

льйону ЗСУ «Айдар», військовослужбовцям, що проходять лікування у Украї-
нському науково-дослідному інституті протезування, протезобудування та від-
новлення працездатності 
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– Оболенцев В.Ф. -  консультації школярам випускного класу Мар’їнської 
ЗОШ I – III ступенів №2 з приводу вступу до НЮУ імені Ярослава Мудрого 

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

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

- Шуміло О.О. волонтер міжнародної правозахисної організації Amnesty In-
ternational, координаторка кампанії за ратифікацію Стамбульської конвенції 
2017 р. у м. Харків, стажерка програми професійних обмінів Professional Fel-
lows program Бюро освітніх і культурних справ Державного департаменту 
США (жовтень-листопад 2017). 
 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ  
ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

 
5.1. На кафедрі склалися такі напрямки наукових досліджень, можна ска-
зати, наукові школи: 

 
Проблеми запобігання злочинності досліджує доктор юридичних наук, про-

фесор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, За-
служений діяч науки і техніки України Голіна В.В. Їм зроблена спроба створи-
ти завершену концепцію спеціально-кримінологічного запобігання злочиннос-
ті, яка б відповідала 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 ро-
зробляє проф. Степанюк А.Х. Під його керівництвом захищено 10 кандидатсь-
ких дисертацій. Степанюк А.Х.- член спеціалізованої ради Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого: Д 64.086.01. 

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

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

Кафедра працює по підготовці науково-педагогічних кадрів. Всі викла-
дачі мають наукові ступені  (4 – доктора юридичних наук (3 професори, 1 до-
цент), 9 – кандидатів юридичних наук, доцентів, 7 – кандидатів юридичних на-
ук, асистенти). 

 
В 2017 році на кафедрі відбувся захист 3-х кандидатських дисертацій:  

  
Кандидатська дисертація асистента Шуміло О.О. «Кримінологічна ха-

рактеристика та запобігання жорстокому поводженню з тваринами» (03 люто-
го 2017р.) (науковий керівник –  В.В. Голіна);   

Кандидатська дисертація здобувача Лисенко М.І. «Ізоляція засуджених 
до позбавлення волі на певний строк у виправних колоніях» (квітень 2017р.) 
(науковий керівник –  А.Х. Степанюк);   

Кандидатська дисертація асистента Кулик К.Д. «Кримінологічна характе-
ристика та запобігання розбещенню неповнолітніх в Україні» (19 червня 2017р.) 
(науковий керівник – М.Ю. Валуйська). 

 
5.2. Всі викладачі мають наукові ступені. 

 
5.3. Підготовлено 4 відгуки на  кандидатські дисертації: 
 

За звітний період проф. Головкін Б.М.  готував відгуки на дисертації і ви-
ступав офіційним опонентом по 3 дисертаціям, поданим на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне 
право та кримінологія; кримінально-виконавче право): 

1. Семененка О. Н. «Кримінологічна характеристика та запобігання грабежам в 
Україні»; 
 2. Кушніра М.М. «Запобігання корисливо-насильницьким злочинам, що вчиняються 
неповнолітніми особами жіночої статі в Україні»; 

3. Сокол О. О. «Кримінологічна характеристика та запобігання ухиленням від сплати 
аліментів на утримання непрацездатних дітей». 
 

Автухов К.А. готував відгук на дисертацію і виступав офіційниим опонен-
том по кандидатській дисертації Василюка І. М. «Право засуджених до позба-
влення волі на гуманне ставлення та повагу їх людської гідності» (листопад  
2017 р) 

 
5.4. Підготовлено 3 відгуки на автореферати докторських дисертацій  і  

6 відгуків на автореферати кандидатських дисертацій: 
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3 відгуки на автореферати докторських дисертацій:  
 
Дорохіної Ю.А. – «Теоретичні проблеми кримінально-правової охорони власності в 

Україні» (Головкін Б.М.). 
Юзікової Н.С.  - «Злочинність неповнолітніх: закономірності розвитку, теорії та 

практики запобігання і протидії їй в Україні» (Голіна В.В.). 
Шкута О.О. «Теоретико-прикладні засади функціонування кримінально-виконавчої 

системи України» (Степанюк А.Х.) 
 

 6 відгуків на автореферати кандидатських дисертацій: 
 Лубинець І.Г.– «Насильство серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів: кри-

мінологічна характеристика та заходи запобігання» (Головкін Б.М.); 
Михальченко О.М. – «Корупція в Україні: кримінологічна характеристика, детермі-

нація та запобігання» (Головкін Б.М.). 
Беклемішева С.О. «Примусові заходи медичного характеру: кримінально-правовий 

аспект» (Степанюк А.Х.) 
Кірієнка В.О. «Кримінально-правові та кримінологічні засади запобігання доведен-

ню особи до самогубства або до замаху на самогубство» (Лукашевич С.Ю.) 
Житник Г. В. «Виконання та відбування покарання у виді позбавлення права обій-

мати певні посади або займатися певною діяльністю (за матеріалами органів пробації)»  
(Гальцова О.В.) 

Василенко К.І. «Соціально-виховна робота в системі основних засобів виправлення і 
ресоціалізації засуджених у виправних колоніях України середнього рівня безпеки»  
(Кутєпов М.Ю.) 

 
 

6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 
 

6.1. Всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення чинного за-
конодавства 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, особливості 
юридичної професії у газеті «Главная газета Мелитополя» (суспільно-
політичний щотижневик, тираж 10 000 екз., розповсюджується у м. Меліто-
поль, Мелітопольському районі) (№ 4 (478) 25-31 січня 2017 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; 
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- участь в студентських наукових конференціях і конкурсах. 
 

Практично всі викладачі кафедри приймають участь в НДРС. 
 

7.1. На кафедрі студенти займаються в гуртках за двома 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. ас. 
Сметаніної Н.В., актуальні проблеми кримінально-виконавчого права розгля-
даються в гуртках під керівництвом  проф. Степанюка А.Х., доц. Романова 
М.В., доц. Ткачової О.В. Всього ж на кафедрі активно і плідно працює  8 нау-
кових студентських гуртків. Участь в яких приймає більше 160 студентів. 
  

04 квітня 2017 р. проведено «Круглий стіл» студентів, аспірантів та мо-
лодих вчених «ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-
ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» В роботі якого прийняли участь понад 
150 студентів різних курсів і факультетів університету, а також студенти  ін-
ших вузів. Виступили з доповідями 23 студента. 

12 грудня 2017 р. проведена  XVI Всеукраїнська кримінологічна конфе-
ренція «ЗЛОЧИННІСТЬ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ» для студентів, аспі-
рантів та молодих вчених.  В роботі якої прийняли участь понад 230 студентів 
різних курсів і факультетів університету, а також студенти  інших вузів Украї-
ни і з зарубіжних країн. Виступили з доповідями 27 студентів.  
 
7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно –  
 

373 публікації, загальним обсягом 78,3 друк. арк.: 
  

- Перспективи реформування кримінально-виконавчої системи України: 
матеріали круглого столу студентів, аспірантів та молодих вчених (4 квітня 
2017 р., м. Харків,: у 2-х т./ Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; за ред. А.П. 
Гетьмана, Б.М. Головкіна та інш. – Харків : Юрайт, 2017 - Т. 1. – 222 стр. (17,5 
д.а.) 

- Перспективи реформування кримінально-виконавчої системи України: 
матеріали круглого столу студентів, аспірантів та молодих вчених (4 квітня 
2017 р., м. Харків,: у 2-х т./ Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; за ред. А.П. 
Гетьмана, Б.М. Головкіна та інш. – Харків : Юрайт, 2017 - Т. 2. – 230 стр. 
(18,68 д.а.) 

- Злочинність у глобалізованому світі: матеріали XVI Всеукр. кримінол. 
конф. для студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Харків, 12 груд. 2017 р.) 
/ за заг. ред. А. П. Гетьмана і Б. М. Головкіна– Харків : Право, 2017. – 420   с. 
(42,12 д.а.) 

 
7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у співавторстві 

з викладачами – 9/ 4,5 друк.арк. 
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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. 
Шостко О.Ю.– члени редколегії збірника наукових праць “Питання боротьби 
зі злочинністю” 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 
«Теорія і практика правознавства»; 

- проф. Головкін Б.М. – член редколегії збірника наукових праць Вісник 
Національної 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 право-
вих наук України»; 

- проф. Голіна В.В.  заступник редактора видання «Велика українська ен-
циклопедія»; 

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

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

 
 

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

 
Голіна В.В. нагороджено Орденом Національного юридичного універси-

тету імені Ярослава Мудрого І ступеня (листопад 2017 р.). 
  Голіна В.В. присвоєно звання Почесного професора Національного юри-
дичного університету імені Ярослава Мудрого (жовтень 2017 р.) 

Валуйська М.Ю. Подяка Харківського міського голови з нагоди святку-
вання Дня Університету імені Ярослава Мудрого (листопад 2017 р.) 

Сметаніна Н.В. з нагоди Дня науки нагороджена Почесною Грамотою 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за плідну 
наукову діяльність, професіоналізм, сумлінну працю. (травень 2017 р.). 
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10. ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

 
Проф. Шостко О. Ю. член Європейського товариства кримінологів (ESC). 

Член академічного дайджесту з правових наук Університету Григола Робаки-
дзе (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  “29”листопада 2017 року). 
 

 

Завідувач  кафедри                                                         Б.М. Головкін 


