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4.1. Форма впровадження виконаних НДР 
Опубліковано –  2,0 д.а. 
 
Монографія 
Інститут помилування в Україні та світі: монографія / за ред. Є. 

Бараша, М. Рудницьких. – К.: ФОП Кандиба Т. П., – 2018. – 173 с. (С 102-
117) (0,6 др. арк) 
 

Статті: 
1. Avtukhov K. Modern approaches to the definition of law branches names, 

which regulate the execution of the punishment in ukraine / Yearbook of Ukranian 
law : coll. Of scientific papers / resposible for the issue O . V. Petryshyn. – 
Kharkiv : Law, 2018. – № 10. P. 352-358 (0,6 др. Арк) 

2. Автухов К.А.  Правове регулювання реалізації права на освіту 
засудженими до позбавлення волі / К. А. Автухов, А. С. Пата /  Журнал 
східноєвропейського права. – 2018. – № 51. С. 111-117 (0,4/0,2 др. арк) 

3. Автухов К.А.  Паспортизація осіб, засуджених та звільнених з місць 
позбавлення волі: проблеми та пропозиції щодо їх вирішення / Автухов К.А., 
Радєва А.С.  Науковий вісник публічного та приватного права / Випуск 1, том 
2, 2018 С. 102- 106. (0,4/0,2 др. арк) 

4. Автухов К.А.  До питання перспективи приватних установ виконання 
покарань в Україні / Автухов К.А., Корчака В.В. /  Журнал 
східноєвропейського права. – 2018. – № 51. С. 118-12 (0,4/0,2 др. арк) 
 

Посібники: 
- Правові основи запобігання та боротьби із корупцією : навч. посіб. для 

підготовки до атестації здобувачів вищої освіти / Б.М. Головкін, К.А. 
Автухов, М.Ю. Валуйська, С.Ю. Лукашевич та ін. ; за ред. Б.М. Головкіна і 
С.Ю. Лукашевича. – Харків : Право. 2018. – 288 с. (16,74/ 0,2 д.а) 
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4.1. Виконані публікації відповідають основним напрямам реформування 

Державної кримінально-виконавчої служби, передбаченим Концепцією 
реформування кримінально-виконавчої служби, презентованої Мінюстом в 
2016 році. 

 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 
Співрозробник 4-х проектів Законів: 
1. «Про удосконалення порядку встановлення адміністративного 

нагляду». 
2. «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України 

щодо удосконалення процесу здобуття засудженими до позбавлення волі 
освіти». 

3. «Про пенітенціарну систему» 
4. «Про Дисциплінарний статут пенітенціарної системи» 
 
Надавав пропозиції, зауваження та рекомендації щодо проекту Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
виконання кримінальних покарань та організаційно-правового забезпечення 
діяльності органу пробації», реєстр. № 7494 
- проекту Закону України «Про систему подвійних пенітенціарних 
інспекцій». 
 

Підготував відповідь на звернення судді Касаційного кримінального суду 
О.П. Могильного щодо надання наукового висновку у справі № 51-2245км18 
щодо тлумачення і застосування норм права, а саме ч.4 ст. 126 КУпАП та ч.1 
ст. 389 КК України про можливість взагалі, обов’язковість чи 
альтернативність одночасно двох видів відповідальності, передбаченими 
вищезазначеними нормами, приймаючи до уваги встановлення факту 
наявності однакової об’єктивної сторони даних правопорушень (грудень  
2018 р.). 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: лекція працівникам 
прокуратури з нагляду за додержанням законів при виконанні судових 
рішень. Тема: Реформування органів, що здійснюють нагляд за додержанням 
прав засуджених. 28.09.2018 р. Харківська обласна прокуратура 
 

  8. Член оргкомітету «круглого столу» на базі кафедри «Сучасна наука 
кримінально-виконавчого права» (25 квітня 2018 р.) і ХVIII студентської 
наукової конференції з кримінології «Актуальні проблеми протидії 
злочинності» (28 листопада 2018 р.). 
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 8.2. Участь у конференціях, семінарах та інших наукових заходах: 
 

№ 
п/п 

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

Вказати 
доповідач 
або тези 

Міжнародні  
1. 25 жовтня 2018 р. «Актуальні проблеми захисту прав людини, 

яка перебуває в конфлікті з законом, крізь призму правових 
реформ», м. Київ 

доповідач 

2. 25 квітня 2018 р. «Сучасна наука кримінально-виконавчого 
права», м. Харків 

доповідач 

3. 16- 17 жовтня Перша Міжнародна конференції з питань 
кримінального правосуддя, м. Харків 

 

4. 28 вересня 2018 р. Другий Харківський міжнародний юридичний 
форум, м. Харків 

 

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

ПІБ Індекс Хірша 

Автухов К.А. 5 
 
9.6. Загальна кількість друкованої наукової продукції: 
 

Всього 
друкованої 
продукції 

Моно-
графії 

Наукові 
статті в 

наук. 
журналах 
та наук. 

збірниках 

Тези 
доповідей 
та наук. 

повідомл. 
на конфе-
ренціях 

Підручни-
ки та 

навчальні 
посібники 
з грифом 

МОН  

Підручни-
ки та 

навчальні 
посібники 
без грифа 

МОН 

Збірник
и норма-
тивної 

літерату
ри 

Кодекси, 
коментарі 

Загаль-
на кіль-

кість 
друк. 
арк.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6 1/0,6 4/1,2   1/0,2   2,0 

 
10. Член редакційної колегії Юридичного науковий електронний журнал 

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

інституті вивчення проблем злочинності імені академіка  В.В. Сташиса 
НАПрН України, спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право 

16. Відповідно рішення Харківської обласної спостережної комісії від 30 
жовтня 2018 Автухова К.А. обрано заступником голови спостережної комісії. 
Здійснювались моніторингові візити до установ виконання покарань 
Харківської області. 

17. Керівництво науково-дослідною роботою студентів: 
17.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих під керівництвом 

Автухова К.А. студентами самостійно - 11 (2 др. арк) 
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19. Підготовлено наукові відгуки на запити від Верховної Ради України 

1. Висновок щодо проекту Закону України «Про врегулювання 
правового статусу осіб, стосовно яких порушено законодавство України про 
кримінальну відповідальність, кримінальне процесуальне, кримінально-
виконавче законодавство України внаслідок збройної агресії, збройного 
конфлікту, тимчасової окупації території України», (реєстр. № 8560) 

2. Зауваження на законопроект про «Дисциплінарний статут 
пенітенціарної системи» 

3. Зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо виконання кримінальних покарань та 
організаційно-правового забезпечення діяльності органу пробації» 
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології та кримінально-
виконавчого права (Протокол № 4  від «16»  листопада 2018р.) 

 
Доц. Автухов К.А.   


