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4.1. Форма впровадження виконаних НДР: 

 
Монографія: 

- Оболенцев В.Ф. Базові засади системного аналізу системи України: 
монографія.- Х.: Право, 2018.- 97 с. 5,7 д.а.; 

 
Статті: 

- Оболенцев В.Ф. Визначення проблеми злочинності на етапі підготовчих 
процедур системного аналізу системи держави України [Текст] / В. Ф. Оболенцев // 
Теорія та практика правознавства : ел. фах. наук. видання / М-во освіти і науки 
України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 2018. - Вип. 2 (14). – 0,5 д.а. 
[http://tlaw.nlu.edu.ua] 

- Оболенцев В.Ф. Відображення злочинності у моделі системи України [Текст] 
/ В. Ф. Оболенцев // 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, 2018. - Вип. 143. -  0,5 д.а. 

 
Тези: 

 - Оболенцев В.Ф. Злочинність як системна проблема держави України // 
Ефективна система кримінальної юстиції як фактор сталого розвитку України: 
матеріали ІІІ панельної дискусії Другого Харків. міжнар. форуму, м. Харків, 27 
вересня 2018 р., с.92-93, (0,2 д.а.)  
     - Оболенцев В.Ф. Моделювання системи злочину // Сучасна університетська 
правова освіта і наука: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 23 лютого 2018 р.  
– К. : Нац. авіац. універ., 2015. – 564 с. – с. 100-101 (0,2 д.а.) 

 
Навчальні посібники: 
- Оболенцев В.Ф. та ін. Прикладний кримінальний аналіз на базі 

інформаційно-аналітичної системи «РІКАС»: Методичні рекомендації щодо 
аналітичної діяльності та кримінального аналізу на базі інформаційно-аналітичної 
системи «РІКАС». – Харків: Юрайт, 2018. – 92 с. (2,31/ 0,2 д.а.) 

 



 2

- Правові основи запобігання та боротьби із корупцією : навч. посіб. для 
підготовки до атестації здобувачів вищої освіти / Б.М. Головкін, К.А. Автухов, 
М.В., М.В. Валуйська, С.Ю. Лукашевич та ін. ; за ред. Б.М. Головкіна і С.Ю. 
Лукашевича. – Харків : Право. 2018. – 288 с. (16,74/ 1,5 д.а) 

 
4.4. Наукова новизна отриманих результатів: 
 Вперше за SADT-технологією розроблено модель системи держави 

України та змодельовано частину суспільних відносин, що являють собою 
злочинність (у т.ч. корупцію). 
     
6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 
проведення інших соціологічних досліджень: 

 – Проведено системний анаіз системи держави України, змодельовано її 
модель та модель злочинності (у  т.ч. корупційної) як системної проблеми. 

 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: 
-  Лекція «Практичні аспекти реалізації антикорупційної програми 

підприємства» для працівників АТ «Укренергоатом». 
 
7. Перелік і аналіз різних форм зв’язків   з практичними органами. 

7.1  Лекції, семінари для практичних працівників: 
 – Лекція та практичне заняття «Практичні аспекти реалізації 
антикорупційної програми підприємства» для працівників АТ 
«Укренергоатом». 

 
 

8. Діяльність по розвитку творчих засад в організації наукових досліджень: 
    8.1. Підготовка і проведення на базі кафедри: 

- Семінару «Прикладний кримінальний аналіз на базі інформаційно-
аналітичної системи «РІКАС»,  17 лютого 2018 р. 
     

8.2. Участь у конференціях, семінарах: 
 

№ 
п/п 

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

Вказати 
доповідач 
або тези 

Міжнародні  
1. Другий Харківський міжнародний форум, м.Харків, 27 

вересня 2018 р. 
 

Тези 

Всеукраїнські  
2. Сучасна університетська правова освіта і наука: матер. 

міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 23 лютого 2018 р.  
 

Тези 

 Інші конференції, семінари, «кругли столи»  



 3
3.  Прикладний кримінальний аналіз на базі інформаційно-

аналітичної системи «РІКАС»,  НЮУ імені Ярослава 
Мудрого, 17 лютого 2018 р. 

Доповідач 
 
 
 

4. Економічні свободи в Україні / їх правове та 
організаційно-технічне забезпечення », НАПрНУ,  
7 листопада 2018 р. 

Доповідач 
 
 
 

5. « Безпека Сходу України в умовах гібридної війни: 
виклики 2019 року»   м. Харків, 7-8 грудня 2018 р.  
 
 

 
 
Доповідач 

 
       
9. Видавнича діяльність:  

9.1. Список опублікованих за звітний період монографій: 
 

- Оболенцев В.Ф. Базові засади системного аналізу системи держави 
України: монографія.- Х.: Право, 2018.- 99 с. (4,5 д.а.) 

 
9.3. Список опублікованих за звітний період навчальних посібників: 
         
 - Правові основи запобігання та боротьби із корупцією : навч. посіб. для 

підготовки до атестації здобувачів вищої освіти / Б.М. Головкін, К.А. 
Автухов, М.В., М.В. Валуйська, С.Ю. Лукашевич та ін. ; за ред. Б.М. 
Головкіна і С.Ю. Лукашевича. – Харків : Право. 2018. – 288 с. (16,74/ 1,5 д.а) 
 

- Прикладний кримінальний аналіз на базі інформаційно-аналітичної 
системи «РІКАС»: Методичні рекомендації щодо аналітичної діяльності та 
кримінального аналізу на базі інформаційно-аналітичної системи «РІКАС». – 
Харків: Юрайт, 2018. – 92 с. (2,31 д.а. / 0,2 д.а.). 

 
9.4. Список статей у наукових виданнях: 

 
- Оболенцев В.Ф. Визначення проблеми злочинності на етапі підготовчих 

процедур системного аналізу системи держави України [Текст] / В. Ф. 
Оболенцев // Теорія та практика правознавства : ел. фах. наук. видання / М-во 
освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 2018. - Вип. 2 
(14). – 0,5 д.а. [http://tlaw.nlu.edu.ua] 

 
- Оболенцев В.Ф. Відображення злочинності у моделі системи України 

[Текст] / В. Ф. Оболенцев // Проблеми законності : зб. наук. пр. / М-во освіти і 
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науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків: Нац. юрид. 
ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2018. - Вип. 143. -  0,5 д.а. 

 
 
9.4.3. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 

даних. 
 

№ 
з/п 

Прізви
ще, 

ім’я, 
по 

батько
ві 

Назва статті 
мовою 

оригіналу 

Країна, 
назва журналу, 

вихідні дані 

Науково-метрична база даних 
(якщо входить) 

1. Обо-
ленцев 
В.Ф. 

Визначення 
проблеми 
злочинності на 
етапі 
підготовчих 
процедур 
системного 
аналізу системи 
держави України 

Теорія та практика 
правознавства : ел. 
фах. наук. видання / 
М-во освіти і науки 
України, Нац. юрид. 
ун-т ім. Ярослава 
Мудрого. - 2018. -
 Вип. 2 (14). – 0,5 д.а. 
[http://tlaw.nlu.edu.ua] 
 
 

Збірник індексується в Google 
Scholar, міжнародних реферативних 
базах даних «EBSCO Publisher», 
«Information Matrix for the Analysis of 
Journals» (MIAR), Index Copernicus 
International, Scientific Indexing 
Services, Science Impact Factor, 
Bielefeld Academic Search Engine, 
Directory of Research Journals Indexing; 
має повнотекстові мережеві версії в 
Інтернеті на платформах Національної 
бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського, у базі 
даних «Наукова періодика 
України» (на платформі Uran – 
загальнодержавна технологічна 
платформа на базі Open Journal 
Systems (OJS), Central and Eastern 
European Online Library, 
спеціалізованої інформаційної системи 
Російського індексу наукового 
цитування «РІНЦ» та ін. 

2. Обо-
ленцев 
В.Ф. 

Відображення 
злочинності у 
моделі системи 
України 

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, 
2018. - Вип. 143. -  
0,5 д.а. 

Збірник індексується в Google 
Scholar, міжнародних реферативних 
базах даних «EBSCO Publisher», 
«Information Matrix for the Analysis of 
Journals» (MIAR), Index Copernicus 
International, Scientific Indexing 
Services, Science Impact Factor, 
Bielefeld Academic Search Engine, 
Directory of Research Journals Indexing; 
має повнотекстові мережеві версії в 
Інтернеті на платформах Національної 
бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського, у базі 
даних «Наукова періодика 
України» (на платформі Uran – 
загальнодержавна технологічна 
платформа на базі Open Journal 
Systems (OJS), Central and Eastern 
European Online Library, 
спеціалізованої інформаційної системи 
Російського індексу наукового 
цитування «РІНЦ» та ін 
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9.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних: 
ПІБ Індекс Хірша (h) 

Оболенцев Валерій Федорович 6 
 
 
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 

Збірники 
норма-
тивної 

літератури 

Кодекси, 
коментарі 

Загальна 
кількість 
друк. арк.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
7 
 
 

1/ 5,7 
д.а. 

2/ 1 д.а. 2 / 0,4 
д.а. 

- 2 / 1,7 
д.а. 

- - 8,8 

 
14. Нагороди, відзнаки отримані у звітному році: 

 
– Відзнака Президента України «За гуманітарну участь в 

Антитерористичній операції» (сертифікат Серія ВА № 07744) (грудень  
2018 р.) 
 

 – Подяка Голови Попаснянської районної військово-цивільної 
адміністрації Луганської області за допомогу підрозділам та місцевому 
населенню у зоні проведення антитерористичної операції (червень 2018 р.). 

 
Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології та кримінально-

виконавчого права (Протокол № 4 від « 16 » листопада 2018 р.) 
 
 

Доц. Оболенцев В.Ф. 
 

 


