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4.1. Форма впровадження виконаних НДР:  

 
Статті: 

1. Пивоваров В. В.  Деякі питання корпоративної злочинності у сфері 
фармацевтики // Наук.вісник Ужгородського нац. ун-ту.  Серія : Право. 2018. Вип. 52. 
Т.2  С.102-105. (обсяг 0,6 д.а.) 

2. Пивоваров В.В. До питання співвідношення "білокомірцевої" та корпоративної 
злочинності / В. В. Пивоваров, Т. В. Гулаткан // Право і суспільство. – 2018. - №1. - Ч.2 
- С. 223-228. (обсяг 0,56 д.а./ авт.0,28 д.а.) 

3. Пивоваров В.В., Климчук Ю.М. Математичні методи прогнозування 
корпоративної злочинності. Право і суспільство. 2018. №2. Ч.3. С.160-166. (обсяг 0,6 
д.а. / авт. 0,3 д.а.) 

4. Пивоваров В.В., Ілліна А.В. Кримінологічний аналіз законодавства про 
запобігання і протидію домашньому насильству. Порівняльно-аналітичне право : 
електрон. наук. фах. вид. 2018. № 1. С. 280-284. URL: http://pap.in.ua/1_2018/83.pdf 
(дата звернення 04.06.2018р.) (обсяг 0,82 д.а./ авт 0,41 д.а.) 

5. Пивоваров В.В., Литвин А.Д. Міжнародна спеціалізація транснаціональної 
злочинності в Україні. Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фах. вид. 2018. 
№ 1. С. 285-288. URL: http://pap.in.ua/1_2018/84.pdf (обсяг 0,68 д.а. / авт 0,34 д.а.) 

6. Пивоваров В.В., Кацель Ю.С. Захист національної продовольчої безпеки: 
кримінологічний аспект. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 6. С. 112 
-116. URL: www.lsej.org.ua (обсяг 0,74 д.а. / 0,37 д.а.) 

 
Навчальні посібники: 

1. 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. (16,74/2,2 д.а.) 

 
6. Зв’язок з практикою: 

6.2. Прочитані лекції практичним працівникам: лекція слідчим працівникам СБУ на 
тему: «Про стан злочинності в Україні: виклики та адекватність реагування на них». 
Дата і місце проведення: 02.11.2018 року, м.Харків, вул. Пушкінська, 79/4, НЮУ імені 
Ярослава Мудрого (2 год); лекції та практичні заняття на курсах підвищення 
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кваліфікації НАЕК «Енергоатом» з тематики «Питання електронного 
декларування. Моніторинг способу життя» 12 год. (листопад-грудень 2018р.). 
 

8. Участь у конференціях, семінарах : 
 

№ 
п/п 

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

Вказати 
доповідач 
або тези 

Всеукраїнські  
1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання 

протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми» (ХНУВС, МВС 
України, СБ України, Національна поліція України, Координатор 
проектів OBCE в Україні). Харківський національний університет 
внутрішніх справ, м. Харків, Україна. Дата проведення: 23.11.2018р. 

Учасник 
дискусії 

 Інші конференції, семінари, «кругли столи»  
2. Онлайн-семінар (вебінар) «Інформаційні інструменти для авторів 

наукових публікацій», по ресурсам Web Of Science - Clarivate 
Analitycs. Проведено у мережі інтернет технічними засобами Webex 
фахівцями компанії Clarivate Analitycs (Philadelphia, USA). Дати 
проведення: 21.06.2018р. – 28.06.2018р. 

Отримано 
сертифікат 

3. Онлайн-семінар (вебінар) «Практичні рекомендації по публікації в 
міжнародних журналах» (23.10.2018р. – 30.10.2018р.), по ресурсам 
Web Of Science - Clarivate Analitycs. Проведено у мережі інтернет 
технічними засобами Webex фахівцями компанії Clarivate Analitycs 
(Philadelphia, USA). Дати проведення: 23.10.2018р. – 30.10.2018р. 

Отримано 
сертифікат 

 
     9. Видавнича діяльність:  

9.3. Опубліковано за звітний період навчальний посібник: 
  
- 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. (16,74/2,2 д.а.) 

 
 
9.4. Список статей у наукових виданнях: 

- Пивоваров В.В. До питання співвідношення "білокомірцевої" та корпоративної 
злочинності / В. В. Пивоваров, Т. В. Гулаткан // Право і суспільство. – 2018. - №1. - Ч.2 
- С. 223-228. (обсяг 0,56 д.а./ авт.0,28 д.а.) 
- Пивоваров В.В., Климчук Ю.М. Математичні методи прогнозування корпоративної 
злочинності. Право і суспільство. 2018. №2. Ч.3. С.160-166. (обсяг 0,6 д.а. / авт. 0,3 
д.а.) 
- Пивоваров В.В., Ілліна А.В. Кримінологічний аналіз законодавства про запобігання і 
протидію домашньому насильству. Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. 
фах. вид. 2018. № 1. С. 280-284. URL: http://pap.in.ua/1_2018/83.pdf (дата звернення 
04.06.2018р.) (обсяг 0,82 д.а./ авт 0,41 д.а.) 
- Пивоваров В.В., Литвин А.Д. Міжнародна спеціалізація транснаціональної 
злочинності в Україні. Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фах. вид. 2018. 
№ 1. С. 285-288. URL: http://pap.in.ua/1_2018/84.pdf (обсяг 0,68 д.а. / авт 0,34 д.а.) 
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- Пивоваров В. В.  Деякі питання корпоративної злочинності у сфері 
фармацевтики // Наук.вісник Ужгородського нац. ун-ту.  Серія : Право. 2018. Вип. 52. 
Т.2  С.102-105. (обсяг 0,6 д.а.) 
- Пивоваров В.В., Кацель Ю.С. Захист національної продовольчої безпеки: 
кримінологічний аспект. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 6. С. 112 
-116. URL: www.lsej.org.ua (обсяг 0,74 д.а. / 0,37 д.а.) 

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

№ 
з/п Прізвище, 

ім’я, по 
батькові 

Назва статті 
мовою 

оригіналу 

Країна, 
назва 

журналу, 
вихідні дані 

Науково-метрична база даних (якщо 
входить) 

1 Пивоваров 
В.В.  

До питання 
співвідношення 
"білокомір-
цевої та 
корпоративної 
злочинності 

Право і 
суспільство. – 
2018. - №1. - 
Ч.2 - С. 223-
228. (0,56/0,28 
д.а.) 

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

2 Пивоваров 
В.В. 

Математичні 
методи 
прогнозування 
корпоративної 
злочинності 

Право і 
суспільство. 
2018. №2. Ч.3. 
С.160-166. (0,6 
/ 0,3 д.а.) 

3 Пивоваров 
В.В. 

Кримінологічн
ий аналіз 
законодавства 
про 
запобігання і 
протидію 
домашньому 
насильству 

Порівняльно-
аналітичне 
право : 
електрон. наук. 
фах. вид. 2018. 
№ 1. С. 280-
284. URL: 
http://pap.in.ua/
1_2018/83.pdf 
(дата звернення 
04.06.2018р.) 
(0,82/0,41 д.а.) 

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

4 Пивоваров 
В.В. 

Міжнародна 
спеціалізація 
транснаціональ
ної злочинності 
в Україні 

Порівняльно-
аналітичне 
право : 
електрон. наук. 
фах. вид. 2018. 
№ 1. С. 285-
288. URL: 
http://pap.in.ua/
1_2018/84.pdf 
(0,68 / 0,34 д.а.) 

5 Пивоваров 
В.В. 

Деякі питання 
корпоративної 
злочинності у 
сфері 

Наук.вісник 
Ужгородського 
нац. ун-ту.  
Серія : Право. 

Видання індексується в міжнародній 
наукометричній базі Index Copernicus 
International (Республіка Польща), 
міжнародній наукометричній базі даних 
Google Scholar, 
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фармацевтики  
 

2018. Вип. 52. 
Т.2  С.102-105. 
( 0,6 д.а.) 

має повнотекстову мережеву версію в 
Інтернеті на платформах Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського 
Національної академії наук України. 
Обліковується у базі даних «Наукова 
періодика України», індексується  
спеціалізованою інформаційною системою 
Російського індексу наукового цитування 
«РІНЦ» та ін. 
БАЗОВЕ ВИДАННЯ МОН України з 
юридичних наук 

6 Пивоваров 
В.В. 

Захист 
національної 
продовольчої 
безпеки: 
кримінологічни
й аспект 

Юридичний 
науковий 
електронний 
журнал. 2018. 
№ 6. С. 112 -
116. URL: 
www.lsej.org.ua 
(0,74 / 0,37 д.а.) 

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

 
 

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

Пивоваров Володимир Володимирович 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 

Збірники 
норма-
тивної 

літератури 

Кодекси, 
коментарі 

Загальна 
кількість 
друк. арк.  

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

 
 
 
13. Підготовка відгуку на автореферат  дисертації Титаренка С. С. «Кримінальна 
відповідальність за протиправне захоплення суб’єктів господарювання», поданої на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - 
кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (жовтень 2018 р.). 
 
17. Керівництво науково-дослідною роботою студентів: 

17.1. «Науковий кримінологічний гурток», керівник доц. Пивоваров В.В., сайт 
гуртка https://criminolog.wordpress.com/ Станом на 15.11.2018р. в гуртку активно 
працюють 15 студентів 5 курсу Господарсько-правового факультету, загальна 
чисельність гуртка – 19 студентів. 

17.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих під керівництвом 
Пивоварова В.В. студентами самостійно  - 6 тез / 1,2 д.а. 
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17.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 

співавторстві з  Пивоваровим В.В. – 5 статей / 3,4 д.а. 
17.4. У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (м.Одеса, 

26.04.2018р.) отримала перемогу Присакар Тетяна, 5 (наразі – 6) курс 
Господарсько-правового факультету. Відзнака наукового керівника за 
вклад у юридичну науку. 

 
19. Інша інформація щодо наукової  діяльності, яка заслуговує уваги:  

Робота куратором Юридичної клініки Університету;  
Проводив право освітню і профорієнтаційну  роботу у ЗОШ №125  

м. Харкова. 
 

Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології та кримінально-
виконавчого права (Протокол № 4 від « 16 » листопада 2018 р.) 

 
Доц. Пивоваров В.В. 

 


