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4.1. Форма впровадження виконаних НДР: 

 
Статті: 

- Тавожанський О.В.  Інформаційна безпека України: стан правового 
забезпечення в контексті глобалізаційних процесів.// Журнал 
східноєвропейського права. – 2018. - № 56. – С. 90-105. (0,71 д.а) 

 
- Тавожанський О.В.  Особливості забезпечення кібербезпеки у сучасному 

світі: огляд суб'єктів запобігання кіберзлочинності // Науково-інформаційний 
вісник Івано-Франківського університету Короля Данила Галицького: Журнал. 
Серія Право. №6(18), 2018.- с. 107-129. (0,97 д.а) 

      
Тези: 
- Тавожанський О.В.  Сфера телекомунікацій та інформаційних 

технологій: сучасні виклики до правової реальності// Юридична наука на 
сучасному етапі: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-
конференції. - Тернопіль, 2018. Вип. 7, URL:  http://www.lex-
line.com.ua/?go=full_article&id=22 (0,18 д.а) 

 
8. Участь у конференціях, семінарах: 

 
№ 
п/п 

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

Вказати 
доповідач 
або тези 

Міжнародні  
1. 27 вересня 2018 р., Дискусійна панель «Ефективна система 

кримінальної юстиції як фактор сталого розвитку економіки» 
Другого Харківського міжнародного юридичного форуму, 
Україна, Національний юридичний університет ім. Ярослава 
Мудрого, Харків 

Особиста 
участь 



 2
2. 15 листопада 2018 р. Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Юридична наука на сучасному етапі» 
Тези 

 Всеукраїнські   
3. 28 листопада  2018 р., ХVІІІ наукова студентська конференція з 

кримінології «Актуальні проблеми протидії злочинності» 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого  

Член 
оргкомітету 

 Інші конференції, семінари, «кругли столи»  
4. 25 квітня 2018 р. Круглий стіл «Сучасна наука кримінально-

виконавчого права», Національному юридичному університеті 
імені Ярослава Мудрого, Харків 

Член 
оргкомітету, 

особиста 
участь 

 
     8.1. Член оргкомітету «круглого столу» на базі кафедри «Сучасна наука 
кримінально-виконавчого права» – 25 квітня 2018 року. 
  

Член оргкомітету  ХVІІІ наукової студентської конференції з 
кримінології «Актуальні проблеми протидії злочинності» для студентів, 
аспірантів, ад'юнктів та молодих вчених (28 листопада 2018 року). 

 

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

Таволжанський Олексій Володимирович 3 
 
 

17. Керівництво студентською науковою діяльністю  у вигляді редагування 

тез на «Круглий стіл» «Сучасна наука кримінально-виконавчого права»  

(2018 р.). 

19. Проведена профорієнтаційна робота у листопаді 2018 р. : 

1) Харківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 121 Харківської міської ради. 

2)  Харківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 26 Харківської міської ради. 

3)  Харківська спеціалізована школа №80.  

4) Харківська спеціалізована школа №15. 

 
Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології та кримінально-

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

К.ю.н.  О.В. Таволжанський 


