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1. Ткачова Олена Вікторівна. 
2. К.ю.н., доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи – 

«Теоретичне визначення суспільної небезпеки особистості злочинця» -  
1,5 друк. арк. 
 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи 
«Теоретичне визначення суспільної небезпеки особистості злочинця»  

Опубліковано 1,7 друк.арк. 
 
4.1. Форма впровадження виконаних НДР: 

                              
Статті: 
- Ткачова О.В. Злочини терористичної спрямованості: кримінологічна 

характеристика, детермінація і шляхи запобігання // Вісник Львівського 
університету. Серія юридична. - 2018.  (0,6 д.а.) 

- Ткачова О.В., Науменко К.В. Кримінологічна характеристика 
кіберзлочинця // Юридичний науковий електронний журнал: електрон. наук. 
фах. вид.// Юридичний факультет Запорізького національного університету . 
– 2018. – № 2. – С. 200–204. (0,7/0,4 д.а.)  
 - Ткачова О.В.   Самогубство як кримінологічне явище: причини і 
засоби запобігання// Проблеми законності. - 2018.  – Вип. 143. (0,7 д.а.) 

 
7. Перелік і аналіз різних форм зв’язків   з практичними органами. 

7.1.  Лекції, семінари для практичних працівників: 
 Навчальні заняття з підвищення кваліфікації працівників державного 
підприємства «НАЕК «Енергоатом» 3 групи (листопад-грудень 2018 р.): 

  Практичне заняття (6 год) – тема «Антикорупційні обмеження і 
заборони (у контексті розділу 4 Закону України «Про запобігання 
корупції»)». 

Практичне заняття (6 год) – тема «Державний захист осіб, які надають 
допомогу в запобіганні і протидії корупції». 
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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 

Слухач 

 Всеукраїнські   
2. 28 листопада  2018 р., ХVІІІ наукова конференція з кримінології 

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

Член 
оргкомітету, 

особиста 
участь 

 
 Інші конференції, семінари, «кругли столи»  
3. 25 квітня 2018 р. Круглий стіл «Сучасна наука кримінально-

виконавчого права», Національному юридичному університеті 
імені Ярослава Мудрого 

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 Всеукраїнської наукової конференції з 
кримінології «Актуальні проблеми протидії злочинності» для студентів, 
аспірантів, ад'юнктів та молодих вчених (28 листопада 2018 року). 
 
 9. Видавнича діяльність: 
  

9.4.5.  Публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 
даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш.  

 
№ 
з/п 

Прізвище, 
ім’я, по 

батькові 

Назва статті 
мовою оригіналу 

Країна, 
назва журналу, 

вихідні дані 

Науково-метрична база даних (якщо 
входить) 

1. Ткачова 
О.В. 

Кримінологічна 
характеристика 
кіберзлочинця 

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 - 0,7 
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 Національ-ної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського, у базі 
даних «Наукова періодика України» (на 
платформі Uran – загально- державна 
технологічна платформа на базі Open 
Journal Systems (OJS), Central and Eastern 
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European Online Library, спеціалізованої 
інформаційної системи Російського індексу 
наукового цитування «РІНЦ» та ін. 

2. Ткачова 
О.В. 

Кримінологічна 
характеристика 
кіберзлочинця   
 

Юридичний науковий 
електронний журнал: 
електрон. наук. фах. 
вид. / Ткачова О.В. 
Науменко К.В. // 
Юридичний фак.  
Запорізького 
національного 
університету . – 2018. 
– № 2. – С. 200–204. -
0,7/ 0,5 д.а. 

Збірник індексується  в міжнародній 
наукометричній базі Index Copernicus 
International (Республіка Польща) 
 

3. Ткачова 
О.В. 

Злочини 
терористичної 
спрямованості: 
кримінологіч-
на характери-
тика,  
детермінація і 
шляхи 
запобігання 

Вісник Львівського 
університету. Серія 
юридична. - 2018.  
(0,6 д.а.) 
 

Збірник має міжнародну акредитацію – він 
зареєстрований у Міжнародному центрі 
періодичних видань (Франція) – ISSN. Має 
повнотекстову мережеву версію в Інтернеті на 
платформах Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського Національної академії 
наук України, у Google Scholar. 
Збірник індексується в міжнародній 
наукометричній базі даних Index Copernicus 
International. 
 

 

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

ПІБ Індекс Хірша (h) 
Ткачова Олена Вікторівна 4 
 
13. Наукове керівництво: 

- Шейко К.В., здобувач, 3-й рік, «Кримінологічна характеристика та 
запобігання незаконному обігу алкогольних напоїв». 

 
17. Керівництво науково-дослідною роботою студентів: 

   Керівник наукового гуртка з кримінально-виконавчого права. Під 
керівництвом Ткачової О.В. опубліковано 11 тез студентів. 

   17.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих під 
керівництвом  Ткачової О.В. студентами самостійно - 6/1,1 д.а. 

 
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №827 «Про 

підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей 
знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному році»  переможцем став у 
галузі «Право»    Олександр Парасьоткін, 1 курс магістратури факультету 
адвокатури, отримав диплом ІІІ ступеня (науковий керівник доц. Ткачова 
О.В.). 

 
19. Проведена профорієнтаційна робота у 2018 р.  в Харківській гімназії  

№ 46 ім. Ломоносова.  
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За результатами проведеної Ткачовою О.В. профорієнтаційної роботи до 
Університуту вступили на 1 курс бакалаврату 3 абітурієнта (Гайлюнас, 
Лакишек, Чубукіна) в Інститут прокуратури та кримінальної юстиції і один 
абітурієнт до факультету адвокатури (Репринцева). 

 Також на 2-й курс  бакалаврата з інших закладів вищої освіти вступили 
два абітурієнта на заочний факультет. 

 
Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології та кримінально-

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

доц. О.В. Ткачова  


