
                                                                
 
 
 

З В І Т 
кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права  

з науково-дослідницької роботи за 2018 рік 
 
 
 
 

 Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого в 2018 році здійснювала на-

укові дослідження згідно з планом в рамках комплексно-цільової програми 

«Теоретичні і прикладні проблеми запобігання злочинності та реформування 

Державної кримінально-виконавчої служби в Україні», № 0111u000958, яка є 

складовою частиною наукового напрямку «Вдосконалення теорії та практики 

боротьби зі злочинністю. Запобігання окремим видам злочинів». 

Наведена проблематика була затверджена Вченою Радою Університету. 

 

 Нижче приводяться результати виконання річного плану науково-

дослідної роботи. 
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1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО- ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ  
КАФЕДРИ 

 
1.1. Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права у 2018 році 

здійснювала наукові дослідження у рамках комплексно-цільової програми 
«Теоретичні і прикладні проблеми запобігання злочинності та реформування 
Державної кримінально-виконавчої служби в Україні». Згідно з відповідними 
темами всієї роботи кафедри на 2016-2020 роки і темами річної роботи на 2018 
рік професорсько-викладацький склад кафедри виконував теоретичні розробки 
і емпіричні дослідження з метою підготовки відповідного матеріалу для статей, 
монографій та кандидатських дисертацій. 

Кафедра також приймала участь у розробці проектів змін і доповнень у 
законодавчі акти з кримінального, кримінально-виконавчого, кримінально-
процесуального законодавства щодо посилення боротьби з окремими видами 
злочинів і особливостями відбування окремих видів покарань. 

1.2. Виконані наступні теми: 
1. Головкін Б.М., д.ю.н., професор кафедри, завідувач кафедри. 

«Антикорупційна політика юридичних осіб приватного права» (2,0 д.а.) 
    Опубліковано 2,4 д.а. 

Статті: 
 – Golovkin B., Beletskyi A. Сonflict of interests as a corruption factor (Конфликт 

интересов как фактор коррупции). Norwegian Journal  of  development  of  the 
International  Science. №18/2018. Vol. 2. Oslo, Norway. P. 68-71. URL :  
http://www.njd-iscience.com/wp-content/uploads/2018/06/NJD_18_2.pdf (0,4/0,3 д.а) 

– Golovkin B., Novikov O.  Тhe role of institutions of civil society in prevention of 
corruption (Роль институтов гражданского общества в предотвращении корруп-
ции). Norwegian Journal of development of the International Science.  №17/2018. Vol. 5. 
Oslo, Norway. Р. 56-60. URL :  http://www.njd-iscience.com/wp-content/uploads/ 
2018/05/NJD_17_5.pdf (0,5/0,3 д.а) 
 – Головкин Б. М., Лисодєд О.В. Про наукову діяльність кафедри кримінології 
та кримінально-виконавчого права // Вісник Асоціації кримінального права України 
[Електронне наукове видання]. Випуск 1 (10)/ 2018. Розділ 6. Наукове життя. С. 232-
245 (0,51/0,3 д.а.) 
 – Головкін Б.М. передмова до монографії «Запобігання корупційним злочи-
нам, що вчиняються при здійсненні митних процедур» / Д.О. Олійник ; [наук. ред. Б. 
М. Головкін] . – Харків : Право, 2018. – 200 с. (0,2 д.а.); 
 – Головкін Б.М. передмова до монографії «Участь громадськості у запобіганні 
корупційним злочинам в Україні» / А.В.Білецький ; [наук. ред. Б. М. Головкін] . – 
Харків : Право, 2018. 188 с. (0,2 д.а.). 
 
 Навчальний посібник: 

- Правові основи запобігання та боротьби із корупцією : навч. посіб. для підготов-
ки до атестації здобувачів вищої освіти / Б.М. Головкін, К.А. Автухов,  М.Ю. Валуй-
ська, С.Ю. Лукашевич та ін. ; за ред. Б.М. Головкіна і С.Ю. Лукашевича. – Харків : 
Право. 2018. – 288 с. (13,0/1,1 д.а) 
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2. Степанюк А.Х. , д.ю.н., професор з вересня 2018 р. 

Тематика річної  науково-дослідної роботи не планувалась. 
  Опубліковано 0,5 д.а. 

Тези: 
1. Степанюк А.Ф. Застосування покарань потребує змін. Кримінально-правове 

регулювання та забезпечення його ефективності: мат. Міжн. наук.-практ. конф. 
(Харків, 18-19 жовт. 2018 р.). Харків, 2018. С.428-433. (0,3 д.а.) 

2. Степанюк А.Ф. Теоретичні та прикладні проблеми реформування Державної 
кримінально-виконавчої служби. Актуальні проблеми захисту прав людини,яка пе-
ребуває в конфлікті із законом крізь призму правових реформ: Зб. матеріалів YІ 
міжн. наук.-практ. конф. (Київ, 25 жовт. 2018 р.). К.: Ін-т кр.-вик. служби, ФОП Ка-
ндиба Т.П. – 2018. С. 221-223 (0,2 д.а.) 

  
 

3. Шостко О. Ю. , д.ю.н., професор 

 «Стан і тенденції виявлення корупційних правопорушень в Україні»  (2,0 д.а).  
Опубліковано 2,1 д.а. 

 
Статті: 

- Шостко О.Ю., Мак А.О. Шахрайство з використанням електронних платіжних 
систем: схеми та шляхи запобігання // Журнал східноєвропейського права. - № 47, 
2018. С. 25-30 (0,5/ 0,2 д.а.) 

- Шостко О.Ю., Cтан і тенденції виявлення кримінальних корупційних правопо-
рушень в Україні // Проблеми законності : зб. наук. праць / відп. ред. В. Я. Тацій. – 
Харків : Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2018. – Вип. 141. – 240 с. - С.175 – 
184. (0,75 д.а.). 

 
          Тези:  

- Шостко О.Ю., Подільчак О.М. Форми участі громадськості у визначенні та 
реалізації антикорупційної політики держави. Актуальні проблеми кримінального 
права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: тези ІІ Всеук-
раїнської науково-практичної конференції (Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. 
– 580 с.)- С. 93-96 (0,3/0,15 д.а.) 

- Шостко О. Ю. Питання нагальності прийняття Закону України «Про захист ви-
кривачів і розкриття інформації про шкоду або загрозу суспільним інтересам». Роль 
інституту викривачів у запобіганні та протидії корупції. Матеріали круглого столу, 
Київ, 2018. С. 171 – 174.(0,2 д.а.). 

 
Навчальний посібник: 

- Правові основи запобігання та боротьби із корупцією : навч. посіб. для підготов-
ки до атестації здобувачів вищої освіти / Б.М. Головкін, К.А. Автухов, М.Ю. Валуй-
ська, С.Ю. Лукашевич та ін. ; за ред. Б.М. Головкіна і С.Ю. Лукашевича. – Харків : 
Право. 2018. – 288 с. (16,74/ 0,8 д.а) 
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4. Автухов К.А. к.ю.н., доцент 

«Законодавча регламентація виконання кримінальних покарань» (1,5 д.а.). 
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. – Автухов К.А. Розділ 5 у спі-
вавт. (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 позбав-
лення 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 пока-
рань в Україні / Автухов К.А., Корчака В.В. /  Журнал східноєвропейського права. – 
2018. – № 51. С. 118-12 (0,4/0,2 др. арк) 
 

Навчальний посібник: 
- Правові основи запобігання та боротьби із корупцією : навч. посіб. для підго-

товки до атестації здобувачів вищої освіти / Б.М. Головкін, К.А. Автухов, М.Ю. Ва-
луйська, С.Ю. Лукашевич та ін. ; за ред. Б.М. Головкіна і С.Ю. Лукашевича. – Хар-
ків : Право. 2018. – 288 с. (16,74/ 0,2 д.а) 

 
5. Валуйська М. Ю., к.ю.н., доцент   

«Особливості криміналізації особистості на різних рівнях її вивчення» 
1,5 д.а. 

Опубліковано – 3,55 д.а. 
Статті: 

- Валуйская М. Современный научный потенциал исследования криминализа-
ции личности  [Текст] / М. Валуйская // Legea si viata : зб. наук. пр. / Министерство 
юстиции Республики Молдова, 2018. - № 11. С. 26-29.  (0,5 д.а.) 

- Валуйська М. Ю. Криміналізація особистості: сучасний стан вивчення та пер-
спективи застосування цифрових технологій  // Журнал східноєвропейського права. 
– 2018. – № 11 (0,8 д.а.) 

 
Тези: 

- Валуйська М. Ю.  Дослідження криміналізації особистості як необхідна умова 
підвищення ефективності  протидії злочинності [Текст] / М. Ю. Валуйська // Кримі-
нально-правове регулювання та забезпечення його ефективності: матеріали міжнар. 
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наук-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Бори-
сов (заст. голов. ред.) та ін. – Харків : Право, 2018. – С. 460-463 (0,2 д.а.) 

 - Валуйська М. Ю. Вивчення криміналізації особистості – шлях успішного за-
побігання злочинності у сфері економіки [Текст] / М. Ю. Валуйська //  Ефективна 
система кримінальної юстиції як фактор сталого розвитку України: матеріали ІІІ па-
нельної дискусії Другого Харків. міжнар. форуму, м. Харків, 27 вересня 2018 р., 
(0,25 д.а.) 

 Навчальний посібник: 
-  Правові основи запобігання та боротьби із корупцією : навч. посіб. для підго-

товки до атестації здобувачів вищої освіти / Б.М. Головкін, К.А. Автухов, М.Ю. Ва-
луйська, С.Ю. Лукашевич та ін. ; за ред. Б.М. Головкіна і С.Ю. Лукашевича. – Хар-
ків : Право. 2018. – 288 с. (13,0/1,8 д.а) 
 

6. Лукашевич С. Ю., к.ю.н., доцент   

«Моделювання динаміки злочинності».1,5 д.а. 
Опубліковано 3,7 друк.арк. 

Статті: 
- Лукашевич С.Ю. Моделювання трендів злочинності/ С.Ю. Лукашевич// Ві-

сник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична 
академія». — 2018. — № 3. — С. 103-111. — 0,7 д.а. 

- Лукашевич С.Ю. Програмування і планування заходів запобігання злочин-
ності та корупції/ С.Ю. Лукашевич// Науковий вісник публічного та приватного 
права. — 2018. — Випуск 4. — Т. 1. — С. 133-136. — 0,5 д.а. 

- Лукашевич С.Ю. Моделювання запобігання злочинності як підстава управ-
лінських рішень/ С.Ю. Лукашевич// Науковий вісник публічного та приватного пра-
ва. — 2018. — Випуск 4. — Т. 2. — С. 101-105. — 0,5 д.а. 

 
Навчальний посібник: 

- Правові основи запобігання та боротьби із корупцією : навч. посіб. для підготов-
ки до атестації здобувачів вищої освіти / Б.М. Головкін, К.А. Автухов, М.Ю. Валуй-
ська, С.Ю. Лукашевич та ін. ; за ред. Б.М. Головкіна і С.Ю. Лукашевича. – Харків : 
Право. 2018. – 288 с. (16,74/ 2,0 д.а) 
 
7. Оболенцев В.Ф., к.ю.н., доцент   

«Моделювання заходів запобігання корупції», 1,5 д.а. 
Опубліковано 8,8 друк.арк. 

 
Монографія: 

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

 
Статті: 

- Оболенцев В.Ф. Визначення проблеми злочинності на етапі підготовчих про-
цедур системного аналізу системи держави України [Текст] / В. Ф. Оболенцев // Те-
орія та практика правознавства : ел. фах. наук. видання / М-во освіти і науки Украї-
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ни, 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 Муд-
рого, 2018. - Вип. 143. -  0,5 д.а. 

 
Тези: 

 - Оболенцев В.Ф. Злочинність як системна проблема держави України // Ефектив-
на 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 пра-
вова 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 інформацій-

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

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

готовки 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/ 1,5 д.а) 

 
8. Пивоваров В.В., к.ю.н., доцент   

«Кримінологічна характеристика проявів корпоративної злочинності в 
Україні і світі», 1,5 д.а. 

Опубліковано 4,5 друк.арк. 
 

Статті: 
1. Пивоваров В. В.  Деякі питання корпоративної злочинності у сфері фармацев-

тики // 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 корпоратив-
ної 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 корпора-
тивної 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 запобі-
гання 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 звер-
нення 04.06.2018р.) (обсяг 0,82 д.а./ авт 0,41 д.а.) 
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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: кри-
мінологічний 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: 
- Правові основи запобігання та боротьби із корупцією : навч. посіб. для під-

готовки 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. (авт. 2,2 д.а.) 
 
9. Романов М. В., к.ю.н., доцент   

«Методи і практики виправлення і ресоціалізації засуджених. Відповід-
ність довічного позбавлення волі національній доктрині виконання покарань» – 
1,5 д.а. 

Опубліковано – 3,5 д.а. 
 Статті:  
 1. Романов М.В. Телесные практики в уголовно-исполнительной деятельсноти: 
возможности и перспективы / Право і суспільство. – 2018. -  
№ 1. – С. 258-263 (0,7 д.а.) 
 2. Романов М.В. Кризис карательной парадигмы исполнения наказаний / Журнал 
східноєвропейського права. – 2018. - № 47. – С. 53-59. (0,8 д.а.) 

 
Тези: 

- Романов М. В. Отказаться от пожизненного/ Актуальні питання криміналь-
но-виконавчого законодавства та практики: матеріали круглого столу. – Інститут 
ДКВС, 29 березня 2018 року. - Київ (0,3 д.а.) 

 
Навчальний посібник: 
- Правові основи запобігання та боротьби із корупцією : навч. посіб. для підготов-

ки до атестації здобувачів вищої освіти / Б.М. Головкін, К.А. Автухов, М.Ю. Валуй-
ська, С.Ю. Лукашевич та ін. ; за ред. Б.М. Головкіна і С.Ю. Лукашевича. – Харків : 
Право. 2018. – 288 с. (16,74/ 1,7 д.а) 
 
10. Ткачова О.В., к.ю.н., доцент   

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

             Опубліковано 1,7 друк.арк. 
 
Статті: 
- Ткачова О.В., Науменко К.В. Кримінологічна характеристика кіберзлочинця 

// Юридичний науковий електронний журнал: електрон. наук. фах. вид.// Юридич-
ний факультет Запорізького національного університету . – 2018. – № 2. – С. 200–
204. (0,7/0,4 д.а.)  
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- Ткачова О.В. Злочини терористичної спрямованості: кримінологічна харак-
теристика, детермінація і шляхи запобігання // Вісник Львівського університету. Се-
рія юридична. - 2018.  (0,6 д.а.) 
 - Ткачова О.В.   Самогубство як кримінологічне явище: причини і засоби за-
побігання// Проблеми законності. - 2018.  – Вип. 143. (0,7 д.а.) 
 

11. Таволжанський О.В., к.ю.н., доцент 
 «Кримінологічна характеристика кіберзлочинності» 1,5 друк. арк. 

Опубліковано - 1,86 друк. арк. 
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 Іва-
но-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: мате-
ріали 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) 
 

 
12. Кулик К.Д., к.ю.н., асистент 

  «Розбещення неповнолітніх: насильницький злочин проти статевої недо-
торканості неповнолітніх», 1,0 д.а. 

Опубліковано – 2,7 друк. арк. 
 
Статті: 

1. Кулик К. Д., Дейкун І. В. Проблеми та наслідки поширення кібербулінгу у су-
спільстві. The Journal of Eastern European Law/ Журнал східноєвропейського права. 
2018. № 58. С. 147-154. – 0,5/0,3 д.а; 

2. Кулик К. Д., Юров В. А. Слідчий підрозділ Державної кримінально-
виконавчої служби України: за чи проти? The Journal of Eastern European Law/ Жур-
нал східноєвропейського права. 2018. № 51. С. 146-153. – 0,5/0,3 д.а.; 

3. Кулик К. Д., Луцюк К. Л. Окремі аспекти ресоціалізації неповнолітніх засу-
джених. The Journal of Eastern European Law/ Журнал східноєвропейського права. 
2018. № 51. С. 131-137. – 0,5/0,3 д.а.; 

4. Кулик К. Д., Гольдіна В. О. Ефективність духовно-просвітницької діяльності 
у кримінально-виконавчих установах. Науковий вісник Ужгородського національно-
го університету. Серія Право. 2018. № 49. С. 101-104. – 0,5/0,3 д.а.; 

5. Кулик К. Д., Щербак В. Вплив кримінальної субкультури на особу засуджено-
го. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 1. – 0,5/0,3 д.а. 
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Тези: 
- Кулик К. Д. Кримінально-правові ознаки осіб, що вчиняють розбещення не-

повнолітніх / К. Д. Кулик // Юридична осінь 2018: матеріали Міжнар. наук.-
практ.конф. молодих учених та студентів (Харків, 14 листоп. 2018 р.). – Харків : 
Нац. юрид. акад.  імені Ярослава Мудрого, 2018. С. 78-82. – 0,2 д.а. 

 
Навчальний посібник 

- Правові основи запобігання та боротьби із корупцією : навч. посіб. для підготов-
ки до атестації здобувачів вищої освіти / Б.М. Головкін, К.А. Автухов,  М.Ю. Валуй-
ська, С.Ю. Лукашевич та ін. ; за ред. Б.М. Головкіна і С.Ю. Лукашевича. – Харків : 
Право. 2018. – 288 с. (13,0/1,0 д.а). 

 
13. Новіков О.В., к.ю.н., асистент 
 «Запобігання обігу контрафактної продукції в Україні» 1,5 друк. арк. 

   Опубліковано 4,8 д.а. 
Статті: 
1. Novikov O.  Сurrent status and trends of intellectual property crimes in Ukraine 

(Современное состояние и тенденции развития преступности в сфере интеллектуа-
льной собственности в Украине). Norwegian Journal of development of the Internation-
al Science. № 22/2018. Vol. 1. Oslo, Norway. - С. 12–18. URL : http://www.njd-
iscience.com/wp-content/uploads/2018/09/NJD_22_1.pdf (0,61 д.а.) 

2. Новіков О. В. Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності у 
Сполучених Штатах Америки. Журнал східноєвропейського права. 2018. № 56. 
С. 33–39. URL : http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/novikov_56.pdf 
(0,61 д.а.) 

3. Новіков О. В. Правове регулювання відшкодування збитків, шкоди, завданих 
унаслідок вчинення корупційних правопорушень. Часопис Київського університету 
права. 2018. № 4. С. 221–225 (0,5 д.а.) 

4. Новиков О. В., Головкин Б. Н. Роль институтов гражданского общества в 
предотвращении коррупции. Norwegian Journal of development of the International 
Science. 2018. № 17. Том 5. С. 56–60 (0,5 д.а./0,25 д.а.) 

 
Тези: 
1. Новіков О. В. Деякі проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти 

інтелектуальної власності. Фундаментальні проблеми кримінальної відповідальності 
: матеріали наук. полілогу (м. Харків, 07 верес. 2018 р.) / [упоряд.: Ю. В. Баулін, Ю. 
А. Пономаренко]. – Харків : Право, 2018. С. 180–183. (0,15 д.а.). 

2. Новіков О. В. Деякі питання кримінально-правової охорони прав інтелектуаль-
ної власності у Сполучених Штатах Америки. Кримінально-правове регулювання та 
забезпечення його ефективності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 
18–19 жовт. 2018 р.) / редкол. В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. 
ред.) та ін. – Харків : Право, 2018. – С. 488–492. (0,18 д.а.). 

3. Новіков О. В. До питання правового регулювання вилучення незаконно одер-
жаного майна внаслідок корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушен-
ня. Фонові для злочинності явища: запобігання та протидія : матеріали Всеукр. на-
ук.-практ. конф. (27 берез. 2018 р.) Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2018. C. 
77–78. (0,2 д. а.). 
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4. Новіков О. В. До питання визнання незаконними актів та правочинів, укладених 
внаслідок вчинення корупційного правопорушення. Корупційні ризики в публічній 
службі: компаративно-правовий аналіз досвіду країн Східної та Західної традиції 
права : тези допов. регіонал. наук.–практ. круглого столу (28–29 березня 2018 р.). 
Запоріжжя: ЗНУ, 2018. – С. 167–170. (0,15 д.а.) 

5. Новіков О. В. До питання про заходи щодо повернення в Україну коштів та ін-
шого майна, одержаних внаслідок корупційних правопорушень, та розпорядження 
ними. Ефективна система кримінальної юстиції як фактор сталого розвитку еко-
номіки : матеріали ІІІ панельної дискусії Другого Харк. міжнар. юрид. форуму (м. 
Харків, 27 вересня 2018 р.). – Харків, Право, 2018. С. 86–88. (0,15 д.а.) 

 
Навчальний посібник 

- Правові основи запобігання та боротьби із корупцією : навч. посіб. для підготов-
ки до атестації здобувачів вищої освіти / Б.М. Головкін, К.А. Автухов,  М.Ю. Валуй-
ська, С.Ю. Лукашевич та ін. ; за ред. Б.М. Головкіна і С.Ю. Лукашевича. – Харків : 
Право. 2018. – 288 с. (13,0/2,0 д.а). 
 
14. Сметаніна Н.В., к.ю.н., асистент 

«Методологія оцінки ціни злочинності», 1,5 д.а. 
 
Опубліковано 4,1 друк.арк. 

Статті: 
Сметаніна Н. В. Ціна злочинності для суспільства: результати вивчення гро-

мадської думки у 2017 році / Н. В. Сметаніна // Право і суспільство. – 2018. – № 5/2. 
– С. 200–206. – 0,7 д.а. 

Сметаніна Н. В. Кримінологічна характеристика злочинів, пов’язаних з торгів-
лею людьми в умовах гібридної війни / Н. В. Сметаніна, Є. С. Манагарова // Часопис 
Київського університету права. – 2018. – № 1. – С. 209–212. (0,6 / 0,4 д.а.). 

Сметаніна Н. В. Міжнародний досвід захисту викривачів корупції /  
Н. В. Сметаніна, І. О. Коновалова // Право і суспільство. – 2018. – № 3. – С. 236–241. 
(0,5 / 0,3 д.а.). 

Тези: 
1. Сметаніна Н. В. Підсумки вивчення громадської думки про шкоду від злочи-

нів для населення України у 2017 році / Н. В. Сметаніна // Юридична осінь 2018 ро-
ку : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасників всеукр. наук. конф. молодих вчених та 
студентів (Харків, 14 листоп. 2018 р.). – Харків, 2018. (0,2 друк.арк). 

 
Навчальний посібник  

- Правові основи запобігання та боротьби із корупцією : навч. посіб. для підготов-
ки до атестації здобувачів вищої освіти / Б.М. Головкін, К.А. Автухов, М.Ю. Валуй-
ська, С.Ю. Лукашевич та ін. ; за ред. Б.М. Головкіна і С.Ю. Лукашевича. – Харків : 
Право. 2018. – 288 с. (16,74/ 2,5 д.а) 

 

Загальна кількість виконавців – 14. 
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 Викладачам, які працюють на 0,25 і 0,5 ставки тематика річних наукових 
робіт на 2018 рік не планувались. Ними фактично виконано наступне: 

1. Голіна В.В., д.ю.н., професор (0,25) 
        Опубліковано – 1,3 д.а.: 

 Статті: 
1. Голина В.В., Шрамко С.С. К вопросу о стратегии уменьшения возможностей 

совершения пре ступлений// Проблемы укрепления законности и правопорядка: нау-
ка, практика, тенденции / Государственное учреждение "Научно-практический центр 
проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Респуб-
лики Беларусь.– Минск. - 2018. - Вып. 11. (0,5/0,25 д.а.). 

2. Голіна В.В., Шрамко С.С. Комплексна структура злочинності – основа вдос-
коналення запобіжної діяльності// Питання боротьби зі злочинності. – 2018. -Вип. 
36. (0,5/0,25 д.а.). 

 
Тези: 

1. Голіна В.В. Об’єкт запобіжного впливу деяких фонових для злочинності 
явищ / В.В. Голіна //  Фонові для злочинності явища : запобігання та протидія : зб. 
тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (27 квітня 2018 р., м. Харків) / МВС України, 
ХНУВС; Кримінол. Асоц. України. – Х. : ХНУВС, 2018. – 0,2 д.а. -122с. – С. 31-33. 
(0,25 д.а.) 

2. Голіна В.В. Процес глобалізації і проблеми запобігання злочинності. / Голі-
на В.В., Шрамко С.С. /Кримінальне право в умовах глобалізації: матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф. (25 трав. 2018 р., м. Одеса. Одеса: НУ «Одеська юридична акаде-
мія», кафедра кримінального права, 2018. С. 14-16. (0,25 д.а.) 

3. Голіна В.В. Стуктура злочинності: поняття, види, зміст та значення при 
здійсненні її запобігання// Кримінально-правове регулювання та забезпечення його 
ефективності: : Міжнар. Науково-практ. конф. м. Харків, 18-19 жовтня 2018 р./ ред-
кол.: В.Я. Тацій (голов.ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін.- Х.: Право, 2018. – 
С. 414-418 (0,3 д.а.) 

 
2. Гальцова О.В., к.ю.н., асистент (0,5) 

  Опубліковано 1,7 друк.арк. 
Статті: 

- Гальцова О.В. Щодо питання права на освіту засуджених до позбавлення волі  
/ О.В. Гальцова // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне 
право». – 2018. – № 1  С. 118-124.  – Режим доступу:  
http://www.pap.in.ua/5_2018/79.pdf (0,6 д.а.) 

- Гальцова О.В. Щодо впливу персоналу установ виконання покарань на засу-
джених до позбавлення волі [Текст] / О.В. Гальцова // Часопис Київського універси-
тету права. - 2018/2. - С. 280-284. (0,8 д.а.) 

 
Тези: 

 - Galtsova О.V. Some aspects of improvement of correctional law of Ukraine with re-
gard to convicts right to higher education / International Scientific Conference «Modern 
jurisprudence of the European Union: the interaction of law, rulemaking and practice»: 
Conference Proceedings, April 17, 2018. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing». 220 
pages. – P.120 -123 (0,3 д.а.)  
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3. Лисодєд О.В., к.ю.н., доцент (0,25), декан 
Опубліковано – 0,6 д.а.: 

  
Статті: 

Лисодєд О. В. Про наукову діяльність кафедри кримінології та кримінально-
виконавчого права [Електронний ресурс] / Б. М. Головкін, О. В. Лисодєд // Вісн. 
Асоц. кримін. права України : електрон. наук. видання. – 2018. – Вип. 1(10) – С. 232-
245. – Режим доступу : http://nauka.nlu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/07/20_Golovkin.pdf (0,7/0,35 д.а.) 

 
Тези: 

Лисодєд О. В. Про практику нормативного забезпечення процесу виконання 
та відбування кримінальних покарань / О. В. Лисодєд // Кримінально-правове регу-
лювання та забезпечення його ефективності : матеріали міжнар.  наук.-практ. конф.,  
м. Харків, 18-19 жовт. 2018 р. / редкол. : В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. 
голов. ред.) та ін. – Харків : Право, 2018. – С. 484-488 (0,25 д.а.). 

 
4. Кутєпов М.Ю., к.ю.н., асистент (0,5) 

  Опубліковано 2,23 д.а. 
 
Статті: 

1. Кутєпов М.Ю. Окремі аспекти виправлення та ресоціалізації засуджених жі-
нок / М.Ю. Кутєпов // Журнал східноєвропейського права. — 2018. — № 52. С. 45-
50 (0.5 д.а.) - журнал внесений до Index Copernicus International та HeinOnline; 

2. Кутєпов М. Ю. Деякі проблеми ресоціалізації неповнолітніх засуджених в 
Україні  / М. Ю. Кутєпов // Молодий вчений. — 2018. — №2. С.  674-677 (0.5 д.а.). - 
журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз:  
РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus; 

3. Кутєпов М.Ю. Удосконалення кримінально-виконавчого законодавства щодо 
покарання у вигляді громадських робіт / М.Ю. Кутєпов, Д.С. Циферов //  Науковий 
вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2018. – 
Вип. 2. – Т. 2. – С. 43-47 (0.6/ 0.3 д.а.) - наукове видання включено до міжнародної нау-
кометричної бази Index Copernicus International ( Польща); 

4. Кутєпов М.Ю. Роль освіти в процесі виправлення та ресоціалізації засудже-
них / М.Ю. Кутєпов, М.А. Кутах //  Науковий вісник Херсонського державного уні-
верситету. Серія «Юридичні науки». – 2018. – Вип. 2. – Т. 2. – С. 48-51 (0.5/ 0.25 
д.а.) - наукове видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus 
International (Польща). 

Тези: 
1. Кутєпов М.Ю. Проблемні аспекти ресоціалізації жінок, засуджених до позба-

влення волі / Реформування національного та міжнародного права: перспективи та 
пріоритети: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 
Україна, 19–20 січня 2018 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 
2018. – 112 с. – C. 104 – 107 (0.23 д.а.); 

2. Кутєпов М.Ю. Удосконалення кримінально-виконавчого законодавства /  Су-
часні проблеми правової системи та державотворення в Україні: Матеріали міжна-
родної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, Україна, 23-24 лютого 2018 
р.). – Запоріжжя: ГО «Істина», 2018. – 120 с. – C. 93 – 98 (0.3 д.а.); 
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3. Кутєпов М.Ю. Ресоціалізація неповнолітніх засуджених до позбавлення волі / 
Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні: Матеріали міжнарод-
ної науково-практичної конференції (м. Львів, Україна, 17-18 серпня 2018 р.). – 
Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2018. – 108 с. – 
C. 95-97 (0.15 д.а.). 

 
5. Маршуба М. О., к.ю.н., асистент (0,25) 

  Опубліковано 1,15 д.а. 
 

Стаття: 
1. Маршуба М.О. Взаємозв’язок стратегії «community policing» і зменшення       

можливостей учинення злочинів// Питання боротьби зі злочинністю: Зб. наук. 
праць./ редкол.: В.І. Борисов та ін.- Х.: Право, 2018. – Вип. 35. – 264 с. С. 44-54     
(0,6 д.а.). 

Тези: 
1. Маршуба М.О. Щодо архітектурно-просторового планування безпеки міст.   

Форми участі громадськості у визначенні та реалізації антикорупційної політики 
держави// Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та 
оперативно-розшукової діяльності: тези ІІ Всеукраїнської науково-практичної      
конференції (Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. – 580 с.) – С. 173-176 (0,4 д.а.) 

2. Маршуба М.О. Сусідська варта як форма партнерства між національною поліці-
єю та громадскістю в Україні// Захист  прав  людини:  національний  та  міжнарод-
но-правовий  виміри:  ХІV  Міжнародна  науково-практична  конференція  «Від  
громадянського суспільства – до правової держави» (Харків, 20 квітня 2018 р.): Збі-
рник тез доповідей. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. –  750 с. – С. 228-230  
(0,15 д.а.) 
 

1.3. Всі викладачі кафедри виконали НДР у встановлений термін, нега-
тивних рецензій не мають. Всі результати опубліковані в повному обсязі. 

1.4. Діяльність на госпдоговірних засадах у 2018 році: 

Проведення практикуму «Агробізнес 2018: юридичні засоби для вирішення 
актуальних питань». Співорганізатори - юридична компанія 
«Alexandrov&Partners» (28 вересня 2018 р.).  В роботі практикуму взяло участь 
понад 50 учасників, серед яких більше половини практикуючих юристів та ад-
вокатів. 

Проведення відкритих лекцій доктора юридичних наук, практикуючого ад-
воката Фабіана Тайхманна (Швейцарія) «Боротьба з відмиванням грошей та 
фінансуванням тероризму: сучасні проблеми та міжнародна практика» (28-29 
вересня 2018 р.). 

Проведення навчальних занять з підвищення кваліфікації працівників 
державного підприємства НАЕК «Енергоатом». Курс – 32 години (18 год. лек-
цій і 14 год. практичних занять) в трьох групах (листопад- грудень 2018р.) 
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1.5. Актуальність виконаних розробок обумовлена підготовкою  підруч-
ників і навчальних посібників  з кримінології, кримінально-виконавчого права, 
правових засад запобігання корупції, написанням відповідних розділів моног-
рафій і дисертацій. 

Виконані публікації відповідають основним напрямам реформування 
Державної кримінально-виконавчої служби, передбаченим Концепцією рефо-
рмування кримінально-виконавчої служби, презентованої Мінюстом в 2016 
році. 

Комплексного кримінологічного дослідження такого явища, як злочин-
ність, його понятійного визначення, аналізу інформаційної моделі злочинності, 
визначення ціни злочинності та її структури як елемента інформаційної моделі 
злочинності у сучасному українському суспільстві в Україні дотепер не прово-
дилося. Відсутність такого комплексного дослідження на тлі значної криміна-
лізації основних сфер суспільного життя і значних змін суспільних відносин 
зумовила вибір теми дослідження і свідчить про її актуальність, теоретичну і 
практичну значущість. Результати виконаних розробок в рамках цільової ком-
плексної програми використовуються під час викладання навчальної дисцип-
ліни «Кримінологія», «Правові засади запобігання корупції» у Національному 
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. 

 
1.6.  Наявність авторських свідоцтв та патентів: 

Отримано свідоцтво Державної науково-технічної бібліотеки України про 
депонування результату інтелектуальної діяльності № 125 – РІД(н)/ Ук-2018 
видано Головкіну Богдану Миколайовичу, Христич Інні Олександрівні, Шев-
ченко Ларисі Олександрівні, Новікову Олегу Володимировичу та інш. про те, 
що результат інтелектуальної діяльності інтелектуальної діяльності: моногра-
фія «Латентна віктимність та шляхи її розв’язання в Україні» депоновано у 
Державній науково-технічній  бібліотеці України 23.11.2018 р. за підписом в.о. 
директора А.Г. Жарінова. 

 
1.7. Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що в осно-

ву написання відповідних глав підручників, розділів монографій і докторських 
дисертацій покладені теоретичні розробки і емпіричні дані, які були отримані в 
процесі наукових досліджень виконавців. Практична значимість усіх викона-
них робіт полягає в тому, що вони є главами  підручників і навчальних посіб-
ників для студентів Університету і розділами наукових монографій.  

Надано визначення поняття обігу контрафактної продукції в Україні. Про-
аналізовані кількісні та якісні показники злочинів, пов’язаних з обігом контра-
фактної продукції в Україні. Проаналізовані детермінанти обігу контрафактної 
продукції в Україні. Запропоновані деякі заходи запобігання обігу контрафакт-
ної продукції в Україні. 

Удосконалено концептуальні положення про кримінологічну інформацій-
ну модель злочинності, конструкція якої повинна формуватися за допомогою 
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кримінолого-значущих статистичних показників, що надає можливість визна-
чення дійсного стану злочинності в державі; питання кримінологічної класифі-
кації злочинних проявів; змістовне навантаження поняття «кримінологічна ха-
рактеристика злочинності», розширено уявлення про такі її показники, як: 
стан, рівень, коефіцієнти, структура, динаміка, характер, географія, тренд. 

   Набули подальшого розвитку визначення і положення щодо кола 
обов’язкових узагальнюючих елементів кримінологічної структури злочиннос-
ті у напрямку їх деталізації і диференціації. 

 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1.  Кафедра готувала заключення і давала свої пропозиції до проектів зако-
нів по вдосконаленню діючого законодавства: 

Автухов К.А. приймав участь у розробці проектів Законів: 
1. «Про пенітенціарну систему», що зареєстровано в Парламенті: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62965, В супровідних докуме-
нтах вказаний як розробник законопроекту); 

2. Проект Закону «Про удосконалення порядку встановлення адміністра-
тивного нагляду»  

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо удосконалення порядку запобігання та протидії дискримінації в Україні 
(http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61595 В супровідних докуме-
нтах вказаний як розробник законопроекту). 

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо адаптації порядку застосування окремих інститутів кримінального права до 
європейських стандарті (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511 
=61586  - В супровідних документах вказаний як розробник законопроекту). 

5.  Проект Закону «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу 
України щодо удосконалення процесу здобуття засудженими до позбавлення волі 
освіти». 

6. Проект Закону  «Про Дисциплінарний статут пенітенціарної системи», реєстр. 
№ 8083 від 01.03.2918 р. 

 
За власною ініціативою А.Х. Степанюка і О.В. Гальцовової розроблені наступні 

пропозиції до законопроектів: 
- Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого ко-

дексу України щодо удосконалення структури установ виконання покарань» 
–  Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого ко-

дексу України щодо отримання грошової винагороди засудженими під час здобуття 
ними освіти» (розробники) 

Рецензували (готували експертні висновки) проектів законів та інших 
нормативно-правових актів: 

Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення механізму запобігання корупції» 
(на виконання листа від 30.05.2018 № 4/7) (Новіков О.В.) 
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Пропозиції, зауваження та рекомендації до проекту Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання кримінальних 
покарань та організаційно-правового забезпечення діяльності органу пробації», 
реєстр. № 7494 від 17.01.2018 р. (Головкін Б.М. у співавт. з Романовим М.В. і Авту-
ховим К.А.). 

 
Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про систему по-

двійних пенітенціарних інспекцій» (Автухов К.А.)   
 
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 від-
повідальність, кримінальне процесуальне, кримінально-виконавче законодавство 
України внаслідок збройної агресії, збройного конфлікту, тимчасової окупації тери-
торії України», (реєстр. № 8560 від 05.07.2018 р.) (Головкін Б.М. у співавт. з Рома-
новим М.В. і Автуховим К.А.). 

2. Зауваження на законопроект про «Дисциплінарний статут 
пенітенціарної системи» (Автухов К.А.)   

3. Зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо виконання кримінальних покарань та ор-
ганізаційно-правового забезпечення діяльності органу пробації» (Автухов К.А.)   
 
  2.2. В 2018 році кафедра не брала участі в розробці та обговоренні прое-
ктів постанов Пленуму Верховного Суду України.  
 
  2.3. Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, членів 
робочих груп та ін.: 

 
проф. Голіна В.В.: 

- член Координаційної ради з питань сімейного насильства при облраді 
Харківської області 

- консультант Координаційної ради з проблем запобігання насильства в 
сім'ї. 

доц. Романов М.В.: 
- член робочих груп підкомітету з питань реформування Державної пені-

тенціарної служби Укарїни Верховної Ради України. 
   
   доц. Автухов К.А.: 
- очолює громадську раду при управлінні Державної пенітенціарної служ-

би України в Харківській області, в рамках роботи в якій здійснював науковий 
аналіз законопроектів, що плануються на розгляд парламенту. 

- консультант Комісії з питань правоохоронної діяльності Конституційної 
Асамблеї України. 

- відповідно рішення Харківської обласної спостережної комісії від  
30 жовтня 2018 Автухова К.А. обрано заступником голови спостережної комі-
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сії. Здійснювались моніторингові візити до установ виконання покарань Хар-
ківської області. 

  
к.ю.н. Новіков О.В.: 

- експерт в науково-експертній раді ДСКН України. 
 
 Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації  наукових 
досліджень: 
 
2.6. На базі кафедри були проведені:  

1) 08 лютого 2018 року, науково-практичний семінар «Практичні аспекти 
кримінологічного прогнозування у правоохоронній діяльності». Співорганіза-
тор - відділ кримінальної аналітики Національної поліції Харківської області. 
Від Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого - Оболен-
цев В.Ф. 

2) За активної участі кафедри кримінології та кримінально-виконавчого 
права організовано та проведено 03 квітня 2018 р. «Круглий стіл» «Сучасні ін-
струменти виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від кору-
пційних та інших злочинів». За участю голови Національного агентства Украї-
ни з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від ко-
рупційних та інших злочинів Антона Янчука та  директора Харківського тери-
торіального управління НАБУ Юрія Кравченко. В якому взяли участь проф. 
Головкін Б.М., ас. Новіков О.В. ас. Кутєпов М.Ю., асп. Білецький А.В. 

 

3) 25 квітня 2018 р. – «Круглий стіл» для студентів, аспірантів та  молодих 
вчених «СУЧАСНА НАУКА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА» в 
якому взяли участь проф. Головкін Б.М., Степанюк А.Х., доц. Автухов К.А.,  
доц. Таволжанський О.В., доц. Романов М.В., ас. Гальцова О.В., ас. Сметаніна 
Н.В., ас. Кулик К.Д., ас. Новіков О.В. ас. Кутєпов М.Ю., асп. Білецький А.В. 

4) 20 вересня 2018 р. - Зустріч зі студентами-правниками представників ан-
тикорупційних органів України «Від заяви до вироку. Топ-корупція під приці-
лом» В якій взяли участь Харківське територіальне управління НАБУ; Спеціа-
лізована антикорупційна прокуратура; Громадський контроль НАБУ, від кафе-
дри проф. Головкін Б.М., Степанюк А.Х., доц. Автухов К.А.,  доц. Таволжан-
ський О.В., доц. Романов М.В., ас. Гальцова О.В., ас. Сметаніна Н.В., ас. Ку-
лик К.Д., ас. Новіков О.В. 

5) 27 вересня 2018 р. – Третя панельна дискусія «Ефективна система кри-
мінальної юстиції  як фактор сталого розвитку економіки» Другого Харківсь-
кого юридичного форуму. Брали участь 22 спікери та понад 120 учасників, се-
ред яких практикуючі юристи, адвокати, науковці та студенти. Спікери пред-
ставляли 9 країн, зокрема: Литву, Великобританію, Республіку Білорусь, 
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Швейцарію, Німеччину, Італію, Польщу, Сполучені Штати Америки, Україну 
(організатор панелі – Головкін Б.М., секретар – Кулик К.Д.). 

6) 28 вересня 2018 р. – Практикум «Агробізнес 2018: юридичні засоби для 
вирішення актуальних питань». Співорганізатори - юридична компанія 
«Alexandrov&Partners». В роботі практикуму взяло участь понад 50 учасників, 
серед яких більше половини практикуючих юристів та адвокатів (організатор 
практикуму – Головкін Б.М., секретар – Кулик К.Д.). 

7) 28-29 вересня 2018 р. – Відкриті лекції доктора юридичних наук, практи-
куючого адвоката Фабіана Тайхманна (Швейцарія) «Боротьба з відмиванням 
грошей та фінансуванням тероризму: сучасні проблеми та міжнародна практи-
ка». 11 годинний курс лекцій д-ра Фабіана Тайхманна прослухало більше 30 
студентів та молодих вчених як з Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого, так і з інших вищих навчальних закладів (організа-
тор лекцій – Головкін Б.М., секретар – Кулик К.Д.). 

 
8) 11 жовтня 2018 року – лекції «Забезпечення рівних прав та можливостей 

чоловіків та жінок» для студентів Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого тренеркою та медіатором Громадської організації Ла-
Страда Вікторією Преображенською (організатори - Кулик К.Д.,  
Сметаніна Н.В.). 

 
9) 28 листопада  2018 р. ХVІІІ-та студентська наукова конференція з кримі-

нології «Актуальні проблеми протидії злочинності». 
 
10) 11 грудня 2018 р. в рамках Всеукраїнського тижня права лекція з 

презентацією на тему “Як не стати  жертвою злочину” для учнів  9-х класів 
Харківської гімназії №152 в навчально-бібліотечному копусі Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Кулик К.Д., Валуйська 
М.Ю.). 

 
11) 14 грудня 2018 р. в рамках Всеукраїнського тижня права лекція з 

презентацією “Злочинність неповнолітніх” для учнів 7-х класів Харківської за-
гальноосвітньої школи № 118 в навчально-бібліотечному копусі Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Кулик К.Д., Валуйська 
М.Ю.). 
 
 За підсумками проведних заходів опубліковано 3 видання загальним 
обсягом 45,79 друк.арк.: 
  

- Сучасна наука кримінально-виконавчого права: матеріали «круглого 
столу» для  студентів, аспірантів та молодих вчених (Харків, 25 квітня  
2018 р.) – Харків : Право, 2018. – 468 стр. (28,8 д.а.) 
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- Ефективна система кримінальної юстиції як фактор сталого розвитку 

економіки : матеріали ІІІ панельної дискусії Другого Харків. міжнар. юрид. 
форуму, м. Харків, 27 верес. 2018 р. / [редкол.: В. Я. Тацій, Ю. Г. Барабаш,  
Б. М. Головкін та ін.] ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Пра-
во, 2018. – 160 с. (9,3 д.а.) 

 
- Актуальні проблеми протидії злочинності: матеріали ХVІІІ студентська 

наукової конференції з кримінології (Харків, 28 листопада 2018 р.) / за заг. 
ред.А.П. Гетьмана і Б.М. Головкіна – Харків:Право, 2018.– 196 стр. (16,69 д.а.) 

 
2.7. Викладачі кафедри приймали активну участь у науково-практичних кон-
ференціях:    

Таблиця № 1 

№ 
п/п 

Дата проведення конференції  
назва, місто  

Кількість 
викладачів,  

які взяли 
участь 

Міжнародні 
1.  19–20 січня 2018 р. Міжнародна науково-практична конференція 

«Реформування національного та міжнародного права: перспек-
тиви та пріоритети», м. Одеса 

1 

2.  23-24 лютого 2018 р. Міжнародна науково-практична конферен-
ції  «Сучасні проблеми правової системи та державотворення в 
Україні», м. Запоріжжя, Україна 

1 

3.  20 квітня 2018 р. ХІV  Міжнародна  науково-практична  конфере-
нція  «Від  громадянського суспільства – до правової держави, 
ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Харків 

1 

4.  International Scientific Conference «Modern jurisprudence of the 
European Union: the interaction of law, rulemaking and practice»: 
Conference Proceedings, April 17, 2018. Lublin 

1 

5.  17-18 серпня 2018 р. Міжнародна науково-практична конферен-
ція «Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Украї-
ні», м. Львів 

1 

6.  18 травня 2018 р. Міжнародний круглий стіл «Актуальні пробле-
ми кримінально-правової охорони громадської безпеки» у Науко-
во-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені ака-
деміка В.В. Сташиса НАПрН України, м. Харків 

1 

7.  27 вересня 2018 р., Дискусійна панель «Ефективна система кри-
мінальної юстиції як фактор сталого розвитку економіки» Друго-
го Харківського міжнародного юридичного форуму, Україна, На-
ціональний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого 

12 

8.  16- 17 жовтня Перша Міжнародна конференції з питань криміна-
льного правосуддя, м. Харків 

1 

9.  18-19 жовтня 2018 р. Міжнародна науково-практична конферен-
ція «Кримінально-правове регулювання та забезпечення його 
ефективності», Національний юридичний університет імені Яро-
слава Мудрого, Харків  

5 
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10.  25 жовтня 2018 р. VІ міжн. наук.-практ. конф. «Актуальні про-
блеми захисту прав людини, яка перебуває в конфлікті із законом 
крізь призму правових реформ», Ін-т кримінально-виконавчої 
служби, м. Київ 

2 

11.  14 листопада 2018 р., Науково-практична конференція «Юридич-
на осінь 2018», Національний юридичний університет імені Яро-
слава Мудрого, м. Харків 

2 

12.  15 листопада 2018 р. Міжнародна науково-практична інтернет-
конференція «Юридична наука на сучасному етапі», м. Тернопіль 

1 

Всеукраїнські 
13.  2 березня 2018 р., ІІ Всеукраїнська науково-практична конферен-

ція «Актуальні проблеми кримінального права, процесу, кри-
міналістики та оперативно-розшукової діяльності», м. Хмельни-
цький 

1 

14.  
 

29 березня 2018 року круглий стіл «Актуальні питання криміна-
льно-виконавчого законодавства та практики», Інститут ДКВС, 
м. Київ 

1 

15.  
 

27 квітня 2018 р., Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Фонові для злочинності явища: запобігання та протидія», Украї-
на, Харківській національний університет внутрішніх справ 

1 

16.  
 

23 листопада 2018р. Всеукраїнська науково-практична конферен-
ція «Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі лю-
дьми» (ХНУВС, МВС України, СБ України, Національна поліція 
України, Координатор проектів OBCE в Україні), Харківський 
національний університет внутрішніх справ 

1 

Інші конференції, семінари, «кругли столи» 
17.  31 січня 2018 – 02 лютого 2018 рр.  XV Міжнародній методичній 

школі-семінарі «Сучасні педагогічні технології в світі», яка відбу-
валася на базі Харківського політехнічного університету «Харків-
ський політехнічний інститут» 

1 

18.  02 лютого 2018 р. Регіональний форум «Правовладдя і суспільст-
во» на базі  Національної академії правових наук України, Харків  

1 

19.  07-08 лютого 2018 р. Участь у тренінгу «Інтерактивні методи ви-
кладання юридичних дисциплін» (тренер: професор Ділейн Р. 
Сверсон, міжнародний експерт з питань юридичної освіти Про-
грами USAID «Нове правосуддя», професор школи права Люб-
лінського католицького університету ім. Яна Павла II, завідувача 
кафедри міжнародного і американського права, директор і засно-
вник Центру сприяння розвитку правничих навиків (Польща). 

1 

20.  08 лютого 2018 р., Науково-практичний семінар «Практичні ас-
пекти кримінологічного прогнозування у правоохоронній діяль-
ності» за участю співробітників Управління інформаційно-
аналітичної підтримки ГУ Національної поліції у Харківській об-
ласті, Національний юридичний університет імені Ярослава Муд-
рого 

8 

21.  09 лютого 2018 р. Семінар-практикум  «Внутрішнє забезпечення 
якості юридичної освіти: ключові інструменти», Національний 
юридичний університет ім. Ярослава Мудрого 

1 

22.  13 лютого 2018 р. Семінар «Додаткові можливості платформи 
Web of Science» для науковця» Національний юридичний універ-

1 
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ситет ім. Ярослава Мудрого 
23.  14 лютого 2018 р. Участь у проведенні презентації Антиплагіат-

ної Інтернет-системи компанії «Плагіат», у приміщенні Націона-
льного юридичного університету імені Ярослава Мудрого з пред-
ставником компанії к.т.н. О. Стрямцев 

1 

24.  27–28 березня 2018 р., Регіонал. наук.–практ. круглий стіл «Кору-
пційні ризики в публічній службі: компаративно-правовий аналіз 
досвіду країн Східної та Західної традиції права», Україна, Запорі-
зький національний університет, м. Запоріжжя 

1 

25.  03 квітня 2018 р., Круглий стіл «Сучасні інструменти виявлення, 
розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та 
інших злочинів», Україна, Національний юридичний університет 
ім. Ярослава Мудрого, Національне агентство України з питань 
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від ко-
рупційних та інших злочинів, Науково-дослідний інститут ви-
вчення проблем злочинності імені акад. В. В. Сташиса НАПрН 
України, м. Харків 

2 

26.  
 

25 квітня 2018 р. Круглий стіл «Сучасна наука кримінально-
виконавчого права», Національному юридичному університеті 
імені Ярослава Мудрого  

7 

27.  
 

17 травня 2018 року  круглий стіл «Роль статистики в сучасному 
суспільстві. Напрямки використання статистичної інформації», 
який організовано разом з Головним управлінням статистики 
Харківської області відбувся у за адресою: вул. Маршала Бажано-
ва, 28 

6  

28.  
 

4-5 червня 2018 р. Тренінговий семінар "Інтеграція мігрантів від-
повідно до зобов'язань ОБСЄ" в готелі "Національ" за адресою: 
м. Харків, пр. Науки, 21  

1 

29.  
 

28 червня 2018р. Онлайн-семінар (вебінар) «Інформаційні інстру-
менти для авторів наукових публікацій», по ресурсам Web Of 
Science - Clarivate Analitycs. Проведено у мережі інтернет техніч-
ними засобами Webex фахівцями компанії Clarivate Analitycs 
(Philadelphia, USA).  

1 

30.  
 

31 липня 2018 р. Public Talk ««Корупція «на місцях»: протидія, 
контроль і законні інструменти стримування», Україна, Націона-
льне антикорупційне бюро України та Рада громадського контро-
лю, м. Харків 

2 

31.  20 вересня 2018 р. Зустріч зі студентами-правниками «Від заяви 
до вироку. Топ-корупція під прицілом», Національний юридич-
ний університет імені Ярослава Мудрого 

3 

32.  21  вересня  2018  року  навчально-методичний семінар за  те-
мою:  «Практичні питання здійснення прокурорського нагляду за 
додержанням законів при виконанні судових рішень у криміналь-
них провадженнях, а також при застосуванні інших заходів при-
мусового характеру, пов’язаних  з обмеженням особистої свобо-
ди  громадян, у сучасних умовах». Прокуратура Харківської обла-
сті 

3 

33.  
 

23 жовтня 2018 р., Антикорупційний форум «Антикорупція: #пе-
ремоги чи #зрада», Україна, ГО «Мережа антнкорупційних 
центрів», ГО «Чугуївська правозахисна група» , м. Харків 

1 

34.  23 – 30 жовтня 2018р. Онлайн-семінар (вебінар) «Практичні ре- 1 
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 комендації по публікації в міжнародних журналах» по ресурсам 
Web Of Science - Clarivate Analitycs. Проведено у мережі інтернет 
технічними засобами Webex фахівцями компанії Clarivate 
Analitycs (Philadelphia, USA).  

35.  2 листопада 2018 р. Круглий стіл «Роль інституту викривачів у 
запобіганні та протидії корупції», Національна академія 
внутрішніх справ, м. Київ 

1 

36.  28 листопада  2018 р. ХVІІІ-та наукова студентська конференція з 
кримінології «Актуальні проблеми протидії злочинності» 

11 

 
2.8. Участь у зарубіжних конференціях: 
 
 - Galtsova О.V. International Scientific Conference «Modern jurisprudence of the 
European Union: the interaction of law, rulemaking and practice»: Conference Proceed-
ings, April 17, 2018. Lublin, Rzeczpospolita Polska.  

 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

У 2018 році викладачі кафедри опублікували  82 одиниці друкованої 

продукції загальним обсягом 75,78 д.а.  

3.1. Монографії (4/28,73 д.а.) : 
  

- Базові засади системного аналізу системи держави України: монографія / 
Оболенцев В.Ф./ - Х.: Право, 2018.- 99 с. (5,7 д.а.) 
  
 - Інститут помилування в Україні та світі: монографія / за ред. Є. Бараша, М. 
Рудницьких. – К.: ФОП Кандиба Т. П., – 2018. – 173 с. - 10,87 д.а. (розділ 5 Автухов 
К.А. у співавт., обсяг 0,5 д.а.) 
 
 За науковою редакцією Б.М. Головкіна опубліковані монографії : 
 

- Запобігання корупційним злочинам, що вчиняються при здійсненні митних 
процедур : монографія / Д.О. Олійник ; [наук. ред. Б. М. Головкін] . – Харків : Пра-
во, 2018. – 200 с. (11,6 д.а.). 

 
- Участь громадськості у запобіганні корупційним злочинам в Україні : моног-

рафія / А.В.Білецький ; [наук. ред. Б. М. Головкін] . – Харків : Право, 2018. 188 с. 
(10,93 д.а.) 
 
3.3. Список опублікованих за звітній період навчальних посібників  

(2/16,96 д.а.): 
 
- Правові основи запобігання та боротьби із корупцією : навч. посіб. для підготов-

ки до атестації здобувачів вищої освіти / Б.М. Головкін, К.А. Автухов, М.Ю. Валуй-
ська, С.Ю. Лукашевич та ін. ; за ред. Б.М. Головкіна і С.Ю. Лукашевича. – Харків : 
Право. 2018. – 288 с. (16,74 д.а) 
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- Прикладний кримінальний аналіз на базі інформаційно-аналітичної системи 

«РІКАС»: Методичні рекомендації щодо аналітичної діяльності та кримінального 
аналізу на базі інформаційно-аналітичної системи «РІКАС»// Оболенцев В.Ф. та інші 
– Харків: Юрайт, 2018. – 92 с. (2,31/ 0,22 д.а.). 

 
3.4. Кількість  статей  - 50/24,5 д.а.: 
             з них: 

3.4.1. за кордоном – 5/ 1,86 д.а.: 

1. Novikov O.  Сurrent status and trends of intellectual property crimes in Ukraine 
(Современное состояние и тенденции развития преступности в сфере интеллектуа-
льной собственности в Украине). Norwegian Journal of development of the Internation-
al Science. № 22/2018. Vol. 1. Oslo, Norway. - Р. 12–18. URL : http://www.njd-
iscience.com/wp-content/uploads/2018/09/NJD_22_1.pdf (0,61 д.а.) 

2. Golovkin B. , Beletskyi A. Сonflict of interests as a corruption factor (Конфликт 
интересов как фактор коррупции). Norwegian Journal  of  development  of  the 
International  Science. №18/2018. Vol. 2. Oslo, Norway. P. 68-71. URL :  
http://www.njd-iscience.com/wp-content/uploads/2018/06/NJD_18_2.pdf (0,4/0,2 д.а) 

3.  Golovkin B. , Novikov O.  Тhe role of institutions of civil society in prevention of 
corruption (Роль институтов гражданского общества в предотвращении корруп-
ции). Norwegian Journal of development of the International Science.  №17/2018. Vol. 5. 
Oslo, Norway. Р. 56-60. URL :  http://www.njd-iscience.com/wp-
content/uploads/2018/05/NJD_17_5.pdf (0,5/0,25 д.а) 

4. Валуйская М. Современный научный потенциал исследования криминализа-
ции личности  [Текст] / М. Валуйская // Legea si viata : зб. наук. пр. / Министерство 
юстиции Республики Молдова, 2018. - № 11. С. 26-29.  (0,5 д.а.) 

5. Galtsova О.V. Some aspects of improvement of correctional law of Ukraine with 
regard to convicts right to higher education / International Scientific Conference «Modern 
jurisprudence of the European Union: the interaction of law, rulemaking and practice»: 
Conference Proceedings, April 17, 2018. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing». 220 
pages. – P.120 -123 (0,3 д.а.)   

 
 

 

3.4.2.у міжнародній наукометричній базі Scopus та Web of Science:  

Монографії (Scopus): 
1. Shumilo O. The First European Community and the British Position (Перша 

Європейська Співдружність та позиція Британії) / [A. Chochia, D. R. Troitino, 
T. Kerikmae et al.] (А. Чочіа, Д. Р. Троітіно, Т. Керікмяе та ін.) // Brexit: History, 
Reasoning and Perspectives (Брекзіт : Історія, Обґрунтування та Перспективи) / 
[A. Chochia, D. R. Troitino, T. Kerikmae та ін.]., 2018. – С. 59–81. 

2. Shumilo O. Enlargement to the UK, the Referendum of 1975 and Position of 
Margaret Thatcher (Включення Сполученого Королівства, Референдум 1975 року 
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та позиція Маргарет Тетчер) / [A. Chochia, D. R. Troitino, T. Kerikmae et al.] // 
Brexit: History, Reasoning and Perspectives (Брекзіт : Історія, Обґрунтування та 
Перспективи) / [A. Chochia, D. R. Troitino, T. Kerikmae та ін.]., 2018. – С. 115-
139. 

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202015131 
 

3.4.3. у міжнародних наукометричних базах даних (окрім Scopus та Web of 
Science) - 43/20,78 д.а.: 
№ 
з/п П.І.Б. Назва статті  Назва журналу,  

вихідні дані 
Науково-метрична база даних 

до якої входить 
1.  Обо-

ленцев 
В.Ф. 

Відображення 
злочинності у 
моделі системи 
України 

Проблеми законності : зб. 
наук. пр. / М-во освіти і нау-
ки України, Нац. юрид. ун-т 
ім. Ярослава Мудрого. - 
Харків: Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого, 2018. -
 Вип. 143. -  0,5 д.а. 

Збірник наукових праць індексується в 
Google Scholar, у міжнародних рефератив-
них базах даних «EBSCO Publisher» (США), 
«WorldCat» (США), «Scientific Indexing Ser-
vices» (США), «Directory of Open Access 
Scholarly Resources» (США), «Directory of 
Open Access Journals» (DOAJ) (Швеція), 
«Information Matrix for the Analysis of Jour-
nals» (Іспанія), «Index Copernicus Internation-
al» (Польща), «Science Impact Factor» (Авст-
ралія), «Bielefeld Academic Search Engine» 
(Німеччина), «Directory of Research Journals 
Indexing» (Індія), «International Innovative 
Journal Impact Factor» (Індія), «Open Academ-
ic Journals Index» (РФ), «РІНЦ» (РФ); має 
повнотекстові мережеві версії в Інтернеті на 
платформах Національної бібліотеки Украї-
ни імені В. І. Вернадського, «Наукова періо-
дика України», «Central and Eastern European 
Online Library» (Німеччина), «Worldwide 
Scientifical and Educational Library» (США), 
Республіканської Міжвузівської Електронної 
Бібліотеки (Казахстан) та ін. Наразі збірник 
проходить процедуру індексації в Scopus та 
інших міжнародних наукометричних базах  

2.  Ткачова 
О.В. 

Кримінологіч-
на характерис-
тика кіберзло-
чинця 

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. 

3.  Шостко 
О.Ю.  

Cтан і тенден-
ції виявлення 
кримінальних 
корупційних 
правопорушень 
в Україні 

Проблеми законності : зб. 
наук. праць / відп. ред. В. Я. 
Тацій. – Харків : Нац. юрид. 
ун-т імені Ярослава Мудро-
го, 2018. – Вип. 141. – 240 с. 
- С.175 – 184. (0,75 д.а.). 

4.  Голіна 
В.В. 

Комплексна 
структура зло-
чинності – ос-
нова вдоскона-
лення запобіж-
ної діяльності  

Питання боротьби зі зло-
чинності. – 2018. -Вип. 36. 
(0,5/0,25 д.а.). 

Збірник індексується в Google Scholar; має 
повнотекстові мережеві версії в Інтернеті на 
платформі Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського, у базі даних «Нау-
кова періодика України»  

5.  Маршу-
ба М.О.  
 

Взаємозв’язок 
стратегії 
«community 
policing» і зме-
ншення мож-
ливостей учи-
нення злочинів 

Питання боротьби зі зло-
чинністю: Зб. наук. праць./ 
редкол.: В.І. Борисов та ін.- 
Х.: Право, 2018. – Вип. 35. – 
264 с. С. 44-54  (0,6 д.а.). 

6.  Обо-
ленцев 
В.Ф. 

Визначення 
проблеми зло-
чинності на 
етапі підготов-
чих процедур 
системного 
аналізу систе-
ми держави 

Теорія та практика правоз-
навства : ел. фах. наук. ви-
дання / М-во освіти і науки 
України, Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого. - 2018. -
 Вип. 2 (14). – 0,5 д.а.  

Google Scholar, у міжнародних рефератив-
них базах даних «EBSCO Publisher» (США), 
«WorldCat» (США), «Scientific Indexing 
Services» (США), «Directory of Open Access 
Scholarly Resources» (США), «Information 
Matrix for the Analysis of Journals» (Іспанія), 
«Index Copernicus International» (Польща), 
«Science Impact Factor» (Австралія), 
«Bielefeld Academic Search Engine» (Німеч-
чина), «Directory of Research Journals 



 

 

  

25

України Indexing» (Індія), «International Innovative 
Journal Impact Factor» (Індія), «Open 
Academic Journals Index» (РФ), «РІНЦ» (РФ); 
має повнотекстові мережеві версії в Інтерне-
ті на платформах Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського, «Наукова 
періодика України», «Central and Eastern 
European Online Library» (Німеччина), 
«Worldwide Scientifical and Educational 
Library» (США), Республіканської Міжвузів-
ської Електрон. Бібліотеки (Казахстан) та ін. 

7.  Пивова-
ров В.В. 

Захист націо-
нальної продо-
вольчої безпе-
ки: криміноло-
гічний аспект 

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

Видання індексується в міжнародній науко-
метричній базі Index Copernicus 
International (Республіка Польща), 
міжнародній наукометричній базі даних 
Google Scholar, 
має повнотекстову мережеву версію в Інтер-
неті на платформах Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського Національ-
ної академії наук України. Обліковується у 
базі даних «Наукова періодика України», 
індексується  спеціалізованою інформацій-
ною системою Російського індексу наукового 

цитування «РІНЦ» та ін. 

8.  Ткачова 
О.В. 

Кримінологіч-
на характерис-
тика кіберзло-
чинця   
 

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

9.  Автухов 
К.А.   
 

Паспортизація 
осіб, засудже-
них та звільне-
них з місць поз-
бавлення волі: 
проблеми та 
пропозиції щодо 
їх вирішення 

Науковий вісник публічного 
та приватного права / Ви-
пуск 1, том 2, 2018 С. 102- 
106. (0,4/ 0,2 д.а.) 

Збірник індексується в Google Scholar, між-
народних реферативних базах Index 
Copernicus International 

10.  Гальцо-
ва О.В. 

Щодо питання 
права на освіту 
засуджених до 
позбавлення 
волі 

Порівняльно-аналітичне 
право. – 2018. – № 1  (0,6 
д.а.) 

Збірник індексується в Google Scholar,Index 
Copernicus International, Scientific Indexing 
Services, Science Impact Factor, Bielefeld 
Academic Search Engine, Directory of 
Research Journals Indexing; має повнотексто-
ві 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 та ін. 

11.  Кулик  
К. Д. 
 

Вплив кримі-
нальної субку-
льтури на осо-
бу засудженого 

Порівняльно-аналітичне 
право. 2018. № 1. (0,5/0,3 
д.а.) 

12.  Пивова-
ров В.В. 

Кримінологіч-
ний аналіз за-
конодавства 
про запобіган-
ня і протидію 
домашньому 
насильству 

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

13.  Пивова-
ров В.В. 

Міжнародна 
спеціалізація 
транснаціона-
льної злочин-
ності в Україні 

Порівняльно-аналітичне 
право : електрон. наук. фах. 
вид. 2018. № 1. С. 285-288. 
URL: 
http://pap.in.ua/1_2018/84.pd
f (0,68 / 0,34 д.а.) 
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14.  Голов-
кин Б. 
М., Ли-
содєд 
О.В.  
 

Про наукову 
діяльність ка-
федри кримі-
нології та кри-
мінально-
виконавчого 
права 

Вісник Асоціації криміналь-
ного права України [Елект-
ронне наукове видання]. 
Випуск 1 (10)/ 2018. Розділ 
6. Наукове життя. С. 232-
245 (0,51д.а.) 

Бібліометрика української науки (проект 
Національної бібліотеки України імені В. І. 
Вернадського) 
 
Google Scholar 

15.  Пивова-
ров В.В.  

До питання 
співвідношення 
"білокомірцевої 
та корпоратив-
ної злочинності 

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

Видання індексується в міжнародній науко-
метричній базі Index Copernicus International 
(Республіка Польща), 
міжнародній наукометричній базі даних 
Google Scholar, 
має повнотекстову мережеву версію в Інтер-
неті на платформах Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадсь-кого Націона-
льної академії наук України. Обліковується у 
базі даних «Наукова періодика України», 
індексується  спеціалізованою інформацій-
ною системою Російського індексу наукового 
цитування «РІНЦ» та ін. 

16.  Пивова-
ров В.В. 

Математичні 
методи прогно-
зування корпо-
ративної зло-
чинності 

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

17.  Романов 
М.В. 

Телесные прак-
тики в уголов-
но-
исполнитель-
ной деятельно-
сти: возможно-
сти и перспек-
тивы  

Право і суспільство. – 2018. 
- № 1. – С. 258-263 (0,7 д.а.) 

18.  Смета-
ніна 
Н.В. 
 

Ціна злочинно-
сті для суспіль-
ства: результа-
ти вивчення 
громадської 
думки у 2017р. 

Право і суспільство. – 2018. 
– № 5/2. – С. 200–206. – 0,7 
д.а. 
 

19.  Смета-
ніна 
Н.В. 

Міжнародний 
досвід захисту 
викривачів ко-
рупції 

Право і суспільство. – 2018. 
– № 3. – С. 236–241. (0,5 / 
0,3 д.а.) 

20.  Кутєпов 
М.Ю. 

Роль освіти в 
процесі випра-
влення та ресо-
ціалізації засу-
джених 

Науковий вісник Херсонсь-
кого державного університе-
ту. Серія «Юридичні нау-
ки». – 2018. – Вип. 2. – Т. 2. 
– С. 48-51 (0.5/ особистий 
обсяг 0.25 д.а.) 

Видання індексується в міжнародній науко-
метричній базі Index Copernicus International 
(Республіка Польща), 
міжнародній наукометричній базі даних 
Google Scholar, 
має повнотекстову мережеву версію в Інтер-
неті на платформах Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського Національ-
ної академії наук України.обліковується у 
базі даних «Наукова періодика України», 
індексується  спеціалізованою інформацій-
ною системою Російського індексу наукового 
цитування «РІНЦ» та ін. 

21.  Кутєпов 
М.Ю. 

Удосконалення 
кримінально-
виконавчого 
законодавства 
щодо покаран-
ня у вигляді 
громадських 
робіт 

Науковий вісник Херсонсь-
кого державного університе-
ту. Серія «Юридичні нау-
ки». – 2018. – Вип. 2. – Т. 2. 
– С. 43-47 (0.6/ особистий 
обсяг 0.3 д.а.) 

22.  Автухов 
К.А.   
 

Правове регу-
лювання реалі-
зації права на 
освіту засу-
дженими до 
позбавлення 

Журнал східноєвропейсько-
го права. – 2018. – № 51. С. 
111-117 (0,4/0,2 д.а.) 

Збірник індексується в Google Scholar, 
Index Copernicus International (Польша), 
Scientific Indexing Services, HeinOnline 
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волі 

23.  Авту-
хов 
К.А.   
 

До питання 
перспективи 
приватних 
установ вико-
нання покарань 
в Україні 

Журнал східноєвропейсько-
го права. – 2018. – № 51. С. 
118-12 (0,4/ 0,2 д. а.) 

24.  Валуй-
ська М. 
Ю.  

Криміналізація 
особистості: 
сучасний стан 
вивчення та 
перспективи 
застосування 
цифрових тех-
нологій   

Журнал східноєвропейсько-
го права. – 2018. – № 11 (0,8 
д.а.) 
 

25.  Кутєпов 
М.Ю. 
 

 Окремі аспек-
ти виправлення 
та ресоціаліза-
ції засуджених 
жінок 

Київ. Журнал східноєвро-
пейськ ого права. — 2018. 
— № 52. С. 45-50 (0.5 д.а.) 
 

26.  Новіков 
О. В. 

Кримінально-
правова охоро-
на прав інтеле-
ктуальної вла-
сності у Спо-
лучених Шта-
тах Америки 

Журнал східноєвропейсько-
го права. 2018. № 56. С. 33–
39 (0,61 д.а.) 

27.  Валуй-
ська 
М.Ю. 

Криміналізація 
особистості: 
сучасний стан 
вивчення та 
перспективи 
застосування 
цифрових тех-
нологій   

Журнал східноєвропейсько-
го права. – 2018. – № 11 (0,8 
д.а.) 
 

28.  Кулик  
К. Д. 

Слідчий під-
розділ Держав-
ної криміналь-
но-виконавчої 
служби Украї-
ни: за чи про-
ти? 

The Journal of Eastern 
European Law/ Журнал схід-
ноєвропейського права. 
2018. № 51. С. 146-153. 
(0,5/0,3 д.а.) 

29.  Кулик  
К. Д. 

Окремі аспекти 
ресоціалізації 
неповнолітніх 
засуджених 

The Journal of Eastern 
European Law/ Журнал схід-
ноєвропейського права. 
2018. № 51. С. 131-137. 
(0,5/0,3 д.а.) 

30.  Кулик  
К. Д. 

Проблеми та 
наслідки по-
ширення кібер-
булінгу у сус-
пільстві 

The Journal of Eastern 
European Law/ Журнал схід-
ноєвропейського права. 
2018. № 58. С. 147-154. 
(0,5/0,3 д.а) 
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31.  Романов 
М.В. 

Кризис карате-
льной паради-
гмы исполне-
ния наказаний 

Журнал східноєвропейсько-
го права. – 2018. - № 47. – 
С. 53-59 (0,8 д.а) 

32.  Таво-
жансь-
кий О.В.   

 Інформаційна 
безпека Украї-
ни: стан право-
вого забезпе-
чення в кон-
тексті глобалі-
заційних про-
цесів 

Журнал східноєвропейсько-
го права. – 2018. - № 56. – 
С. 90-105. (0,71 д.а) 

33.  Шостко 
О.Ю. 

Шахрайство з 
використанням 
електронних 
платіжних сис-
тем: схеми та 
шляхи запобі-
гання 

Журнал східноєвропейсько-
го права. - № 47, 2018. С. 
25-30 (0,5/ 0,2 д.а.) 

34.  Ткачова 
О.В. 

Злочини теро-
ристичної 
спрямованості: 
кримінологічна 
характеритика, 
детермінація і 
шляхи запобі-
гання 

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

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

35.  Новіков 
О. В. 

Правове регу-
лювання відш-
кодування зби-
тків, шкоди, 
завданих унас-
лідок вчинення 
корупційних 
правопорушень 

Часопис Київського універ-
ситету права. 2018. № 4. С. 
221–225 (0,5 д.а.) 

Збірник індексується в Google Scholar, Index 
Copernicus International, Scientific Indexing 
Services, HeinOnline 

36.  Гальцо-
ва О.В. 

Щодо впливу 
персоналу 
установ вико-
нання покарань 
на засуджених 
до поз бавлен-
ня волі 

Часопис Київського універ-
ситету права 2018. № 2. (0,8 
д.а.) 

37.  Смета-
ніна 
Н.В. 

Кримінологіч-
на характерис-
тика злочинів, 
пов’язаних з 
торгівлею лю-
дьми в умовах 
гібридної війни 

Часопис Київського універ-
ситету права. – 2018. – № 1. 
– С. 209–212. (0,6 / 0,4 д.а.). 
 

38.  Кутєпов 
М.Ю. 
 

Деякі проблеми 
ресоціалізації 
неповнолітніх 
засуджених в 
Україні  
 

Херсон. Молодий вчений.  
— 2018. — № 2. С.  674-677 
(0,5 д.а.) 

Журнал включено до міжнародних ка-
талогів наукових видань і наукометрич-
них баз:  
РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, Cite 
Factor, Research Bible, Index Copernicus 
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39.  Лукаше-
вич 
С.Ю. 

Моделювання 
трендів зло-
чинності 

Вісник Чернівецького факу-
льтету Національного уні-
верситету «Одеська юриди-
чна академія». — 2018. — 
№ 3. — С. 103-111(0,7 д.а.) 

Збірник індексується в Index Copernicus 
International  Google Scholar; має повно-
текстові мережеві версії в Інтернеті на 
платформах Національної бібліотеки 
України ім. В. І. Вернадського, у базі 
даних «Наукова періодика України» 

40.  Кулик  
К. Д. 
 

Ефективність 
духовно-
просвітницької 
діяльності у 
кримінально-
виконавчих 
установах 

Науковий вісник Ужгород-
ського національного уні-
верситету. Серія Право. 
2018. № 49. С. 101-104. 
(0,5/0,3 д.а.) 

Збірник індексується в Google Scholar, 
Index Copernicus International, Scientific 
Indexing Services, Science Impact Factor, 
Bielefeld Academic Search Engine, 
Directory of Research Journals Indexing; 
має повнотекстові мережеві версії в Ін-
тернеті на платформах Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадсь-
кого, у базі даних «Наукова періодика 
України» (на платформі Uran – загаль-
нодержавна технологічна платформа на 
базі Open Journal Systems (OJS), Central 
and Eastern European Online Library, 
спеціалізованої інформаційної системи 
Російського індексу наукового цитуван-
ня «РІНЦ» та ін. БАЗОВЕ ВИДАННЯ 
МОН України з юридичних наук 

41.  Пивова-
ров В.В. 

Деякі питання 
корпоративної 
злочинності у 
сфері фарма-
цевтики  

Наук.вісник Ужгородського 
нац. ун-ту.  Серія : Право. 
2018. Вип. 52. Т.2  С.102-
105  
(0,6 д.а.) 

42.  Лукаше-
вич 
С.Ю. 

Програмування 
і планування 
заходів запобі-
гання злочин-
ності та коруп-
ції 

Науковий вісник публічного 
та приватного права. — 
2018. — Випуск 4. — Т. 1. 
— С. 133-136 (0,5 д.а.) 

Збірник індексується в Index Copernicus 
International Google Scholar; має повно-
текстові мережеві версії в Інтернеті на 
платформах Національної бібліотеки 
України ім. В. І. Вернадського, у базі 
даних «Наукова періодика України»  
  

43.  Лукаше-
вич 
С.Ю. 

Моделювання 
запобігання 
злочинності як 
підстава 
управлінських 
рішень 

Науковий вісник публічного 
та приватного права. — 
2018. — Випуск 4. — Т. 2. 
— С. 101-105 (0,5 д.а.) 

  

3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз да-
них: 
№№ 
п/п 

ПІБ Індекс Хірша (h) 

1. Головкін Богдан Миколайович 11 
2. Голіна Володимир Васильович 16 
3. Степанюк Анатолій Хомич 4 
4. Шостко Олена Юріївна 7 
5. Автухов Костянтин Анатолійович 5 
6. Валуйська Марина Юріївна 4 
7. Лисодєд Олександр Володимирович 4 
8. Лукашевич Сергій Юрійович 4 
9. Оболенцев Валерій Федорович 6 
10. Пивоваров Володимир Володимирович 5 
11. Романов Михайло Васильович 5 
12. Ткачова ОленаВікторівна 4 
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13. Гальцова Олена Володимирівна 1 
14. Кутєпов Максим Юрійович 0 
15. Таволжанський Олексій Володимирович 3 
16. Сметаніна Наталія Володимирівна 5 
17. Новиков Олег Володимирович 2 
18. Кулик Катерина Дмитрівна 1 
19. Маршуба Маралджан Оразнепесівна 2 

 
Таблиця № 2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих ре-

дакцією до друку у 2018 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-
фактор: 

 
№ 
з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 
опубліковано роботу 

Том, номер (випуск,  
перша-остання сторінки  

роботи 
Статті 

1. Валуйская 
М. 

Современный 
научный потенци-
ал исследования 
криминализации 
личности 

Legea si viata : зб. наук. 
пр. / Министерство 
юстиции Республики 
Молдова 

2018. - № 11. С. 26-29 

2. Novikov 
O. 

Сurrent status and 
trends of intellectual 
property crimes in 
Ukraine (Совре-
менное состояние 
и тенденции разви-
тия преступности в 
сфере интеллектуа-
льной собственно-
сти в Украине) 

Norwegian Journal of 
development of the In-
ternational Science 

№ 22/2018. Vol. 1. 
Oslo, Norway. - Р. 12–
18. URL : 
http://www.njd-
iscience.com/wp-
con-
tent/uploads/2018/09/NJ
D_22_1.pdf 

3. Golovkin 
B. , 
Beletskyi 
A. 

Сonflict of interests 
as a corruption 
factor (Конфликт 
интересов как фак-
тор коррупции) 

Norwegian Journal  of  
development  of  the In-
ternational  Science 

№18/2018. Vol. 2. Oslo, 
Norway. P. 68-71. URL :  
http://www.njd-
iscience.com/wp-
content/uploads/2018/06/NJ
D_18_2.pdf 

4. Golovkin 
B. , 
Novikov 
O. 

Тhe role of 
institutions of civil 
society in prevention 
of corruption (Роль 
институтов граж-
данского общества 
в предотвращении 
коррупции) 

Norwegian Journal  of  
development  of  the In-
ternational  Science 

№17/2018. Vol. 5. Oslo, 
Norway. Р. 56-60. URL :  
http://www.njd-
iscience.com/wp-
content/uploads/2018/05/NJ
D_17_5.pdf 

5. Galtsova 
О.V. 

Some aspects of 
improvement of 
correctional law of 
Ukraine with regard 

International Scientific 
Conference «Modern 
jurisprudence of the 
European Union: the 

Conference Proceedings, 
April 17, 2018. Lublin: 
Izdevnieciba «Baltija 
Publishing» P.120 -123 
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to convicts right to 
higher education 

interaction of law, 
rulemaking and practice» 

   
Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри 

Всього 
друкованої 
продукції 

Моно-
графії 

Наукові 
статті в 

наук. жур-
налах та 

наук. збір-
никах 

Тези до-
повідей та 
наук. по-

відомлень 
на конфе-

ренціях 

Підручни-
ки та нав-

чальні 
посібники 
з грифом 

МОН  

Підручни-
ки, нав-
чальні 

посібники 
без грифу 

МОН 

Збір-
ники 

норма-
тивної 
літера-

тури 

Кодек-
си, 

комен-
тарі 

Кількість 
друк. арк. 
на одного 

викладача 
 

82/ 

75,78 

4/ 

28,73 

50/ 

24,5 
25/ 

5,59 

0 2/ 

16,96 

0 0 4,1 

 
3.6. За 2018 рік всі викладачі кафедри мають наукові публікації. 

 
 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ НОВИХ ФОРМ ТВОРЧИХ ЗВ`ЯЗКІВ  
 
 В 2018 році кафедра підтримувала творчі зв’язки з академічними закла-
дами вищої освіти за своїм профілем та практичними органами і установами: 
 
- Національною академією правових наук України; 
- НДІВПрЗ  НАПрН України ім. академіка В.В. Сташиса; 
- Департаментом пробації Міністерства юстиції України; 
- Департаментом кримінально-виконавчої служби Міністерства юстиції Укра-

їни; 
- Інститутом держави і права НАН України; 
- Національною академією прокуратури України; 
- Національною академією МВС України; 
- Харківським національним університетом внутрішніх справ України; 
- Національним університетом «Одеська юридична академія». 
 

Цей зв’язок проявляється у роботі представників кафедри у Координацій-
них комітетах з кримінології та з кримінально-виконавчого права НАПрН 
України, участі частини професорсько-викладацького складу кафедри у прове-
денні досліджень Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинно-
сті імені Академіка Сташиса В.В. НАПрН України (проф. Головкін Б.М., проф. 
Голіна В.В.,  проф. Степанюк А.Х.  – головні наукові співробітники; к.ю.н. Ав-
тухов К.А., доц. Лисодєд О.В., к.ю.н. Новіков О.В., к.ю.н. Гальцова О.В., к.ю.н. 
Маршуба М.О. – наукові, старші і молодші наукові співробітники). 

 
Проф. Головкін Б.М., проф. Голіна В.В., проф. Шостко О.Ю. - члени Коор-

динаційного бюро з проблем кримінології і кримінологічних досліджень  
НАПрН України. 
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Члени кафедри беруть участь в обговоренні наукових досліджень інших ву-
зів, готують відгуки на кандидатські і докторські дисертації, виступають офі-
ційними опонентами при захисті дисертацій. 

  
Кафедра на протязі року підтримує щільні зв'язки з правоохоронними ор-

ганами (зокрема, прокуратура Харківської області, Головне управління МВС 
України в Харківській області, територіального управління Державної судової 
адміністрації України в Харківській області щодо надання статистичної інфор-
мації про рівень, структуру та динаміку зареєстрованих діянь на території Хар-
ківської області). Останні на прохання кафедри надають необхідні статистичні 
матеріали про злочинність, створюють умови для узагальнення практики боро-
тьби з цим негативним явищем. Кафедра в свою чергу доводить до їх відому 
свої аналітичні висновки по цим матеріалам і узагальненням, формулює науко-
ві рекомендації по удосконаленню різних напрямків боротьби зі злочинністю. 

 
 Прикладами таких плідних зв'язків у звітному періоді є: 

- проведення “круглих столів”; 
- участь у конференціях, які проводяться правоохоронними та правозасто-

совчими органами; 
- участь у роботі семінарів співробітників установ виконання покарань. 

 
4.1. Проведені наступні лекції для практичних працівників: 
  

Прочитано 9 лекцій для практичних співробітників Служби безпеки 
України в Інституті підвищення кваліфікації слідчих кадрів СБУ (проф. Шост-
ко О.Ю., доц. Валуйська М.Ю., доц. Пивоваров В.В.). 

Лекція працівникам прокуратури з нагляду за додержанням законів при ви-
конанні судових рішень. Тема: Реформування органів, що здійснюють нагляд 
за додержанням прав засуджених. 28.09.2018 р. Харківська обласна прокура-
тура (Автухов К.А.) 

Лекція працівникам прокуратури з нагляду за додержанням законів при 
виконанні судових рішень. Тема: Права засуджених, що живуть з ВІЛ. 
28.09.2018 р. Харківська обласна прокуратура (Романов М.В.) 

Лекція «Документи первинного обліку в СБУ» для співробітників СБУ, 
прочитано курс лекцій про запобігання злочинності та протидію корупції в ПП 
«Харківська Губернія» (Валуйська М.Ю.) 

Лекція з теми «Попередження злочинності неповнолітніх» для вчителів 
загальноосвітніх шкіл. Відбувалося в Навчально-бібліотечному комплексі (6 
зал) 04 квітня 2018 р.  (Кулик К. Д.) 
4.2. Проведення узагальнень судово-слідчої практики, роботи місцевих 
рад, господарських організацій, інші соціологічні дослідження. 

 
 - Новіков О.В. провів узагальнення обвинувальних вироків щодо осіб, які 
засуджені за злочини у сфері інтелектуальної власності у 2017-2018 рр. Про-
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аналізована офіційна статистична інформація Генеральної прокуратури Украї-
ни та Державної судової адміністрації щодо злочинів у сфері інтелектуальної 
власності за 2017 р.;  

- Кулик К.Д. узагальнення даних 179 архівних кримінальних справ щодо ро-
збещення неповнолітніх (ст. 156 Кримінального кодексу України), розглянутих 
судами України за період 2003 – 2017 роки у 13 областях та м. Київ;  

- Кулик К.Д. узагальнення інформації Департаменту інформаційно-
аналітичного забезпечення МВС України та Управління організаційного забез-
печення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної 
роботи Генеральної прокуратури України щодо зареєстрованих кримінальних 
правопорушень за ст. 156 КК України за 2003-2017 рр.; 

- Кулик К.Д. узагальнення інформації Управління інформатизації судів та 
судової статистики Державної судової адміністрації України щодо кількості 
осіб, засуджених в Україні за ст. 156 КК України за 2003-2017 рр.; 

- Кулик К.Д. узагальнення інформації Департаменту інформаційно-
аналітичного забезпечення МВС України та Управління організаційного забез-
печення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної 
роботи Генеральної прокуратури України щодо зареєстрованих кримінальних 
правопорушень корупційної спрямованості за 2016-2017 рр. 

- Маршуба М.О. провела опитування і узагальнення анкет 506 співробітни-
ків правоохоронних органів щодо з’ясування ефективності участі громадськос-
ті у запобіганні злочинності  по 13 областям України. 

-  Сметаніна Н.В. вивчення та аналіз інформації Управління організації ве-
дення Єдиного реєстру досудових розслідувань та статистичної інформації Ге-
неральної прокуратури України щодо встановлених та відшкодованих збитків у 
закінчених кримінальних справах (провадженнях) правоохоронними органами 
упродовж 2016-2017 років; 

- Сметаніна Н.В. узагальнення статистичної інформації Державної судової 
адміністрації України про суми матеріальних і моральних збитків завданих 
злочинами, установлених судами України за 2016 – 2017 роки (за статтями 
109-447 Кримінального кодексу України; 

- Сметаніна Н.В.  вивчення громадської думки про шкоду від злочинів для 
населення України у 2017 рр; 

- Сметаніна Н.В. Контент-аналіз засобів масової інформації за 2016 – 2017 
роки (узагальнення та аналіз повідомлень про встановлені збитки від вчинених 
кримінальних правопорушень і криміногенну ситуацію у державі). 

 
Результати зазначених узагальнень і досліджень використовувались у нау-

кових статтях і тезах доповідей на наукових і науково-практичних конферен-
ціях. 

 
4.3. Кафедра готувала відповіді на запити  окремо прокуратури, суду, ор-
ганів місцевої влади: 
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На запит науково-методичної ради Генеральної прокуратури України від 
14.06.2018 р. - Зауваження та пропозиції на Методичні рекомендації «Щодо 
проведення перевірок додержання законів оперативними підрозділами органів 
і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів державної кримінально-
виконавчої служби України при здійсненні оперативно-розшукової діяльності» 
( Головкін Б.М. у співавт. з Романовим М.В. і Автуховим К.А.). 

 
На запит Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з 

організованою злочинністю при РНБО України № 299 від 02.07.2018 р   - Інфо-
рмація щодо наявної аналітичної та статистичної інформації про регіональні 
особливості та загрозливі тенденції поширення  організованої злочинності, 
чинники, фактори та передумови, які впливають на динаміку криміногенної 
ситуації в державі в цілому та її регіонах (Маршуба М.О.).  
 
 На звернення судді Касаційного кримінального суду О.П. Могильного щодо 
надання наукового висновку у справі № 51-2245км18 щодо тлумачення і засто-
сування 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 пра-
вопорушень – підготовлено науковий висновок (грудень 2018 р.)  
(Автухов К.А.). 

 
4.4. Інша консультаційна діяльність кафедри:  

 
- Романов М.В. постійно надає консультативна та експертна допомогу в 

сфері кримінально-виконавчих правовідносин правозахисним громадським ор-
ганізаціям. 
 

5. НАУКОВІ ШКОЛИ  
ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

 
5.1. На кафедрі склалися такі напрямки наукових досліджень, можна ска-
зати, наукові школи: 

Проблеми запобігання злочинності досліджує доктор юридичних наук, про-
фесор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, За-
служений діяч науки і техніки України Голіна В.В. Їм зроблена спроба створи-
ти завершену концепцію спеціально-кримінологічного запобігання злочиннос-
ті, яка б відповідала сучасному рівню кримінологічних знань і потреб практики 
в Україні. Проф. Голіна В.В. приймав участь у розробці державних програм 
боротьби зі злочинністю. Під  його керівництвом захищені 19 кандидатських 
дисертацій за спеціальністю 12.00.08. та 3 докторські дисертації (Головкін 
Б.М., Батиргарєєва В.С., Корнякова Т.В.). Голіна В.В. - член спеціалізованої 
ради Національного юридичного ун-ту імені Ярослава Мудрого: Д 64.086.01. 
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Проблеми науки кримінально-виконавчого права на сучасному етапі ро-

зробляє проф. Степанюк А.Х. Під його керівництвом захищено 10 кандидатсь-
ких дисертацій. Степанюк А.Х.- член спеціалізованої ради Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого: Д 64.086.01. 

 
Головкін Б.М., Голіна В.В., Автухов К.А.  – члени спеціалізованої вченої 

ради із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 12.00.08 Науково-
дослідного інституту вивчення злочинності імені академіка В.В. Сташиса НА-
ПрН України : К 64.502.01. 
 

Кафедра працює по підготовці науково-педагогічних кадрів. Всі викла-
дачі мають наукові ступені  (4 – доктора юридичних наук (3 професори, 1 до-
цент), 9 – кандидатів юридичних наук, доцентів, 6 – кандидатів юридичних на-
ук, асистенти). 

 
В 2018 році на кафедрі відбувся захист 5-ти кандидатських дисертацій:  

  
Кандидатська дисертація здобувача Павлишин К.О. «Запобігання кра-

діжкам, що вчиняються неповнолітніми» (01 червня 2018р.) (науковий керів-
ник –  В.В. Голіна);   

Кандидатська дисертація аспіранта Білецького А.В. «Участь громадсь-
кості у запобіганні корупційним злочинам в Україні» (21 червня 2018р.) (нау-
ковий керівник –  Б.М. Головкін);   

Кандидатська дисертація аспіранта Олійник Д.О. «Запобігання коруп-
ційним злочинам, що вчиняються при здійсненні митних процедур» (14 верес-
ня 2018р.) (науковий керівник –  Б.М. Головкін);   

Кандидатська дисертація аспірантки Бочарової К.А. «Запобігання зло-
чинам, пов’язаним з вандалізмом» (17 жовтня 2018р.) (науковий керівник – 
С.Ю. Лукашевич); 

Кандидатська дисертація аспірантки Остапко К.С. «Правова регламен-
тація виконання покарання у виді позбавлення волі у виправних колоніях міні-
мального рівня безпеки» (21 листопада 2018р.) (науковий керівник –  
О.В. Лисодєд). 

 
5.2. Всі викладачі мають наукові ступені. 

 
5.3. Підготовлено 3 відгуки на  докторські дисертації: 
 
Головкін Б.М.  готував відгук на дисертацію і виступав офіційниим опонен-

том по докторській дисертації Шкута О. В. «Теоретико-правові засади функ-
ціонування кримінально-виконавчої системи України» (листопад 2018 р.). 
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Голіна В.В. готував відгук на дисертацію і виступав офіційниим опонентом 
по докторській дисертації Джужі А.О. « Теоретичні та практичні засади вік-
тимологічного запобігання злочинності в Україні» (березень 2018 р.). 

 
Степанюк А.Ф.  готував відгук на дисертацію і виступав офіційниим опо-

нентом по докторській дисертації Ліховицького Я.О. «Кримінологічні засади 
запобігання злочинам, що вчиняються персоналом державної кримінально-
виконавчої служби України» (жовтень 2018 р.). 

  
Та 2 відгуки на  кандидатські дисертації: 
Лукашевич С.Ю. готував відгук на дисертацію і виступав офіційниим опоне-

нтом по  кандидатській дисертації Турчина О.С. "Громадський вплив як один з 
основних засобів виправлення і ресоціалізації засуджених" (лютий 2018 р.) 

Лукашевич С.Ю. готував відгук на дисертацію і виступав офіційниим опоне-
нтом по  кандидатській дисертації  Прижбило О.В. "Імпульсивна злочинність: 
кримінологічні проблеми вивчення та запобігання" (листопад 2018 р.) 

 
5.4. Підготовлено відгук на автореферат докторської дисертації: 

 
 Коломієць Н. В. - «Заохочення у кримінально-виконавчому праві: теоретичні 

засади та практика застосування» (Кутєпов М.Ю.) 
 
Підготовлено 14 відгуків на автореферати кандидатських дисертацій за 

спеціальністю 12.00.08: 
 

1. Бондарєва К.В. «Злісна непокора вимогам адміністрації установи виконання 
покарань: кримінально-правова та кримінально-виконавча характеристика» (листо-
пад 2018 р.). 

2. Васілін Є.М. «Доведення банку до неплатоспроможності: соціальна обумов-
леність криміналізації, аналіз складу злочину» (листопад 2018 р.); 

3. Гричанюк М.В. «Механізм протидії злочинності неповнолітніх» за спеціаль-
ністю 12.00.08 (грудень 2018 р.); 

4. Дмитрішина Т.І. «Призначення покарання неповнолітнім у сучасних умо-
вах» (вересень 2018 р.); 

5. Д’ячкова М. О. «Засоби масової інформації як кримінологічний феномен» 
(травень 2018 р.); 

6. Ліховіцький Я.О. «Кримінологічні засади запобігання злочинам, що вчиня-
ються персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України», за спеціа-
льністю 12.00.08 (жовтень 2018 р.); 

7. Махатадзе К.Г. “Залишення в небезпеці та ненадання допомоги особі, 
яка перебуває в небезпечному для життя стані: кримінологічне дослідження” 
(грудень 2018 р.) 

8. Прижбило О.В. «Імпульсивна злочинність: кримінологічні проблеми вивчен-
ня та запобігання» (жовтень 2018 р.); 
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9. Руденко В. І. «Мотиви вчинення злочинів персоналом установ виконання по-
карань України: поняття та запобігання їх реалізації на практиці» (грудень 2018 р.); 

10. Титаренко С.С.«Кримінальна відповідальність за протиправне захоплення 
суб’єктів господарювання» (листопад 2018 р.); 

11. Турчини О.С. - «Громадський вплив як один з основних засобів виправлення і 
ресоціалізації засуджених» (лютий 2018 р.); 

12. Ситнік О.М. «Кримінологічна характеристика та запобігання втягненню не-
повнолітніх у злочинну діяльність в Україні (ст. 304 КК України)» (жовтень  
2018 р.) 

13. Сказко Ю. А. – «Запобігання розбійним нападам на банківські установи та ін-
касаторів» (березень 2018 р.);  

14. Филь Р.С.– «Кримінально-правова охорона прав на об’єкти промислової вла-
сності в Україні» (травень 2018 р.) 

 
Головкін Б.М. надав рецензію на підручник «Протидія корупційній зло-

чинності» : підручник / А.В. Боровик, І.Є Мезенцева. Луцьк: Волиньполіграф, 
2018. 592 с. 

 
Степанюк А.Х. надав рецензії: 
 - на монографію Пузирьова М.С. «Порівняльний аналіз виконання пока-

рання у виді позбавлення волі на певний строк в Україні та   зарубіжних краї-
нах» (12.01.18 р.) 

- на підручник Кримінально-виконавче право України (у двох томах): Пі-
дручник / за заг. ред. Є.Ю. Бараша.- К., 2018. – 676 с. 

 
Голіна В.В. надав рецензію на монографію «Антикриміногенний вплив 

на злочинність серед засуджених у місцях несвободи» (автор -  доцент кафедри 
кримінального права та кримінології Національного університету державної 
фіскальної служби України Богатирьов А. І.) (26.11.18 р.) 

 
6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

 
6.1. Всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення чинного за-

конодавства та практики його застосування по телебаченню і радіомовленню, в 
друкованих засобах масової інформації: 
  

Сметаніною Н.В. була опублікована інформація про актуальність вступу до 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, особливості 
юридичної професії у газеті «Главная газета Мелитополя» (суспільно-
політичний щотижневик, тираж 10 000 екз., розповсюджується у м. Меліто-
поль, Мелітопольському районі) (№ 4 (530) 24-30 січня 2018 року). 
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7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 
На кафедрі науково-дослідницька робота студентів проводиться у таких 

формах: 
- робота проблемних наукових гуртків; 
- написання наукових доповідей, повідомлень, курсових робіт; 
- участь в студентських наукових конференціях і конкурсах. 
 

Практично всі викладачі кафедри приймають участь в НДРС. 
 

7.1. На кафедрі студенти займаються в гуртках за двома дисциплінами: про-
блеми кримінології  розглядаються в гуртках під керівництвом проф. Головкіна 
Б.М., проф. Шостко О.Ю., доц. Валуйської М.Ю., доц. Пивоварова В.В., ас. 
Сметаніної Н.В., актуальні проблеми кримінально-виконавчого права розгля-
даються в гуртках під керівництвом  проф. Степанюка А.Х., доц. Романова 
М.В., доц. Ткачової О.В. Всього ж на кафедрі активно і плідно працює  8 нау-
кових студентських гуртків. Участь в яких приймає більше 130 студентів. 
  

25 квітня 2018 р. проведено «Круглий стіл» студентів, аспірантів та мо-
лодих вчених «СУЧАСНА НАУКА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРА-
ВА» В роботі якого прийняли участь понад 110 студентів різних курсів і факу-
льтетів університету, а також студенти  інших вузів. Виступили з доповідями 
18 студентів. 

28 листопада 2018 р. проведена  ХVІІІ студентська наукової конференції 
з кримінології «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ».  В ро-
боті якої прийняли участь понад 93 студента різних курсів і факультетів уні-
верситету, а також студенти  інших вузів України. Виступили з доповідями 10 
студентів.  
 
7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно –  

213 публікацій, загальним обсягом 45,49 друк. арк.: 
 - Сучасна наука кримінально-виконавчого права: матеріали «круглого 

столу» для  студентів, аспірантів та молодих вчених (Харків, 25 квітня 2018 р.) 
– Харків : Право, 2018. – 468 стр. (28,8 д.а.) 

 
- Актуальні проблеми протидії злочинності: матеріали ХVІІІ студентська 

наукової конференції з кримінології (Харків, 28 листопада 2018 р.) / за заг. 
ред.. А.П. Гетьмана і Б.М. Головкіна – Харків : Право, 2018. – 196 стр. (16,69 
д.а.) 

 
7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у співавторстві 

з викладачами – 19/10,5 друк.арк. 
У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (м.Одеса, 

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

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №827 «Про підсумки 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеці-
альностей 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.). 

 
 

8. СПІВРОБІТНИЦТВО  
З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

 
8.1. Викладачі, які є членами редакційних колегій: 
 

- проф. Головкін Б.М., проф. Голіна В.В., проф. Степанюк А.Х., проф. 
Шостко О.Ю.– члени редколегії збірника наукових праць “Питання боротьби 
зі злочинністю” Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності 
імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України 
(http://ivpz.org/redakts-yna-koleg-ya-zb-rnika-nstitutu); 

- проф. Головкін Б.М. – член редколегії електронного наукового фахового 
видання Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
«Теорія і практика правознавства»; 

- проф. Головкін Б.М. – член редколегії збірника наукових праць Вісник 
Національної академії правових наук України; 

- проф. Голіна В.В.  заступник редактора видання «Велика українська ен-
циклопедія»; 

- проф. Шостко О.Ю. національний кореспондент від України з підготов-
ки європейського збірника кримінально-правової статистики європейського 
товариства кримінологів (European Sourcebook of Crime and Criminal Justice 
Statistics). 

- к.ю.н. Автухов К.А. член редакційної колегії Юридичного наукового 
електронного журналу «De Lege Ferenda». 

 
 

9. НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ ОТРИМАЛИ  
НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

 
Голіна В.В. нагороджено грамотою Харківської обласної ради за багато-

річну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у 
розвиток науки і освіти та підготовку висококваліфікованих спеціалісті за під-
писом голови Харківської обласної ради Сергія Чернова (листопад 2018 р.). 

Лисодєд О.В. нагороджено почесною грамотою Національного юридич-
ного університету імені Ярослава Мудрого за сумлінну і плідну працю в 
університеті (червень 2018 р.); 
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Лисодєд О.В. нагороджено почесною грамотою Харківської обласної ор-
ганізації профспілки освіти і науки України за високий професіоналізм, від-
даність справі, ефективність у досягненні завдань організації, значний осо-
бистий внесок у вирішення питань соціально-економічного захисту членів 
профспілки (червень 2018 р.);  

Лисодєд О.В. нагороджено почесною грамотою Харківської обласної ор-
ганізації Союзу юристів України за активне сприяння діяльності Союзу та сум-
лінне виконання своїх професійних обов’язків (червень 2018 р.). 

Оболенцев В.Ф. нагороджено відзнакою Президента України «За гумані-
тарну участь в Антитерористичній операції» (сертифікат Серія ВА № 07744) 
(грудень 2018 р.) 

Оболенцев В.Ф. отримав подяку Голови Попаснянської районної військо-
во-цивільної адміністрації Луганської області за допомогу підрозділам та міс-
цевому населенню у зоні проведення антитерористичної операції (червень 2018 
р.). 

Пивоваров В.В. отримав Подяку як науковий керівник за вагомий внесок 
у розвиток науки і підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентсь-
ких наукових робіт зі спеціальності «Право» (студентка 1 курсу магістратури 2 
фак. Присакара) на базі Національного університету «Одеська юридична ака-
демія» за підписом Голови галузевої конкурсної комісії  Г.О. Ульянової  
(26 квітня 2018 р.). 

Кулик К.Д. нагороджена Подякою ректора Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого за вагомий внесок у розвиток освіти  і 
науки, високий професіоналізм та з нагоди святкування Дня Університету  
(16 листопада 2018 р.) 

Новіков О.В. нагороджено Почесною грамотою за вагомий особистий 
внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, багаторічну сумлін-
ну працю та з нагоди святкування Дня науки в Україні, за підписом В.Я. Тація 
(22 травня 2018 р.). 

 
10. ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

 
Проф. Шостко О. Ю. член Європейського товариства кримінологів (ESC).  

 
Доц. Пивоваров В.В. виконує функції куратора юридичної клініки НЮУ  

ім. Ярослава Мудрого (www.legalclinic.com.ua). 
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології та кримінально-

виконавчого права (протокол № 4 від  “16”листопада 2018 року). 
 

Завідувач  кафедри                                                         Б.М. Головкін 


