
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
 ЗА 2019 РІК

1. Пивоваров Володимир Володимирович
2. Кандидат  юридичних наук,  доцент,  доцент  кафедри кримінології  та  кримінально-

виконавчого права
3. «Явище  корпоративної  злочинності  як  об’єкт  кримінологічного  дослідження»,1,5

друк.арк.
4. «Явище  корпоративної  злочинності  як  об’єкт  кримінологічного  дослідження»,

опубліковано 2,56 друк.арк. 
4.1. Форма впровадження виконаних НДР:

Опубліковано 2,56 друк.арк.

Підручник:
Запобігання корупції : підручник / Б.М. Головкін, О.Ю. Шостко, О.В. Новіков та

ін.; за заг.ред. Б.М. Головкіна. – Харків : Право, 2019 - 296 с. (18,5 д.а., авт. 0,37 д.а.)

Статті:
Пивоваров  В.В.,  Петраш  К.В.  Кримінологічний  аналіз  світової   нелегальної

міграції: український аспект. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. № 1.
С. 195-199. (0,54 д.а. / авт. 0,27 д.а.)

Пивоваров  В.В.  Деструктивний  контент  у  соціальних  мережах  як  фактор
криміногенного впливу на суспільну свідомість. Право і суспільство. 2019. №6. С. (0,67
д.а.)

Пивоваров  В.В.  Особливості  корпоративної  злочинності  у  сфері  охорони
здоров’я.  Наук. вісник  Ужгородського  національного  університету.  Серія
«Право». 2019. №59. С. (0,5 д.а.)

Тези:
Пивоваров  В.В. Дослідження  «груп  смерті»:  кримінологія  і  теорія  управління

суспільством. // Кримінально-правові та кримінологічні засоби протидії злочинам проти
громадської безпеки та публічного порядку : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. до
25-річчя ХНУВС (18 квіт.  2019 р., м. Харків) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр.
справ ; Кримінол. асоц. України. - Харків : ХНУВС, 2019. - С. 163-164. (0,25 д.а.)

Пивоваров В.В. Детермінанти протиправного використання персональних даних у
виборчому  процесі  //  Кримінальні  загрози  в  секторі  безпеки:  практики  ефективного
реагування  :  матеріали  панельної  дискусії  ІІІ  Харків.  міжнар.  юридичного  форуму
«Право»,  м.  Харків,  26  верес.  2019  р.  /  редкол.:  В.  Я.  Тацій,  Ю.  Г.  Барабаш,  Б.  М.
Головкін, О. В. Таволжанський. – Харків : Право, 2019. – С. 170-174. (0,25 д.а.)

Пивоваров  В.В.  Феномен  корупції:  кримінологічний  погляд  і  адекватність
реагування  //  Особливості  застосування  антикорупційного  законодавства:  від
розслідування до вироку суду : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. (17 жовт. 2019 р.,
м. Харків) / МВС України, Харків, над. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України ;
Громад. спілка «Центр запобігання та протидії корупції» ; Громад. рада при М-ві внутр.
справ України. - Харків : ХНУВС, 2019. - С. 129-131. (0,25 д.а.)

4.2. Діяльність на госпдоговірних засадах: проведення навчальних занять з підвищення
кваліфікації  працівників  державного  підприємства  «НАЕК «Енергоатом» в  Інституті



післядипломної  освіти Університету;  проведення  навчальних занять  по  сертифікатній
програмі «Юрист у сфері запобігання та протидії корупції».

4.3.  Актуальність  виконаних  розробок  в  рамках  цільової  комплексної  програми  -
актуальні.

4.4. Наукова новизна отриманих результатів - присутня.

6. Зв’язок з практикою:
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам - лекція слідчим працівникам СБУ

на тему: «Про стан злочинності в Україні: виклики та адекватність реагування на них»,
м.Харків,  вул.  Пушкінська,  79/4,  НЮУ  імені  Ярослава  Мудрого  (2  год);  лекції  та
практичні заняття на курсах підвищення кваліфікації НАЕК «Енергоатом» з тематики
«Питання  електронного  декларування.  Моніторинг  способу  життя»  16  год.  (квітень,
вересень – жовтень 2019р.).

7. Перелік і аналіз різних форм зв’язків з практичними органами.
7.1  Лекції,  семінари  для  практичних  працівників:  1  лекція  (2  год.)  слідчим

працівникам  СБУ  на  тему:  «Про  стан  злочинності  в  Україні:  виклики  та
адекватність реагування на них», м. Харків, вул. Пушкінська, 79/4, НЮУ імені
Ярослава Мудрого (2 год); 4 лекції (8 год.) та 4 практичних заняття (8 год.) на
курсах  підвищення  кваліфікації  НАЕК  «Енергоатом»  з  тематики  «Питання
електронного декларування. Моніторинг способу життя».

7.5. Членство у Національній асоціації адвокатів України.

8. Участь у конференціях, семінарах:

№
п/п

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

Вказати
доповідач
або тези

Міжнародні
1. 18 квітня 2019 року. Міжнародна науково-практична конференція до

25-річчя  ХНУВС  «Кримінально-правові  та  кримінологічні  засоби
протидії  злочинам  проти  громадської  безпеки  та  публічного
порядку» / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол.
асоц. України. м.Харків, Україна 

доповідач

2. 26  вересня  2019  року.  Панельна  дискусія  «Кримінальні  загрози  в
секторі безпеки: практики ефективного реагування» ІІІ Харківського
міжнародного юридичного  форуму,  Національний  юридичний
університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна

тези

3. 17 жовтня 2019 року.  Міжнародна  науково-практична конференція
«Особливості  застосування  антикорупційного  законодавства:  від
розслідування  до  вироку  суду» /  МВС України,  Харків,  над.  ун-т
внутр.  справ  ;  Кримінол.  асоц.  України  ;  Громад.  спілка  «Центр
запобігання  та  протидії  корупції»  ;  Громад.  рада  при  М-ві  внутр.
справ України, м.Харків, Україна

доповідач

Всеукраїнські
4. 2  грудня  2019  року.  ХІХ  Всеукраїнська  наукова  конференція  з

кримінології для студентів, аспірантів та молодих вчених «Протидія
організованій злочинності і корупції» / кафедра кримінології та КВП
НЮУ  ім.  Ярослава  Мудрого;  Сектор  дослідження  проблем
злочинності та її причин НДІВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса, м.Харків,
Україна

Наук.керівник
4-х  учасників
конференції

Інші конференції, семінари, «кругли столи»
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5. Онлайн-семінар  «Інформаційні  інструменти  для  аналізу  наукової
діяльності», по ресурсам Scopus, Web Of Science - Clarivate Analitycs.
Проведено у мережі інтернет технічними засобами Webex фахівцями
компанії  Clarivate  Analitycs  (Philadelphia,  USA).  Дати  проведення:
18.02.2019р. – 28.02.2019р. (3 год.)

Отримано
сертифікат

6. Онлайн-семінар  «Ефективна  робота  з  науковою  інформацією:
інструменти  Web  Of  Science»  по  ресурсам  Scopus,  -  Clarivate
Analitycs. Проведено у мережі інтернет технічними засобами Webex
фахівцями  компанії  Clarivate  Analitycs  (Philadelphia,  USA).  Дати
проведення: 29.05.2019р. – 31.05.2019р. (3 год.)

Отримано
сертифікат

7. Онлайн-семінар  «Інформаційні  інструменти  Clarivate  Analitycs  для
ефективної наукової діяльності», по ресурсам Scopus, Web Of Science
-  Clarivate  Analitycs.  Проведено  у  мережі  інтернет  технічними
засобами Webex фахівцями компанії Clarivate Analitycs (Philadelphia,
USA). Дати проведення: 16.07.2019р. – 23.07.2019р. (4 год.)

Отримано
сертифікат

8. Онлайн-семінар  «Що  потрібно  знати  авторам  для  публікації  в
міжнародних  журналах»  по  ресурсам  Scopus,  -  Clarivate  Analitycs.
Проведено у мережі інтернет технічними засобами Webex фахівцями
компанії  Clarivate  Analitycs  (Philadelphia,  USA).  Дати  проведення:
09.09.2019р. – 26.09.2019р. (3 год.)

Отримано
сертифікат

9. Видавнича діяльність:
9.2. Опубліковано за звітний період підручник: 

Запобігання корупції : підручник / Б.М. Головкін, О.Ю. Шостко, О.В. Новіков та
ін.; за заг.ред. Б.М. Головкіна. – Харків : Право, 2019 - 296 с. (18,5 д.а., авт. 0,37 д.а.), у
якому авторських:  підрозд.7.1 розд.7.

9.4. Список статей у наукових виданнях.
9.4.3. Публікації  у інших наукометричних базах даних:
№
з/п

Прізвище,
ім’я, по
батькові

Назва статті
мовою

оригіналу

Країна,
назва журналу,

вихідні дані

Науково-метрична база даних
(якщо входить)

1. Пивоваров
В.В.

Кримінологічни
й  аналіз
світової
нелегальної
міграції:
український
аспект. 

Актуальні
проблеми
вітчизняної
юриспруденції.
2019.  № 1.  С.  195-
199 (0,54 д.а. /  авт.
0,27 д.а.)

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

2 Пивоваров
В.В.

Деструктивний 
контент у 
соціальних 
мережах як 
фактор 
криміногенного
впливу на 
суспільну 

Право і 
суспільство. 2019. 
№6. С. (0,67 д.а.)

Видання індексується в міжнародній 
наукометричній базі Index Copernicus 
International (Республіка Польща),
міжнародній наукометричній базі 
даних Google Scholar,
має повнотекстову мережеву версію в
Інтернеті на платформах Національної
бібліотеки  України  імені
В. І. Вернадського  Національної
академії наук України. Обліковується у

3
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http://journals.indexcopernicus.com/++++++++,p24788124,3.html
http://journals.uran.ua/
http://journals.uran.ua/
http://journals.indexcopernicus.com/++++++++,p24788124,3.html
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свідомість базі  даних «Наукова  періодика
України»,  індексується 
спеціалізованою  інформаційною
системою  Російського  індексу
наукового цитування «РІНЦ» та ін.

3 Пивоваров
В.В.

Особливості 
корпоративної 
злочинності у 
сфері охорони 
здоров’я

Наук. вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. 
Серія «Право». 
2019. №59. С. (0,5 
д.а.)

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

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

ПІБ Індекс Хірша (h)
Пивоваров Володимир Володимирович 5

9.6. Загальна кількість друкованої наукової продукції (одиниць/друк. арк.) 
Всього

друкованої
продукції

Моно-
графії

Наукові
статті в
наук.

журналах
та наук.

збірниках

Тези
доповідей
та наук.

повідомл.
на конфе-
ренціях

Підручни-
ки та

навчальні
посібники
з грифом

МОН 

Підручни-
ки та

навчальні
посібники
без грифа

МОН

Збірники
норма-
тивної

літератури

Кодекси,
коментарі

Загальна
кількість
друк. арк. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 - 3/1,44 3/0,75 1/0,37 - - - 2,56

13.  Підготовка  відгуків  на  автореферати  окремо  кандидатські  та  окремо  докторські
дисертацій.

13.2.  Наукове керівництво аспіранткою:  Коновалова Ілона Олександрівна,  1-й
рік навчання, тема дисертації  «Запобігання шахрайству у сфері електронної торгівлі»
Право 081, кількість публікацій – 1 тези, % виконання дисертації не обліковувався для
1-го року навчання.

18. Керівництво науково-дослідною роботою студентів:
18.1. Керівництво  «Науковим  кримінологічним  гуртком»,  сайт  гуртка

https://criminolog.wordpress.com/ Станом на 15.11.2019р. в гуртку активно працюють 4
студенти 1 курсу магістратури ІПКЮ.
18.2. Кількість  тез,  надрукованих  під  керівництвом  студентами  самостійно:  тези  3

од./0,6 д.а. 
18.3. Кількість наукових статей,  надрукованих студентами у співавторстві:  1 стаття /

0,54 д.а.

19. Інформація щодо наукової  діяльності, яка заслуговує уваги:

4
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-  ведення  правоосвітньої  і  профорієнтаційної   роботи  у  ЗОСШ  №22  
м.  Харкова,  організація  роботи  кабінету  правової  освіти  і  професійної  орієнтації,  на
постійній основі з травня 2019 року (Меморандум про співпрацю з Університетом від
16.05.2019р.);

- в  рамках  Дня  відкритих дверей Університету 30 листопада 2019 року, 10.00 -
14.00.  Залучені   до  профорієнтації:  учні  старших  класів  СШ  №  22,  150,  батьки,
соціальний педагог СШ №22.

-  куратор Юридичної клініки Університету.
Додаток №1

№ Назва виду роботи Години

3

Публікація наукової статті у виданні, включеному до переліку наукових фахових видань
України

1. Кримінологічний аналіз світової  нелегальної міграції: український аспект.
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. № 1. С. 195-199.
(0,54 д.а./0,27 д.а., співавтор Петраш К.В.)

54

2. Деструктивний контент у соціальних мережах як фактор криміногенного
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