
                                                               

З В І Т
кафедри кримінології та кримінально-виконавчого

права 
з науково-дослідницької роботи за 2019 рік

Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права Національного

юридичного університету імені Ярослава Мудрого в 2019 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-дослі-

дної роботи.



1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВО- ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 
КАФЕДРИ

1.1. Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права у 2019 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 2019
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, завідувач кафедри – 2314 годин

«Запобігання  корупції  в  діяльності  юридичних  осіб  приватного  права» 
(2,0 д.а.)

Опубліковано - 11/4,88 д.а.

Статті:

Включені до міжнародної накометричної бази даних SCOPUS

-  Golovkin  B.N., Cherniavskyi  S.S.,  Chornous  Y.M.,  Bodnar  V.Y.,  Zhuk,  I.V.
International cooperation in the field of fighting crime: directions,  levels  and forms of
realization  (Міжнародне співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю: напрями,
рівні і форми реалізації)// Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (Про правові,
етичні і нормативні питання), 22(3). 2019. МАЛАЙЗІЯ. https://www.abacademies.org/
articles/international-cooperation-in-the-field-of-fighting-crime-directions-levels-and-
forms-of-realization-8346.html С. 1-14 (2,0/0,4 д.а.)

Було проіндексовано 30.08.2019 р. Scopus

- Bohdan M. Holovkin, Oleksandr V. Skrypniuk, Viktor I. Vasylynchuk, Olena S.
Oliinyk, Mykola A. Rubashchenko   Сriteria and basic signs of the lawful protection of the
person’s  interests  from  socially  dangerous  encroachment  as  a  factor,  which  excludes
criminality of an act: international experience (Критерии и основные признаки законной
защиты  интересов  человека  от  социально  опасного  посягательства  как  фактора,
исключающего  преступность  деяния:  международный  опыт)  //  Journal  of  Legal,
Ethical and Regulatory Issues (Про правові, етичні і нормативні питання), 22(4). 2019.
МАЛАЙЗІЯ.   https://www.abacademies.org/articles/Criteria-and-basic-signs-of-the-
lawful-protection-of-the-person%C3%A2%C2%80%C2%99s-interests-1544-0044-22-4-
398.pdf     С. 1-12 (1,9/0,3 д.а.)

Включені до міжнародної накометричної бази даних Web of Science Core 
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Collection
-  Golovkin  Bogdan,  Marysyuk  Kostyantyn  Foreign  experience  in  countering

(preventing) organized crime in the financial system: special law enforcement bodies and
strategic  priorities  (Зарубіжний досвід в запобіганні (протидії) організованим злочи-
нам у фінансовій системі: спеціальні органи правоохоронного забезпечення і страте-
гічні пріоритети)//  Baltic  journal of economic studies (Балтийский журнал економі-
чних досліджень). Латвія. Том: 5  Выпуск: 3  С. 25-36 (1,2/0,6 д.а.)

Було  проіндексовано  21.08.2019  р.   Web  of  Science  Core  Collection  

– Головкін Б.М. передмова до монографії «Запобігання незаконній порубці або
незаконному перевезенню, зберіганню, збуту лісу»: монографія / О.В. Заічко ; [наук.
ред. Б. М. Головкін] . – Харків : Право, 2019. – 192 с. (11,16/ 0,2 д.а.)

Тези:
–  Головкін  Б.М. Об’єкти  превентивного  впливу у  сфері  протидії  корупції//

Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права: Матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 15-16 березня 2019 р. Львів:
Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2019. – 100 с. – С. 80-84
(0,3 д.а.)

– Головкін Б. М., Новіков О. В. Деякі проблеми участі громадськості у запобі-
ганні  корупції//  Матеріали наукової  конференції  за  результатами роботи фахівців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В.
Сташиса  Національної  академії  правових  наук  України  за  фундаментальними
темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І.
Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019.  С. 103–106. (0,22/0,11 д.а.).

–  Головкін  Б.М.  Роль антикорупційної  освіти  в системі  заходів запобігання
корупції//  International  scientific  and  practical  conference  «New  challenges  of  legal
science in Ukraine and EU countries» Miskolc,  Hungary,  April  19-20,  2019.  Miskolc:
Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. 464 pages. С. 298-301 (0,3 д.а.)

– Головкін Б.М. Протидія корупції у сфері нелегального обігу деревини і лісо-
матеріалів//  Сучасні  кримінологічні  дослідження:  методи,  напрями,  перспективи :
Матеріали  міжнародного  науково-практичного  круглого  столу  (м.  Київ,  14  ли-
стопада 2019 р.) – Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2019  (0,3
д.а.)

Підручники:
- Запобігання корупції : підручник / [Б.М. Головкін, О.Ю. Шостко,  О.В. Новіков

та ін.]; за заг. ред. Б.М. Головкіна. – Харків : Право. 2019. – 291 с. (18,5/1,32 д.а)
- Кримінально-виконавче право : підручник / Б.М. Головкін, А.Х. Степанюк,

О.В. Лисодєд та ін.; за заг. ред. Б.М. Головкіна, А.Х. Степанюка. – 2-ге вид. перероб.
і допов. – Харків : Право. 2019. – 296 с. (18,5/0,75 д.а)

Навчальний посібник:
- Корупційні та інші злочини, що вчиняються у сфері виконання покарань: кри-

мінологічна  характеристика  та  запобігання  :  навч.  посібник  /  за  заг.  ред.  д.ю.н.,
проф. О.Г. Колба. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2019.  Підрозділ 2.2. Сучасний
стан, рівень, структура та тенденції вчинення корупційних та інших злочинів, що
вчиняються у сфері виконання покарань (у співавт. з  Боровик А.В.) С. 103-114 (0,3
д.а.).
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За науковою редакцією Б.М. Головкіна опубліковано монографію :

- Запобігання  незаконній  порубці  або  незаконному перевезенню,  зберіганню,
збуту лісу: монографія / О.В. Заічко ; [наук. ред. Б. М. Головкін] . – Харків : Право,
2019. – 192 с. (11,16 д.а.).

2. Степанюк А.Х. , д.ю.н., професор – 1073 годин

«Удосконалення практики застосування покарань» (2,0 д.а.)

Опубліковано - 8/6,83 д.а.

Статті:
- Степанюк А.Ф. Історичний досвід становлення в Україні установ виконання

покарань закритого типу.  Вісник пенітенціарної асоціації України.  2018.  № 2 (4).
С.148-159.  (0,75 друк. арк.)

-  Степанюк  А.Ф. Право  на  особистий  простір  у  кримінально-виконавчих
установах. Питання боротьби зі злочинністю. Вип. 37. Харків: Право, 2019. С.73-91.
(0,75 друк. арк.)

- Степанюк А.Ф. До питання про реформи у сфері виконання покарань. Право
України. 2019. № 7. С.53-65.  (0,75 друк. арк.).

Тези:
- Степанюк А.Ф.  Залучення засуджених до позбавлення волі до обов’язкової

праці в історичному розрізі.  Матеріали наукової конференції за результатами робо-
ти фахівців НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України за фундамен-
тальними темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.). редкол. : В.С. Батиргареєва,
В.І. Борисов, Д.П. Євтєєва та ін. Харків. Право, 2019. С. 58 – 61.  (0,25 д.а.).

-  Степанюк  А.Ф. Законність  як  принцип  нормотворчості  та  діяльність
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ви-
конання кримінальних покарань і  пробації.  Інститут  пробації  в Україні:  сучасний
стан і перспективи розвитку: матеріали міжнародного круглого столу (16 квітня 2019
року). – Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. С. 156-159.  (0,25
д.а.).

- Степанюк А.Ф. Від режиму виконання покарання до режиму поводження з
ув’язненими. Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу:
теоретичні та практичні аспекти: Матеріали IV Всеукраїнської за міжнародною уча-
стю науково-практичної конференції (23-24 жовтня 2019 року) : у 2-х ч. – Полтава :
Россава, 2019. – Ч.1. – с. 68-70. (0,25 д.а.).

Підручник:
- Кримінально-виконавче право : підручник / Б.М. Головкін, А.Х. Степанюк,

О.В. Лисодєд та ін.; за заг. ред. Б.М. Головкіна, А.Х. Степанюка. – 2-ге вид. перероб.
і допов. – Харків : Право. 2019. – 296 с. (18,5/2,83 д.а)

Навчальний посібник:
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Степанюк  А.Ф.,  Журавська   З.В.  Персонал  органів  та  установ  виконання
покарань України як об’єкт запобігання корупційним та іншим злочинам у сфері ви-
конання покарань// Корупційні та інші злочини, що вчиняються у сфері виконання
покарань:  кримінологічна характеристика та запобігання: навч. посібник /за заг. ред.
д.ю.н.,  проф. О.Г. Колба. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2019. С.52-90.  (2,0/1,0
друк. арк.).

3. Шостко О. Ю. , д.ю.н., професор – 375 годин

 «Заходи запобігання корупційним правопорушенням в Україні»  (2,0 д.а). 

Опубліковано -1/2,4 д.а.

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

та ін.]; за заг. ред. Б.М. Головкіна. – Харків : Право. 2019. – 291 с. (18,5/2,4 д.а)

4. Автухов К.А. к.ю.н., доцент – 1533 годин

«Правове регулювання виконання кримінальних покарань» (1,5 д.а.).

Опубліковано – 10/8,92 д.а.

Монографія
Оцінка ризиків і сучасна кримінальна юстиція : монографія /Автухов К.А., 

Човган В. А., Яковець І. С. — К., 2019. 180 с. (9,4 / 6,12 д. а.) 
Стаття:
-  Автухов К. А. Шлях впровадження та подальші перспективи інституту оці-

нки ризиків вчинення повторного правопорушення в Україні / К.А. Автухов, І. С.
Яковець //Право України, № 7, 2019. С. 152-162 (0,8/0,4др. арк.)

Тези:
- Автухов К., Яковець І. Досвід запровадження оцінки ризиків клієнтів проба-

ції в Україні. І Національна конференція з питань пенітенціарної пробації: збірник
тез доповідей. (м. Київ, 2-3 липн. 2019 року). С. 62-66 (0,2 д. а.)

-  Автухов К.А. Майбутнє приватних в’язниць в Україні. Матеріали наукової
конференції за результатами роботи фахівців НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса
НАПрН  України  за  фундаментальними  темами  у 2018 р. (м.  Харків, 26  бе-
рез. 2019 р.). редкол. : В.С. Батиргареєва, В.І. Борисов, Д.П. Євтєєва та ін. Харків.
Право, 2019. С. 65 – 68 (0,2 д.а.);

- Автухов К.А. Механізм оцінки ризиків у проекті закону «Про пенітенціарну
систему». Запобігання катувань в практиці органів кримінальної юстиції: матеріали
дискусійного клубу (м. Харків, 23 трав. 2019 р. НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Ста-
шиса НАПрН України у співпраці з ГО «Україна без тортур»). С. 8 – 9 (0,1 д.а.);

- Автухов К.А. Щодо визначення кримінально-виконавчого права. Реформува-
ння кримінально-виконавчої системи України: шлях до викорінення тортур : матері-
али круглого столу для студентів, молодих вчених та правозахисників (м. Харків,
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Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 24 квітня 2019 р.).  Харків: Право, 2019. С.
205 -207 (0,2 д.а.);

-  Автухов К. А. Щодо розвитку спеціального  законодавства. Протидія орга-
нізованій злочинності і корупції : матеріали ХІХ Всеукр. наук. конф. з кримінології
для студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Харків, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава
Мудрого, 2 груд. 2019 р.). Харків : Право, 2019. С.9 -10. (0,15 д. а.)

Підручники:
- Запобігання корупції : підручник / [Б.М. Головкін, О.Ю. Шостко,  О.В. Нові-

ков та ін.]; за заг. ред. Б.М. Головкіна. – Харків : Право. 2019. – 291 с. (18,5/0,21 д.а)
- Кримінально-виконавче право : підручник / Б.М. Головкін, А.Х. Степанюк,

О.В. Лисодєд та ін.; за заг. ред. Б.М. Головкіна, А.Х. Степанюка. – 2-ге вид. перероб.
і допов. – Харків : Право. 2019. – 296 с. (18,5/1,07 д.а)

 Коментарі:
- Автухов К.А. Стаття 2. Визначення термінів (у співавторстві з Барашем

Є.  Ю.,  Яковець І.  С.,  Янчуком О.  Б.)  :  Науково-практичний коментар до Закону
України «Про пробацію» / за заг. ред. доктора юрид. наук., проф., академіка НАН
Копиленка О. Л., доктора юрид. наук., проф. Бараша Є. Ю. Київ : ФОП Кандиба Т.
П., 2019. 114 с.  С. 12-18 (19,53/ 0,27 д.а)

5. Лукашевич С. Ю., к.ю.н., доцент  - 784 годин

«Форми та методи впливу на об’єкт запобігання злочинності» 1,5 д.а.

Опубліковано- 7/2,07 друк.арк.
Стаття:
- Лукашевич С.Ю. Сутність обєкта запобігання злочинності/ С.Ю. Лукашевич/

S.Y.  Lukashevych//  Středoevropský věstník  pro  vědu a  výzkum.  PRÁVNÍ VĚDY.  —
Praha: Publishing house Education and Science — 2019. — 2(54).— Р. 89-96 (0,5 д.а.)

Тези:
- Лукашевич С.Ю. Визначення обєкта запобігання злочинності// Найновите на-

учни постижения-2019/ Материали за ХV международна научна практична конфе-
ренція,  София,  15-22 март 2019.  — Volume 3.  — Закон.  Икономики. Публичната
администрация. Философия. — София, «Бял ГРАД-БГ ОДД». — 2019 — С. 73-78
(0,44 д.а.)

- Лукашевич С.Ю. Про поняття порядку з точки зору суспільної безпеки: Кри-
мінальні  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.  Та-
волжанський. – Харків : Право, 2019. – 172 с.  С. 78-82 (0,22 д.а.)

-  Лукашевич  С.Ю. Засади програмування  і  планування  заходів  запобігання
корупції  :  Особливості  застосування  антикорупційного  законодавства:  від  розслі-
дування до вироку суду : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (17 жовт. 2019 р., м.
Харків) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України ;
Громад. спілка «Центр запобігання та протидії корупції» ; Громад. рада при Мін-ві
внутр. справ України. – Харків : ХНУВС, 2019. – 216 с./ С.100-102. (0,2 д.а.)
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- Лукашевич С.Ю. Евристичний потенціал синергетичної парадигми в методо-
логії кримінологічних досліджень : Міжнародний науково-практичний круглий стіл
«Сучасні кримінологічні дослідження: методи, напрями, перспективи», Державний
науково-дослідний інститут МВС України (14 листопада 2019 р., м. Київ,) – прийня-
то орг. комітетом заходу (0,2 д.а.)

-  Лукашевич С.Ю. Синергетичні підвалини теорії запобігання злочинності :  
ІІ  Всеукраїнська  науково-практична  конференція  «Теоретичні  питання  юриспру-
денції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття» (10 грудня 2019 р., м.
Харків) (0,2 д.а.)

Підручник:
-  Запобігання  корупції  :  підручник  /  [Б.М.  Головкін,  О.Ю.  Шостко,   

О.В. Новіков та ін.]; за заг.  ред. Б.М. Головкіна. – Харків : Право. 2019. – 291 с.
(18,5/0,31 д.а)
      

 За науковою редакцією С.Ю. Лукашевича опубліковано монографію :

- Запобігання  злочинів,  пов’язаних  з  вандалізмом  :  монографія  /  
К.А. Бочарова ; за заг. ред. С. Ю. Лукашевича . – Харків : Право, 2019. – 216 с.  
(12,55 д.а.).

6. Оболенцев В.Ф., к.ю.н., доцент  - 392 годин

«Кримінологічна інформація  як складова системи запобігання злочин-
ності в Україні», 1,5 д.а.

Опубліковано – 8/2,07 друк. арк.

Стаття:
-  Оболенцев В.Ф. Мета системи держави України: зміст, характеристики,

значення для правоохоронної діяльності [Текст]  /  В.  Ф.  Оболенцев //  Теорія  і
практика правознавства: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т
ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. - Вип.
2 (16). - С.  – 0,5 д.а.

Тези:
-  Оболенцев  В.Ф. Злочинність  як  проблема  системи  держави  Україна  //

Матеріали  ХХ Всеукраїнської  конференції  з  кримінального  права  (м.  Харків,  30
травня 2019 р., НЮУ імені Ярослава Мудрого), с.28-30, (0,25 д.а.).

- Оболенцев В.Ф. Моделювання системи держави Україна та системи запобіга-
ння злочинності у нотації  BPWin/  Оболенцев В. Ф.,  Гуца О.М. // Кримінальні за-
грози 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. – Хар-
ків : Право, 2019. 176 с. – с. 99-102 (0,1/0,05 д.а.). 

- Оболенцев В.Ф., Толстова Д.Д., Ющенко О.Г. Удосконалення творчої нейро-
мережі генерування зображень правопорушників на основі розпізнаних  // Протидія
організованій злочинності і корупції: матеріали ХІХ Всеукр. наук. конф. з криміно-
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логії для студентів, аспірантів та молодих вчених ( м. Харків, 02 груд. 2019 р.) // за
заг. ред. А. П. Гетьмана і Б. М. Головкіна. – Харків : Право, 2019. – 232 с. С. 185-186
(0,1 д.а)

-  Оболенцев В.Ф., Ющенко О.Г. Заcтосування методів штучного інтелекту у
юриспруденції  Протидія  організованій  злочинності  і  корупції:  матеріали  ХІХ
Всеукр.  наук.  конф.  з  кримінології  для  студентів,  аспірантів та  молодих вчених  
(м. Харків, 02 груд. 2019 р.) // за заг. ред. А. П. Гетьмана і Б. М. Головкіна. – Харків :
Право, 2019. – 232 с. С. 138-139 (0,05 д.а)

- Оболенцев В.Ф., Гуца О.Н., Демченко О.Б. Інформаційна технологія переві-
рки алгоримічності нормативних актів медичної сфери // Конституційні засади меди-
чної  реформи  в  Україні  :  матеріали  Медико-правового  форуму  
(м. Харків,  6 груд. 2019 р.). – Харків : Право, 2019. – 104 с. С. 68-69 (0,05 д.а)

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

та ін.]; за заг. ред. Б.М. Головкіна. – Харків : Право. 2019. – 291 с. (18,5/1,07 д.а)

7. Пивоваров В.В., к.ю.н., доцент  - 537 годин

«Явище корпоративної злочинності як об’єкт кримінологічного досліджен-
ня», 1,5 д.а.

Опубліковано – 8/2,56 друк.арк.

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

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

Пивоваров В.В. Деструктивний контент у соціальних мережах як фактор кри-
міногенного 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 да-
них у виборчому процесі // Кримінальні загрози в секторі безпеки: практики ефек-
тивного 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.)
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Пивоваров  В.В.  Феномен  корупції:  кримінологічний  погляд  і  адекватність
реагування // Особливості застосування антикорупційного законодавства: від розслі-
дування 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.)

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/ 0,37 д.а.)

8. Романов М. В., к.ю.н., доцент  - 962 годин

«Проблеми забезпечення прав засуджених, які живуть з ВІЛ, під час відбування
ними покарання у виді позбавлення волі»  1,5 д.а.

Опубліковано – 6/5,74 д.а.

Статті:
- Романов М.В. Міжнародний досвід права на медичну допомогу засудженим //

Право і суспільство, 2019 - № 4. - С. 261-266 . – 0,6 д.а.
-  Романов М.В. Теоретичне обгрунтування необхідності скасування довічного

позбавлення волі // Журнал східноєвпроейського права, 2019. - № 60. - С. 132-139. –
0,6 д.а.

Тези:
- Романов М.В. Особливості правового регулювання забезпечення права на меди-

чну  допомогу  для  осіб  з  ВІЛ/СНІД,  які  тримаються  в  кримінально-виконавчих
установах / Захист прав людини: міжнародний та вітчизняний досвід: матер. 1 між-
нар. наук.-практ. конф., 16 травня 2019 р. - 711 с. 543-546 (0,3 д.а.) 
-  Романов М.В. Скасування довічного позбавлення волі / Довічно важливе: матер.
міжнар. конф., 26 квітня 2019 р. – (0,4 д.а.)

Підручники:
- Запобігання корупції : підручник / [Б.М. Головкін, О.Ю. Шостко,  О.В. Новіков

та ін.]; за заг. ред. Б.М. Головкіна. – Харків : Право. 2019. – 291 с. (18,5/1,2 д.а)

- Кримінально-виконавче право :  підручник /  Б.М. Головкін,  А.Х.  Степанюк,  
О.В. Лисодєд та ін.; за заг. ред. Б.М. Головкіна, А.Х. Степанюка. – 2-ге вид. перероб.
і допов. – Харків : Право. 2019. – 296 с. (18,5/2,64 д.а)

9. Ткачова О.В., к.ю.н., доцент – 347 годин 
 
«Суспільна небезпека особистості злочинця: кримінально-правові, кри-

мінологічні та кримінально-виконавчі  проблеми», 1,5 друк. арк.

             Опубліковано - 3/1,8 друк.арк.
Статт  я  :  
-  Ткачова О.В. Жіночий тероризм: кримінологічна характеристика,  причини

виникнення і шляхи запобігання// Теорія і практика правознавства. – 2019. – Том 1.
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Вип.15. С. 1-17. file:///C:/Users/User/Desktop/170671-380564-1-PB.PDF (0,9 д.а.)

Тези: 
-  Ткачова О.В. Міжнародній досвід у сфері інформаційної та кібернетичної

безпеки// 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. – 172 с.  С. 114-117 (0,15 д.а.)

Підручник:
- Кримінально-виконавче право : підручник / Б.М. Головкін, А.Х. Степанюк,

О.В. Лисодєд та ін.; за заг. ред. Б.М. Головкіна, А.Х. Степанюка. – 2-ге вид. перероб.
і допов. – Харків : Право. 2019. – 296 с. (18,5/0,75 д.а)

10. Таволжанський О.В., к.ю.н., доцент – 1334 годин

 «Кримінологічна  характеристика  злочинів  у  сфері  телекомунікацій  та
інформаційних технологій» 1,5 друк. арк.

Опубліковано – 7/3,04 друк. арк.
Статті:

Включені до міжнародної наукометричної бази даних SCOPUS

- Таволжанський О.В.  (у співавт.) Protection of ownership right in the court: the
essence  and  particularities  (Захист  права  власності  в  суді) //  Asia  life  science,
Supplement  21(2),  December 2019  Філіпини.С.  1-19.  —  1/0,4  д.а.  (Viacheslav  V.
Vapniarchuk, Iryna I. Puchkovska, Oleksii V. Tavolzhanskyi, Roman I. Tashian)

Включені до міжнародної наукометричної бази даних Web of Science Core 
Collection

Таволжанський О.В. Robotization of manufacturing process:  economic and social
problems and legal ways of their solution (Роботизація виробничого процесу: економі-
чні і соціальні проблеми та правові шляхи їх вирішення) // Financial and credit activ-
ity:problems of theory and practice (Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та
практики). - Харків, 2019. -  Том 3, № 30. - С. 454-462. – 1,0/0,5 д.а. (у співавт. O. E.
Kostyuchenko, T. V. Kolesnik, Z. V. Bilous, О. V. Tavolzhanskyi)

Статті у фахових виданнях:
-  Таволжанський О.В. (у співавт.)  International Experience of the Process of Re-

Socialization of Convicts // Журнал східноєвпроейського права, – 2019. - № 63. – С.
125-136 – 0,6/ 0,3 д.а.

-  Таволжанський О.В.  (у  співавт.)  Міжнародний досвід соціальної  роботи із
засудженими // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2019.  -   № 2 С.
180-192 — 0,5/ 0,3 д.а.
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- Таволжанський О.В. (у співавт.) Prevention of cyber crime means of socialization
of convicted // Право і суспільство. 2019. - №2 С. 214-220 — 0,5/0,3 д.а.

Тези:
-  Таволжанський  О.В.  Деякі аспекти регламентації приватності у кібер-

просторі// Кримінальні  загрози  в  секторі  безпеки:  практики  ефективного
реагування : матеріали панельної дискусії ІІІ Харків. міжнар. юридичного форуму,
м. Харків, 26 верес. 2019 р. Харків : Право, 2019.  С. 162-165 (0,3 д.а.) 

Підручник:
- Кримінально-виконавче право : підручник / Б.М. Головкін, А.Х. Степанюк,

О.В. Лисодєд та ін.; за заг. ред. Б.М. Головкіна, А.Х. Степанюка. – 2-ге вид. перероб.
і допов. – Харків : Право. 2019. – 296 с. (18,5/0,44 д.а) – Розділ 12. Виконання покаран-
ня у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців. С. 159-173 (у спів-
авторстві з Ткачовою О.В.)

11. Кулик К.Д., к.ю.н., асистент – 695 годин
 

«Проблемні питання створення єдиного реєстру осіб, що вчиняють статеві
злочини щодо неповнолітніх», 1,5 д.а.

Опубліковано – 6/2,0 друк. арк.

Стаття:
- Кулик К. Д. «Віктимологічна характеристика жертв розбещення неповнолітніх

в Україні». Порівняльно-аналітичне право, 2019, № 4. С. 343-348. – 0,8 д.а.

Тези:
-  Кулик К.  Д.  Деякі особливості правового статусу та діяльності притулків для

осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.
Новели  законодавства  про  запобігання  та  протидію  домашньому  насильству:
матеріали міжнародного круглого столу (27 вересня 2019 року). Київ: Національна
академія прокуратури України, 2019. С. 98-101. - 0,3 д.а. 

-  Кулик К. Д.  Використання технології  Smart Building у системі запобігання зло-
чинності в Україні.  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. Го-
ловкін, О. В. Таволжанський. – Харків : Право, 2019. – С. 73-75. - 0,2 д.а.

- Кулик К. Д. Хімічна кастрація як вид покарання за злочини проти статевої недо-
торканості неповнолітніх: за чи проти? Актуальні шляхи удосконалення українсько-
го законодавства : зб. Тез наук. доп. і повідомлень X Всеукр. наук.-практ. конф. вче-
них,  практикуючих юристів,  аспірантів та  студентів,  Харків,  16 листоп.  2019 р.  /
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Юрид. клініка. – Харків : Право, 2019. – С.
63-67. – 0,2 д.а.

-  Кулик К. Д.  Проблемні питання створення єдиного реєстру осіб, що вчиняють
статеві  злочини  щодо  неповнолітніх  в  Україні.  Юридична  осінь  2019:  матеріали
Міжнар. наук.-практ.конф. молодих учених (Харків, 29 листоп. 2019 р.). – Харків :
Нац. юрид. акад.  імені Ярослава Мудрого, 2019. С. 112-115. – 0,2 д.а.
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Підручник:
- Запобігання корупції : підручник / [Б.М. Головкін, О.Ю. Шостко,  О.В. Новіков

та ін.]; за заг. ред. Б.М. Головкіна. – Харків : Право. 2019. – 291 с. (18,5/ 0,3 д.а)

12. Новіков О.В., к.ю.н., асистент – 1085 годин
 
«Міжнародний  та  зарубіжний  досвід  запобігання  обігу  контрафактної

продукції» 1,5 друк. арк.

 Опубліковано – 20/5,3 д.а.
Статті:

1. Новіков О. В. Проблеми участі громадськості у запобіганні корупції. Питан-
ня боротьби зі  злочинністю :  зб.  наук.  пр.  /  редкол.:  В. І. Борисов та  ін.  Харків:
Право, 2019. Вип. 37. С. 58–72. (0,5 д.а.).

2.  Новіков О. В. Сучасний стан та тенденції розвитку корупції у приватному
секторі.  Журнал східноєвропейського права.  2019. № 67. С. 65–71.  URL:  http  ://  east  -  
ernlaw  .  com  .  ua  /  wp  -  content  /  uploads  /2019/09/  novikov  _67.  pdf  . (0,5 д.а.)

3. Новіков О. В. Злочини проти інтелектуальної власності: поняття, види, суча-
сний стан та тенденції розвитку. Часопис Київського університету права. 2019. № 3.
С.  234–239.  URL:  https://chasprava.com.ua/index.php/journal/issue/view/75/3-2019-pdf.
(0,6 д.а.)

4.  Новіков О. В. Негативні соціальні наслідки злочинності у сфері інтелектуа-
льної власності.  Журнал східноєвропейського права.  2019. № 69. С. 177–184.  URL:
http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2019/11/novikov_69.pdf. (0,6 д.а.)

Тези:
1. Головкін Б. М., Новіков О. В. Деякі проблеми участі громадськості у запобі-

ганні  корупції.  Матеріали  наукової  конференції  за  результатами  роботи  фахівців
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В.
Сташиса  Національної  академії  правових  наук  України  за  фундаментальними
темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І.
Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019. С. 103–106. (0,2 д.а. / 0.1 д.а.)

2. Новіков О. В., Дзюба А. Ю. До питання можливість використання штучних
нейронних мереж у сфері протидії корупції. «Кримінальні загрози в секторі безпеки:
практика ефективного реагування» :  матеріали панельної дискусії ІІІ Харків. між-
нар. юридичного форуму (26 вересня 2019 р.) / редкол.: В. Я. Тацій, Ю. Г. Барабаш,
Б. М. Головкін, О. В. Таволжанський. Харків : Право, 2019. С. 95–99. (0,2/ 0.1 д.а.)

3. Новіков О. В., Дзюба А. Ю. Окремі питання управління корупційними ризи-
ками у діяльності бізнес-організацій США. “Правотворчість та правозастосування
у  демократичній  державі:  теорія  і  практика”:  збірник  матеріалів  Міжнародної
юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція» (3 жовтня
2019 р.). Київ : Видавничий дім «АртЕк», 2019. С. 90–93. (0,2 д.а. / 0.1 д.а.)

4. Новіков О. В. До питання про стан і тенденції розвитку корупції у приват-
ній сфері в Україні.  «Пріоритетні напрями розвитку сучасної юридичної науки»  :
матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 вересня 2019 р. Ха-
рків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2019. С. 88–91. (0,2 д.а.)

5. Новіков О. В., Новікова К. А. До питання про корупціогенність криміналіза-
ції контрабанди товарів. «Розвиток державності та права в Україні: реалії та пер-
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спективи»:  матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 вересня
2019 р. Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2019. С.
100–103. (0,2 д.а. / 0.1 д.а.)

6. Новіков  О.  В. Як  інформаційно-комунікаційні  технології  допомагають  у
справі  протидії  корупції:  до  питання  про  українській  досвід.  Особливості  за-
стосування антикорупційного законодавства від розслідування до вироку суду: зб.
тез. міжнар. наук.-практ. конф. (17 жовт. 2019 р., м. Харків) / МВС України, Харків.
нац. 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. 216 с. С. 112–114. (0,2 д.а.)

7. Новіков О. В. До питання про міжнародні стандарти запобігання й протидії
корупції  у  приватному  секторі  та  їх  імплементацію  в  українське  законодавство.
«Актуальні  питання  запобігання  і  протидії  корупції»  :  матеріали  Всеукраїнської
науково-практичної конференції,  16 жовтня 2019 р.  Біла Церква: Білоцерківський
Національний аграрний університет, 2019. С. 34–38. (0,2 д.а.)

8. Новіков О. В. Поняття та ознаки злочинів проти інтелектуальної власності.
«Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний
досвід»  :  міжнародна  науково-практична  конференція  :  матеріали  міжнародної
науково-практичної  конференції,  15–16 листопада  2019 р.  Харків:  ГО «Асоціація
аспірантів-юристів», 2019. (0,2 д.а.)

9. Новіков О. В. Окремі питання запобігання злочинам проти інтелектуальної
власності.  «Теорія та практика сучасної юриспруденції» : матеріали ХХІ Всеукраї-
нська наукової конференції (01 листопада 2019 р.). Харків : ФОП Бровін О. В., 2019.
С. 157–159. (0,2 д.а.)

10. Новіков О. В. До питання про місце антикорупційної освіти в системі
заходів запобігання корупції.  «Протидія організованій злочинності та корупції»  :
матеріали ХІХ Всеукраїнської  наукової  конференції  з кримінології  для студентів,
аспірантів та молодих вчених. (02 грудня 2019 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана і Б. М.
Головкіна. Харків : Право, 2019. С. 132–134. (0,2 д.а.)

11. Новіков О. В. До питання про основні тенденції вчинення злочинів проти
інтелектуальної власності. «Сучасні кримінологічні дослідження методи, напрями,
перспективи» : міжнародний науково-практичний круглий стіл, 14 листопада 2019 р.
(0,2 д.а.)

12. Новіков О. В., Новікова К. А. Поняття, ознаки та форми прояву екологічної
злочинності в Україні.  Протидія злочинності: теорія та практика  : матеріали ІХ
Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції,  присвяченої пам’яті Олега
Михайловича Литвака (25 листопада 2019 року). Київ : Національна академія проку-
ратури України, 2019. C. 121–124. (0,2 д.а. / 0,1 д. а.)

Підручник:
Запобігання корупції : підручник / [Б. М. Головкін, О. Ю. Шостко, О. В. Нові-

ков та ін.] ; за заг. ред. Б. М. Головкіна. Харків : Право, 2019. 296 с.(18,5 / 1,2 д.а.)

13. Сметаніна Н.В., к.ю.н., асистент – 610 годин

«Методика оцінки ціни злочинності від вчинення окремих злочинів», 1,5 д.а.

Опубліковано – 4/1,9 друк.арк.
Стаття:
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-  Smetanina N.  V. Crime displayings in modern Ukraine:  issues of criminology
classification /  N.  V.  Smetanina //  Recht der Osteuropaischen Staaten, 2019. - № 2. -  P.
210-216. – 0,5 д.а.

Тези:
-  Сметаніна Н. В.  Результати дослідження громадської думки щодо про-

блем безпеки і злочинності в містах України у 2017-2018 роках // Кримінальні за-
грози в секторі  безпеки:  практики ефективного реагування :  матеріали панельної
дискусії ІІІ Харків. міжнар. юридичного форуму (м. Харків, 26 вересня 2019 р.). –
Харків: Право, 2019. – 172 с. – С. 106-110 (0,2 д.а.) 

- Сметаніна Н. В. Міжнародний досвід запобігання домашньому насильству //
Новели законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству: матері-
али міжнародного круглого столу (м. Київ, 27 вересня 2019 р.). – Київ: Національна
академія прокуратури України, 2019. – 184 с. - С. 158-161 (0,2 д.а.)

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

та ін.; за ред. Б. М. Головкіна. – Харків : Право, 2019. – 296 с. 18,5 друк.арк.:
 Стандарти професійної етики (розділ 4)  С. 120-132 (0,7 друк.арк.). 
 Завдання, повноваження та основні напрями діяльності Спеціалізованої анти-

корупційної прокуратури (підрозділ 6.3.) С. 164-167 (0,2 друк.арк.). 
 Наслідки корупції  для держави,  суспільства  і  громадян (підрозділ  13.1.)  С.

267-269 (0,2 друк.арк./ особистий внесок 0,1 друк.арк.).

Загальна кількість виконавців – 13.

Викладачам, які працюють на 0,25 і 0,5 ставки тематика річних наукових

робіт на 2019 рік не планувались. Ними фактично виконано наступне:

1. Лисодєд О.В., к.ю.н., доцент (0,25), декан – 150 годин

Опубліковано – 2/2,6 д.а.:

Підручники:
- 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. (18,5/0,2
д.а.)

- Кримінально-виконавче право : підручник / Б.М. Головкін, А.Х. Степанюк,
О.В. Лисодєд та ін.; за заг. ред. Б.М. Головкіна, А.Х. Степанюка. – 2-ге вид. перероб.
і допов. – Харків : Право. 2019. – 296 с. (18,5/2,4 д.а)

2. Кутєпов М.Ю., к.ю.н., асистент (0,5) – 800 годин

Опубліковано -  19/5,51 д.а.

Статті:
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-  Кутєпов  М.Ю. Проблеми  соціальної  адаптації  та  ресоціалізації  осіб,
звільнених із місць позбавлення волі. Науковий вісник Ужгородського національно-
го університету. Серія «Право» № 54. 2019. С. 156-159 (0.55 д.а.)  - науковий вісник
включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Респу-
бліка Польща);

-  Кутєпов М.Ю. Проблемні питання діяльності установ виконання покарань
та  їх  вплив  на  виправлення  і  ресоціалізацію  засуджених  до  позбавлення  волі.
Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 5. С. 247-250 (0.62 д.а.) Режим
доступу: http://www.lsej.org.ua/5_2019/60.pdf  – журнал включено до міжнародної на-
укометричної бази Index Copernicus International (Республіка  Польща);

-  Кутєпов М.Ю.,  Волосовська А.В.  Окремі питання правового регулювання
праці засуджених до позбавлення волі. Електронне наукове фахове видання «Порі-
вняльно-аналітичне право». 2019. № 1.  С. 299-301 (0,5/0,3 д.а.) - журнал включено
до наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Тези:
1. Кутєпов  М.Ю.  Щодо  виправлення  та  ресоціалізації  неповнолітніх  засу-

джених.   Актуальні  проблеми  реформування  системи  законодавства  України:
Матеріали  міжнародної  науково-практичної  конференції.  Запоріжжя: Запорізька
міська громадська організація «Істина». 25-26 січня 2019. C. 94-97 (0.21 д.а.); 

2. Кутєпов  М.Ю. Проблемні  питання  ресоціалізації  осіб,  засуджених до по-
збавлення волі: чи має місце ресоціалізація у сучасному суспільстві? Вплив юриди-
чної науки на розвиток міжнародного та національного законодавства:  Матеріали
міжнародної  науково-практичної  конференції.  Харків:  ГО  «Асоціація  аспірантів-
юристів». 15-16 лютого 2019. С. 84-88 (0.3 д.а.); 

3. Кутєпов М.Ю. Соціально-виховна робота з засудженими до позбавлення волі
як засіб виправлення та ресоціалізації. Матеріали наукової конференції за результа-
тами роботи фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України за фу-
ндаментальними темами у 2018 р. Харків: Право. 26 березня 2019. С. 72 – 76. (0.20
д.а.);

4. Кутєпов М.Ю., Цвєткова О.В. Щодо питання права на освіту засуджених до
позбавлення  волі  з  поглядом  на  зарубіжний  досвід.  Правові  реформи  в  Україні:
реалії сьогодення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Харків:
ГО «Асоціація аспірантів-юристів». 19–20 квітня 2019. С. 89-92. (0. 3 д.а., особистий
обсяг – 0.15 д.а.); 

5. Кутєпов  М.Ю. Особливості  ресоціалізації  жінок.  Актуальні  питання
реформування правової системи України: Матеріали міжнародної науково-практич-
ної конференції. Дніпро: ГО «Правовий світ». 5-6 липня 2019. С. 59-61. (0.16 д.а.); 

6. Кутєпов М.Ю. Основні проблеми ресоціалізації неповнолітніх жіночої статі.
Актуальні питання правової теорії та юридичної практики: Матеріали міжнародної
науково-практичної конференції. Одеса: ГО «Причорноморська фундація права» 9-
10 серпня 2019. С.  84-87 (0.23 д.а.); 

7. Кутєпов М.Ю. Актуальні питання та міжнародний досвід ресоціалізації за-
суджених неповнолітніх. Пріоритетні напрями розвитку сучасної юридичної науки:
Матеріали  міжнародної  науково-практичної  конференції.  Харків:  ГО  «Асоціація
аспірантів-юристів». 20-21 вересня 2019. С. 83-85 (0.22 д.а.); 

8. Кутєпов  М.Ю. Ресоціалізація  засуджених  неповнолітніх  та  особливості
соціально-виховної роботи з ними. Пріоритетні напрями розвитку сучасної юридич-
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ної  науки:  Матеріали  міжнародної  науково-практичної  конференції.  Харків:  ГО
«Асоціація аспірантів-юристів». 20-21 вересня 2019. С. 86-88  (0.17 д.а.); 

9. Кутєпов  М.Ю. Вплив  громадськості  на  процес  ресоціалізації  засуджених.
Сучасні тенденції в юридичній науці України та зарубіжних країн: Матеріали міжна-
родної  науково-практичної  конференції.  Запоріжжя:  Запорізька  міська  громадська
організація «Істина». 27-28 вересня 2019. С. 100-103  (0.20 д.а.); 

10. Кутєпов М.Ю. Проблеми ресоціалізації засуджених на сучасному етапі роз-
витку правової системи України. Сучасний рух науки: тези доп.  VIII міжнародної
науково-практичної інтернет-конференції. Дніпро 3-4 жовтня 2019.  Т.2.  C. 334-339
(0.24  д.а.)  Режим  доступу:  http  ://  www  .  wayscience  .  com  /  wp  -  content  /  uploads  /2019/10/  
TOM  -2-  Zbirnik  -8-  mizhnarodna  -  nauk  -  prakt  -  internet  -  konferentsiya  -1.  pdf   ;

11. Кутєпов  М.Ю. Ресоціалізація  засуджених  як  мета  виконання  покарання.
Проблеми правової  реформи та  розбудови громадянського суспільства  в Україні:
Матеріали  міжнародної  науково-практичної  конференції. Харків:  ГО  «Асоціація
аспірантів-юристів». 18-19 жовтня 2019. С. 70-72  (0.15 д.а); 

12. Кутєпов М.Ю. Постпенітенціарна ресоціалізація неповнолітніх звільнених з
місць  позбавлення  волі.  Актуальні  проблеми  вдосконалення  законодавства  та
правозастосування:  Матеріали  міжнародної  науково-практичної  конференції.
Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина». 25-26 жовтня 2019.
С. 104-107 (0.22 д.а.);

13. Кутєпов  М.Ю.   Щодо  заходів  виправлення  та  ресоціалізації  засуджених
неповнолітніх. Права та обов’язки людини у сучасному світі: Матеріали міжнарод-
ної  науково-практичної  конференції.  Одеса:  ГО   «Причорноморська  фундація
права». 8-9 листопада 2019.  (0.24 д.а.);

14. Кутєпов М.Ю. Щодо особливостей відбування покарання у виді позбавлення
волі засудженими неповнолітніми. Кримінально-правові та кримінологічні аспекти
протидії  злочинності.  Всеукраїнська  науково-практична  Інтернет-конференція.
Одеса. 29 листопада 2019.  (0.23 д.а.).

15. Кутєпов М.Ю. Щодо особливостей відбування покарання у виді позбавлення
волі  засудженими жінками. Сучасне  державотворення  та  правотворення:  питання
теорії та практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.  Одеса:
ГО «Причорноморська фундація права». 13-14 грудня 2019.  (0.24 д.а.).

Підручник:
- Кримінально-виконавче право : підручник / Б.М. Головкін, А.Х. Степанюк,  О.В.

Лисодєд та ін.; за заг. ред. Б.М. Головкіна, А.Х. Степанюка. – 2-ге вид. перероб. і
допов. Харків : Право. 2019. 296 с. (18,5/1,13 д.а)

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

1.4. Діяльність на госпдоговірних засадах у 2019 році:

Проведення  навчальних  занять  з  підвищення  кваліфікації  працівників
державного підприємства НАЕК «Енергоатом». Курс – 32 години (18 год. лек-
цій  і  14  год.  практичних  занять)  в  чотирьох  групах  (квітень-  травень  і
вересень-жовтень 2019 р.)
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1.5. Актуальність виконаних розробок обумовлена  підготовкою  підру-
чників  і  навчальних  посібників   з  кримінології,  кримінально-виконавчого
права,  запобігання  корупції,  написанням  відповідних  розділів  монографій  і
дисертацій.

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

Обрані теми наукових досліджень актуальні, мають теоретичну і практи-
чну значущість. Результати виконаних розробок в рамках цільової комплексної
програми використовуються під час викладання навчальних дисципліни «Кри-
мінологія», «Запобігання корупції», «Віктимологія», «Кримінально-виконавче
право» у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

1.6.  Наявність авторських свідоцтв та патентів – не було.

1.7.  Наукова  новизна  отриманих  результатів  визначається  тим,  що  в
основу  написання  відповідних  глав  підручників,  розділів  монографій  і
докторських дисертацій покладені теоретичні розробки і емпіричні дані,  які
були отримані в процесі наукових досліджень виконавців. Практична значи-
мість усіх виконаних робіт полягає в тому, що вони є главами  підручників і
навчальних посібників для студентів Університету і розділами наукових моно-
графій. 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

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

Участь у розробці законопроектів: 

проф. Степанюк А.Х. :

    -  Проект Закону «Про внесення змін до КВК України щодо надання
засудженим  до  позбавлення  волі  щорічних  відпусток»   з  аргументованою
пропозицією внести зміни у Кримінально-виконавчий кодекс. Даний законо-
проект направлений  у Верховну Раду України (у спіавт. з Гальцовою О.В. ).

    -  Проект Закону «Про внесення змін до Кримінального Кодексу Украї-
ни»,  «Кримінально-виконавчого кодексу України» та «Про пробацію» щодо
кримінального покарання у виді обмеження волі» (у спіавт. з Гальцовою О.В.).

Автухов К.А. брав участь у розробці та доопрацюванні Закону України
«Про пенітенціарну систему» шляхом надання письмових пропозицій до під-
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комітету Верховної Ради України з питань реформування пенітенціарної си-
стеми, діяльності органів виконання покарань та пробації та безпосередньої
участі у 3 засіданнях робочої групи.

Пропозиції та зауваження до проектів Законів України:

Відповіді  на  запит  Комітету  з  питань  законодавчого  забезпечення
правоохоронної діяльності:

-  Висновок  щодо  проекту  Закону  України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо систем моніторингу стану безпеки»,
(реєстр. № 10120 від 01.03.2019 р.) ( Головкін Б.М. у співавт. з О.Ю. Шостко).

-  Висновок  щодо  проекту  Закону  України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо протидії організованій злочинності», (реєстр. №
10121       від 01.03.2019) (Головкін Б.М. у співавт. з О.Ю. Шостко).

-  На запит від 12 березня 2019 р. № 04-18/3-449 надано висновок щодо
поданого  народним  депутатом  України  Дмитренком  О.  М.  проекту  Закону
України  «Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо
удосконалення системи запобігання злочинам серед засуджених в установах
виконання покарань»  (реєстр. № 10083 від 26.02.2019р.) (Головкін Б.М. у спів-
авт. з С.Ю. Лукашевичем).

– науково-правовий висновок щодо застосування Закону України «Про
охорону  дитинства»,  підготовлений  на  доручення  судді  Касаційного  кри-
мінального суду у складі Верховного суду Кишакевича Льва Юрійовича (вх.
№603-01-52 від 11.11.2019 / вих. №1176-02-52 від 12.11.2019 ) (Новіков О.В.).

- Висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо виконання кримінальних покарань та орга-
нізаційно-правового  забезпечення  діяльності  органу  пробації»,  (реєстр.  
№ 7494) (Автухов К.А.)

2.2.  В  2019  році  кафедра  не  брала  участі  в  розробці  та  обговоренні
проектів постанов Пленуму вищих судових органів. 

2.3.  Робота науковців кафедри у якості наукових консультантів, членів
робочих груп та ін.:

проф. Степанюк А.Х.:

- член Робочої групи з питань удосконалення законодавства у сфері за-
стосування  кримінальних покарань,  не  пов’язаних з  позбавленням волі  при
Міністерстві юстиції України.
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доц. Романов М.В.:

-  член  робочих  груп  підкомітету  з  питань  реформування  Державної
пенітенціарної служби України Верховної Ради України.

   
доц. Автухов К.А.:

-  очолює  громадську  раду  при  Харківській  обласній  державній
адміністрації,  в  рамках  роботи  в  якої  здійснював  науковий  аналіз  законо-
проектів, 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
комісії.  Здійснювались моніторингові візити до установ виконання покарань
Харківської області.

 

Діяльність  кафедри  по  розвитку  творчих  засад  в  організації
наукових досліджень:

2.6. На базі кафедри були проведені: 

1) 28 березня 2019 р. на  виконання  роботи  з  профорієнтаційної дія-
льності  в  Університеті  в рамках  семінару  «Сучасні  проблеми викладання
правознавства  з  урахуванням  прийняття  Україною  Європейського вектору
розвитку» для  вчителів правознавства загальноосвітніх шкіл  Харківського ра-
йону м. Харкова проведена лекція проф. Головкіним Б.М. і к.ю.н., ас. Гальцо-
вою О.В. «Ювенальна юстиція».

2) 24 квітня 2019 р. – «Круглий стіл» для студентів,  молодих вчених та
правозахисників  «РЕФОРМУВАННЯ  КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ  СИ-
СТЕМИ УКРАЇНИ : ШЛЯХ ДО ВИКОРІНЕННЯ ТОРТУР» (Степанюк А.Х.,
Автухов  К.А.,   Таволжанський О.В.,  Романов М.В.,  Ткачова О.В.,  Гальцова
О.В.).

3) 26  квітня  2019  р.  Міжнародна  конференція  «Довічне   позбавлення
волі:   перспективи   реформування   української   системи   і  міжнародний
досвід».  Співорганізатори  -  Національний   юридичний   університет   імені
Ярослава  Мудрого  та  Харківська правозахисна  група  спільно  з  European
Prison  Litigation  Network,  Британською Радою  в  Україні  та  посольством
Франції  в  Україні  за  медійної  підтримки  «Радіо свобода» і «МагноліяТВ».
Модератор – к.ю.н., доц. кафедри кримінології та КВП Романов М.В. (Автухов
К.А., Пивоваров В.В., Сметаніна Н.В., Кулик К.Д.).
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4) 16 травня 2019 р. організовано зустріч із завідувачем сектору з питань
запобігання і виявлення корупції Головного територіального управління юсти-
ції у Харківській області А.В.Федоренко. Захід проведено у рамках Сертифі-
катної освітньо-професійної програми «Юрист у сфері запобігання та протидії
корупції».  Тема виступу –  «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцево-
го самоврядування»  (Сметаніна Н.В., Кулик К.Д., Оболенцев В.Ф.).

5) 23  травня  2019  р.  організовано  зустріч  із  заступником  начальника
управління – начальником відділу державної реєстрації нормативно-правових
актів  управління  державної  реєстрації  нормативно-правових  актів,  правової
роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Ха-
рківській області І.О. Кадашевою Захід проведено у межах сертифікатної осві-
тньо-професійної програми «Юрист у сфері запобігання та протидії корупції».
Тема  виступу – «Антикорупційна  експертиза  нормативно-правових  актів  та
проектів нормативно-правових актів» (Сметаніна Н.В., Кулик К.Д.).

6) 26 вересня 2019 р. під егідою OSCE в Україні, Європейської експерт-
ної асоціації, в рамках проекту «PRAVO-JUSTICE» панельна дискусія «Кри-
мінальні загрози в секторі безпеки: практики ефективного реагування» Третьо-
го Харківського міжнародного юридичного форуму в якому взяли участь 26
спікерів  та  понад  140  учасників  з  7  країн  (Китаю,  Естонії,  Чехії,  Польщі,
Австрії, Литви, України) (Головкін Б.М., Таволжанський О.В.).

7) 25-26 листопада 2019 р. четвертий міжнародний академічний семінар-
практикум  «Антикорупційна  освіта  для  студентів-правників»  за  підтримки
Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Нове правосуд-
дя», провів професор практики Школи права університету Вашингтона та Лі
(Лексингтон,  Вірджинія,  США) Томас Спіді  Райс – організував проведення
цього  заходу  ас.  Новіков  О.В. Він  є  модератором  Міжнародного  анти-
корупційного навчального онлайн курсу «The United Nations Convention against
Corruption: Global Corruption, Good Governance, Ukraine and the United States»,
який викладає професор практики Школи права університету ім. Вашингтона
та Лі (Лексингтон, Вірджинія, США) Томас Спіді Райс в рамках проекту Про-
грами Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Нове правосуддя».

8) 02 грудня  2019 р. ХІХ-та Всеукраїнська наукова конференція з кри-
мінології «Протидія організованій злочинності і корупції» для студентів, аспі-
рантів та молодих вчених (Головкін Б.М., Таволжанський О.В., Ткачова О.В.).

9) 12 грудня 2019 р. від Ради молодих вчених в рамках Всеукраїнського
тижня  права  лекції  з  презентацією  на  тему  “Булінг”  і  «Відповідальність
неповнолітніх» для  учнів   7-8-9  х  класів  Харківської   гімназії  № 47 в на-
вчально-бібліотечному корпусі Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого (Кулик К.Д.).
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10) 13 грудня 2019 р. в рамках Всеукраїнського тижня права лекції з пре-
зентацією “Відповідальність неповнолітніх” для учнів Харківського державно-
го соціально-економічного коледжу і Харківського комп’ютерно-технологічно-
го коледжу НТУ ХПІ в навчально-бібліотечному копусі Національного юриди-
чного університету імені Ярослава Мудрого (Кулик К.Д.).

11) 05 грудня 2019 р. з нагоди Всесвітнього дня волонтера в науковій
бібліотеці Університету зустрілися учасники Волонтерського руху НЮУ імені
Ярослава  Мудрого  та  волонтери Харківщини.  Координатор  проекту  доцент
кафедри  кримінології  та  кримінально-виконавчого  права  Валерій  Оболенцев
проаналізував роботу, яку за п’ять років здійснили  викладачі та студенти на-
шого навчального закладу задля підтримки військових та цивільного населен-
ня у зоні проведення Операції об’єднаних сил (раніше – АТО) на Донбасі.

За підсумками проведних заходів опубліковано 3 видання загальним
обсягом 42,44 друк.арк.:

- Реформування кримінально-виконавчої системи України : шлях до ви-
корінення тортур : матеріали «круглого столу» для  студентів, молодих вчених
та правозахисників (Харків, 24 квітня 2019 р.) – Харків : Право, 2019. – 210 с.
(15,53 д.а.)

- Кримінальні загрози в секторі безпеки: практики ефективного реагува-
ння: матеріали панельної дискусії ІІІ Харків. міжнар. юридичного форуму, м.
Харків,  26  верес.  2019  р.  /  редкол.:  В.  Я.  Тацій,  Ю.  Г.  Барабаш,  
Б. М. Головкін, О.В. Таволжанський. – Харків : Право, 2019. – 172 с. (9,99 д.а.)

- Протидія організованій злочинності і корупції : матеріали ХІХ Всеукр.
наук. конф. з кримінології для студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Ха-
рків, 2 груд. 2019 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана і Б. М. Головкіна. – Харків :
Право, 2019. – 232 с. (16,92 д.а.)

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

Таблиця № 1

№
п/п

Дата проведення конференції 
назва, місто 

Кількість ви-
кладачів, 
які взяли

участь

Міжнародні
1. 25-26  січня  2019  р.  Міжнародна  науково-практична конфе-

ренція   «Актуальні  проблеми  реформування  системи
законодавства України» (м. Запоріжжя) 

1
(Кутєпов)

2. 15-16  лютого  2019  р.  Міжнародна  науково-практична конфе-
ренція  «Вплив юридичної науки на розвиток міжнародного та
національного законодавства» (м. Харків) 

1
(Кутєпов)
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3. 15-16  березня  2019  р.  Міжнародна  науково-практична
конференція,  м.  Львів:  Західноукраїнська  організація
«Центр правничих ініціатив»

1
(Головкін)

4. 15-22 марта 2019г. Найновите научни постижения-2019, ХV ме-
ждународна научна практична конференція, София

1
(Лукашевич)

5. 16 квітня 2019 р. Міжнародний круглий стіл «Інститут пробації
в Україні:  сучасний стан і  перспективи розвитку».   Київ:  На-
ціональна академія прокуратури України

1
(Степанюк)

6. 18 квітня 2019 р. Міжнародна науково-практична конференція
до  25-річчя  ХНУВС  «Кримінально-правові  та  кримінологічні
засоби протидії злочинам проти громадської безпеки та публі-
чного порядку» / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ;
Кримінол. асоц. України. м. Харків

1
(Пивоваров)

7. April 19-20, 2019. International scientific and practical conference
«New challenges  of  legal  science  in  Ukraine  and  EU  countries»
Miskolc, Hungary 

1
(Головкін)

8. 19–20 квітня 2019.   р.  Міжнародна науково-практична конфе-
ренція  «Правові реформи в Україні: реалії сьогодення» (м. Ха-
рків) 

1
(Кутєпов)

9. 26 квітня 2019 р. Довічно важливе: міжнародна конференція з
питань довічного позбавлення волі, Харків

2
(Автухов
Романов)

10. 28 квітня -  2 березня 2019 р. установча конференція  консорціу-
му   університетів-учасників   проекту  проекту   Еразмус+
«Модернізація   магістерських   програм   підготовки   суддів,
прокурорів  та слідчих»,  м. Грац (Австрія)

1
(Головкін)

11. 16 травня 2019 р. Захист прав людини: міжнародний та вітчи-
зняний  досвід.  Перша  міжнародна  науково-практична  конфе-
ренція, Київ, Національна академія прокуратури України 

2
(Автухов
Романов)

12. 5-6 липня 2019  р. Міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні питання реформування правової системи України»
(м. Дніпро)

1
(Кутєпов)

13. 9-10  серпня  2019  р.  Міжнародна  науково-практична конфе-
ренція   «Актуальні  питання  правової  теорії  та  юридичної
практики» (м. Одеса)

1
(Кутєпов)

14. 18-21 вересня 2019 р. 19-та Щорічна конференція Європейсько-
го  товариства  кримінології  на  тему:  Convergent  roads,  bridges
and new pathways in criminology (Конвергентні дороги, мости та
нові шляхи в кримінології), Гент, Бельгія

1
(Шостко)

15. 20-21 вересня 2019 р.,  Міжнародна науково-практична конфе-
ренція  «Пріоритетні  напрями  розвитку  сучасної  юридичної
науки», ГО «Асоціація аспірантів-юристів», м. Харків, Україна

2
(Кутєпов
Новіков)

16. 20-21 вересня 2019 р.,  Міжнародна науково-практична конфе-
ренція «Розвиток державності та права в Україні: реалії та пер-
спективи»,  Західноукраїнська  організація  «Центр  правничих
ініціатив», м. Львів

1
(Новіков)

17. 26 вересня 2019 р. -  III Харківський Міжнародний юридичний
форум. Панельна дискусія «Кримінальні загрози в секторі без-
пеки: практики ефективного реагування», м. Харків.

10
(Головкін

Кулик
Кутєпов

Лукашевич
Новіков
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Оболенцев
Пивоваров
Сметаніна

Таволжанський
Ткачова)

18. 27  вересня  2019  р.  -  Міжнародний  круглий  стіл  «Новели
законодавства про запобігання та протидію домашньому наси-
льству», м. Київ. Національна академія прокуратури України

2
(Кулик

Сметаніна)

19. 27-28 вересня 2019  р. Міжнародна науково-практична конфе-
ренція   «Сучасні  тенденції  в  юридичній  науці  України  та
зарубіжних країн» (м. Запоріжжя)

1
(Кутєпов)

20. 3  жовтня  2019  р.,  Міжнародна  юридична  науково-практична
конференція  «Правотворчість  та  правозастосування  у
демократичній державі: теорія і практика», веб-сайт «Актуальна
юриспруденція», м. Київ

1
(Новіков)

21. 3-4  жовтня  2019  р.  Міжнародна  науково-практична  інтернет-
конференція  «Сучасний рух науки» (м. Дніпро)

1
(Кутєпов)

22. 10 жовтня 2019 р. Міжнародна конференція «Восточная Украи-
на:  опасность  очередного  замороженного  конфликта  на  пост-
советском пространстве»? (Карлов Університет, Прага,Чехія)

1
(Оболенцев)

23. 17 жовтня  2019 року.  Міжнародна  науково-практична  конфе-
ренція  «Особливості  застосування  антикорупційного
законодавства: від розслідування до вироку суду» / МВС Украї-
ни, Харків, над. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України ;
Громад. спілка «Центр запобігання та протидії корупції» ; Гро-
мад. рада при М-ві внутр. справ України, м. Харків

3
(Лукашевич

Новіков
Пивоваров)

24. 17-19 жовтня  2019 р.,  Міжнародна науково-практична конфе-
ренція  з  кримінального  права  «Концептуальні  засади  нової
редакції Кримінального кодексу України», Національний юри-
дичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків

1
(Новіков)

25. 18-19  жовтня  2019  р.  Міжнародна  науково-практична  конфе-
ренція   «Проблеми  правової  реформи  та  розбудови  громадя-
нського суспільства в Україні» (м. Харків)

1
(Кутєпов)

26. 25-26  жовтня  2019  р.  Міжнародна  науково-практична  конфе-
ренція  «Актуальні  проблеми вдосконалення законодавства та
правозастосування» (м. Запоріжжя)

1
(Кутєпов)

27. 8-9 листопада 2019  р. Міжнародна науково-практична конфе-
ренція   «Права  та  обов’язки  людини  у  сучасному  світі»  (м.
Одеса)

1
(Кутєпов)

28. 14  листопада  2019  р.,  Міжнародний  науково-практичний
круглий  стіл  «Сучасні  кримінологічні  дослідження:  методи,
напрями, перспективи», Державний науково-дослідний інститут
МВС України, м. Київ

3
(Головкін
Лисодєд
Новіков)

29. 15 листопада  2019 р.,  Міжнародна  науково-практична  конфе-
ренція «Не карою єдиною! Проблеми модернізації системи про-
тидії  злочинності  в  Україні:  ІІІ  Київський  полілог»  Інститут
держави і права ім. В.М. Корецького, м. Київ

2
(Головкін
Шостко)

30. 15-16  листопада  2019  р.,  Міжнародна  науково-практична
конференція «Правові засоби забезпечення та захисту прав лю-
дини: вітчизняний та зарубіжний досвід», ГО «Асоціація аспі-
рантів-юристів», м. Харків

1
(Новіков)

31. 25  листопада  2019  р.,  ІХ  Міжнародна  науково-практична 1
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інтернет-конференція «Протидія злочинності: теорія та практи-
ка»,  присвячена  пам’яті  Олега  Михайловича  Литвака,  На-
ціональна академія прокуратури України, м. Київ, Україна

(Новіков)

32. 25-26 листопада 2019 р. – Участь у Четверному міжнародному
академічному семінарі-практикумі «Антикорупційна освіта для
студентів-правників»,  організованій  за  підтримки  Програми
Агентства  США  з  міжнародного  розвитку  (USAID) «Нове
правосуддя». Провів професор практики Школи права універси-
тету Вашингтона та Лі  (Лексингтон,  Вірджинія,  США) Томас
Спіді Райс

2
(Новіков 
Кулик)

33. 29 листопада 2019 р. – Міжнародна науково-практична конфе-
ренція молодих учених «Юридична осінь 2019 року», м. Харків

1
(Кулик)

34. 6  грудня  2019  р.  Конституційні  засади  медичної  реформи  в
Україні: Медико-правовий форум. м. Харків

1
(Оболенцев)

35. 13-14  грудня  2019  р.  Міжнародна  науково-практична  конфе-
ренція  «Сучасне  державотворення  та  правотворення:  питання
теорії та практики» (м. Одеса)

1
(Кутєпов)

Всеукраїнські
36. 30  травня  2019  р.  ХХ  Всеукраїнська  конференція  з  кри-

мінального права, м. Харків, НЮУ імені Ярослава Мудрого
1

(Оболенцев)

37. 2-3 липня 2019 р. Національна конференція з питань пенітенці-
арної пробаціі (м. Київ)

1
(Автухов)

38. 16  жовтня  2019  р.,  Всеукраїнська  науково-практична  конфе-
ренція  «Актуальні  питання  запобігання  і  протидії  корупції»,
Білоцерківський  Національний  аграрний  університет,  м.  Біла
Церква

1
(Новіков)

39. 23-24 жовтня 2019 р. IV Всеукраїнська за міжнародною участі
науково-практична  конференція  «Адаптація  правової  системи
України до права Європейського Союзу: теоретичні та практи-
чні аспекти»  м. Полтава, Полтавський юридичний інститут

1
(Степанюк)

40. 01  листопада  2019  р.,  ХХІ  Всеукраїнська  науково-практична
конференція «Теорія та практика сучасної юриспруденції», На-
ціональний юридичний університет імені  Ярослава Мудрого,  
м. Харків

1
(Новіков)

41. 02-03 листопада 2019 р.  X Всеукраїнська школа з кримінально-
го  права  та  процесу.  Організатори:  ліга  студентів  Асоціації
правників України та Асоціація правників України, м. Харків

1
(Кулик)

42. 16  листопада  2019  р.   X Всеукраїнська  науково-практична
конференція вчених, практикуючих юристів, аспірантів та сту-
дентів  «Актуальні  шляхи  удосконалення  українського
законодавства», м. Харків

1
(Кулик)

43. 02 грудня 2019 р.   XIX Всеукраїнська наукова конференція  з
кримінології для студентів, аспірантів та молодих вчених «Про-
тидія  організованій  злочинності  і  корупції»,  м.  Харків,  На-
ціональний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

11
(Автухов
Головкін

Кулик
Лукашевич

Новіков
Оболенцев
Романов
Кутєпов

Сметаніна
Таволжанський

Ткачова)
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44. 10 грудня 2019 р.  ІІ  Всеукраїнська науково-практична конфе-
ренція «Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правоза-
стосування: виклики ХХІ століття», м. Харків

1
(Лукашевич)

Інші конференції, семінари, «кругли столи»
45. 26 березня 2019  р. Наукова конференція за результатами робо-

ти  фахівців  Науково-дослідного  інституту  вивчення  проблем
злочинності  імені  академіка  В.В.  Сташиса  Національної
академії правових наук України за фундаментальними темами у
2018 р. (м. Харків)

3
(Автухов
Кутєпов
Новіков

Степанюк )

46. 24 квітня 2019 р. Круглий стіл для студентів, молодих вчених та
правозахисників  «Реформування  кримінально-виконавчої  си-
стеми України: шлях до викоренення тортур», Харків 

4
(Головкін
Автухов
Романов

Таволжанський)

47. 26 квітня 2019 р.  Публічна конференція  «Питання довічного
покарання в контексті міжнародних стандартів. Українські про-
блеми та перспективи» (м. Харків)

1
(Кутєпов)

48. 17 травня 2019 р. Круглий стіл «Правовий статус засуджених в
Україні:  реалії  сьогодення  та  перспективи  удосконалення,  м.
Харків, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочин-
ності ім. акад. В. В. Сташиса

1
(Кулик)

49. 23 травня 2019 р.  Дискусійний  клуб  «Запобігання  катувань  в
практиці  органів  кримінальної  юстиції»  (НДІ  ВПЗ  імені
академіка  В.В.  Сташиса  НАПрН  України у  співпраці  з  ГО
«Україна без тортур») м. Харків

1
(Автухов)

50. 29 травня  2019 р.  Дискусійний клуб «Запобігання  катувань  в
практиці органів кримінальної юстиції» (м. Харків)

1
(Кутєпов)

51. 1 жовтня 2019 р Семінар «Комплаєнс у трудових відносинах:
практичні  інструменти  усунення  корупційних  ризиків»,  м.Ха-
рків

1
(Шостко)

52. 14  листопада  2019  р.  Міжнародний  науково-практичний
круглий  стіл  «Сучасні  кримінологічні  дослідження:  методи,
напрями, перспективи», Державний науково-дослідний інститут
МВС України, м. Київ

1
(Лукашевич)

53. 29  листопада  2019  р.  Всеукраїнська  науково-практична
Інтернет-конференція «Кримінально-правові  та кримінологічні
аспекти протидії злочинності»  (м. Одеса)

1
(Кутєпов)

54. 02 грудня 2019 р. Навчально-методичний семінар для працівни-
ків прокуратури на тему: "Застосування практики Європейсько-
го суду з прав людини при здійсненні нагляду за додержанням
законів щодо надання медичної допомоги затриманим, особам
взятим  під  варту  та  засудженим".  Харківська  обласна  проку-
ратура.

1
(Романов)

55. 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.)

1
(Пивоваров)

56. Онлайн-семінар  «Ефективна  робота  з  науковою інформацією:
інструменти  Web Of  Science» по ресурсам  Scopus,  -  Clarivate

1
(Пивоваров)
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Analitycs.  Проведено  у  мережі  інтернет  технічними  засобами
Webex  фахівцями  компанії  Clarivate  Analitycs  (Philadelphia,
USA). Дати проведення: 29.05.2019р. – 31.05.2019р. (3 год.)

57. 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.)

1
(Пивоваров)

58. 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.)

1
(Пивоваров)

Усього в 2019 році  у  58-ти конференціях 15 учасників брали участь 104 рази

2.8. Участь у зарубіжних конференціях:

-  Golovkin  B.N.  International  scientific  and  practical  conference  «New
challenges of legal science in Ukraine and EU countries» (Miskolc, Hungary, April 
19-20, 2019).

- У  зв’язку  із  запрошенням  членів  робочої  групи  проекту  Еразмус+
«Модернізація  магістерських  програм  підготовки  суддів,  прокурорів  та слі-
дчих»  -  завідувач  кафедри  кримінології  та  кримінально-виконавчого права
Головкін Б.М.  взяв  участь  в  установчій конференції  консорціуму  універси-
тетів-учасників  проекту,  28 квітня -  2 березня 2019 р. у м. Грац (Австрія).

- Лукашевич  С.Ю. Найновите  научни  постижения-2019,  ХV  между-
народна научна практична конференція, София, 15-22 марта 2019.

- Оболенцев  В.Ф.  Міжнародна  конференція «Восточная  Украина:  опас-
ность очередного замороженного конфликта на постсоветском пространстве»?
(10 жовтня 2019, Карлов Університет, Прага, Чехія).

-  Шостко О.Ю. 19-та щорічна конференція Європейського товариства
кримінології на тему: Convergent roads, bridges and new pathways in criminology
(Конвергентні  дороги,  мости та  нові шляхи в кримінології),  18-21 вересня  
2019 р. Гент, Бельгія.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ
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У 2019 році  викладачі  кафедри опублікували   98 одиниці  друкованої

продукції загальним обсягом 96,16 д.а. 

3.1. Монографії (3/29,83 д.а.) :

- Оцінка ризиків і сучасна кримінальна юстиція : монографія /Автухов 
К.А., Човган В. А., Яковець І. С. — К., 2019. 180 с. (9,4 / 6,12 д. а.) 

За науковою редакцією Б.М. Головкіна опубліковано монографію :

- Запобігання незаконній порубці або незаконному перевезенню, зберіган-
ню, збуту лісу: монографія / О.В. Заічко ; [наук. ред. Б. М. Головкін] . – Харків
: Право, 2019. – 192 с. (11,16 д.а.).

       За науковою редакцією С.Ю. Лукашевича опубліковано монографію :

- Запобігання  злочинів,  пов’язаних  з  вандалізмом  :  монографія  /  
К.А. Бочарова ; за заг. ред. С. Ю. Лукашевича . – Харків : Право, 2019. – 216 с.  
(12,55 д.а.).

3.2. Список опублікованих за звітній період підручників  (2/37,0 д.а.):

- Запобігання корупції : підручник / [Б.М. Головкін, О.Ю. Шостко,  О.В.
Новіков та ін.]; за заг. ред. Б.М. Головкіна. – Харків : Право. 2019. – 291 с.
(18,5 д.а)

-  Кримінально-виконавче  право  :  підручник  /  Б.М.  Головкін,  А.Х.
Степанюк,  О.В. Лисодєд та ін.; за заг. ред. Б.М. Головкіна, А.Х. Степанюка. –
2-ге вид. перероб. і допов. – Харків : Право. 2019. – 296 с. (18,5 д.а)

3.3. Список опублікованих за звітній період навчальних посібників 
(1/1,3 д.а.):

- Корупційні та інші злочини, що вчиняються у сфері виконання покарань:
кримінологічна характеристика та запобігання : навч. посібник / за заг.  ред.
д.ю.н., проф. О.Г. Колба. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2019:  

Підрозділ  2.2.  Сучасний  стан,  рівень,  структура  та  тенденції  вчинення
корупційних та інших злочинів, що вчиняються у сфері виконання покарань ( Голо-
вкін Б.М. у співавт. з  Боровик А.В.) С. 103-114 (0,3 д.а.).

Підрозділ. Персонал органів та установ виконання покарань України як об’єкт
запобігання  корупційним  та  іншим  злочинам  у  сфері  виконання  покарань
(Степанюк А.Ф. у співавт. з Журавською  З.В.  ) С.52-90.  (2,0/1,0 друк. арк.).

3.4. Кількість наукових статей  - 29/15,16 д.а.:
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             з них:
3.4.1. за кордоном – 6/ 2,7 д.а.:

1. Golovkin  B.N., Cherniavskyi  S.S.,  Chornous  Y.M.,  Bodnar  V.Y.,  Zhuk,  I.V.
International cooperation in the field of fighting crime: directions,  levels  and forms of
realization  (Міжнародне співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю: напрями,
рівні і форми реалізації)// Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (Про правові,
етичні і нормативні питання), 22(3). 2019. МАЛАЙЗІЯ. https://www.abacademies.org/
articles/international-cooperation-in-the-field-of-fighting-crime-directions-levels-and-
forms-of-realization-8346.html С. 1-14 (2,0/0,4 д.а.)

2. Bohdan M. Holovkin, Oleksandr V. Skrypniuk, Viktor I. Vasylynchuk, Olena S.
Oliinyk, Mykola A. Rubashchenko   Сriteria and basic signs of the lawful protection of the
person’s  interests  from  socially  dangerous  encroachment  as  a  factor,  which  excludes
criminality of an act: international experience (Критерии и основные признаки законной
защиты  интересов  человека  от  социально  опасного  посягательства  как  фактора,
исключающего  преступность  деяния:  международный  опыт)  //  Journal  of  Legal,
Ethical and Regulatory Issues (Про правові, етичні і нормативні питання), 22(4). 2019.
МАЛАЙЗІЯ.   https://www.abacademies.org/articles/Criteria-and-basic-signs-of-the-
lawful-protection-of-the-person%C3%A2%C2%80%C2%99s-interests-1544-0044-22-4-
398.pdf     С. 1-12 (1,9/0,3 д.а.)

3.  Golovkin  Bogdan,  Marysyuk  Kostyantyn  Foreign  experience  in  countering
(preventing) organized crime in the financial system: special law enforcement bodies and
strategic  priorities  (Зарубіжний досвід в запобіганні (протидії) організованим злочи-
нам у фінансовій системі: спеціальні органи правоохоронного забезпечення і страте-
гічні пріоритети)//  Baltic  journal of economic studies (Балтийский журнал економі-
чних досліджень). Латвія. Том: 5  Выпуск: 3  С. 25-36 (1,2/0,6 д.а.)

Було проіндексовано 21.08.2019 р.  Web of Science Core Collection

4.  Smetanina N.  V. Crime displayings in modern Ukraine:  issues of criminology
classification /  N.  V.  Smetanina //  Recht der Osteuropaischen Staaten, 2019. - № 2. -  P.
210-216. – 0,5 д.а.

5. Таволжанський О.В.  (у співавт.) Protection of ownership right in the court: the
essence  and  particularities  (Захист  права  власності  в  суді) //  Asia  life  science,
Supplement  21(2),  December 2019  Філіпини.С.  1-19.  —  1/0,4  д.а.  (Viacheslav  V.
Vapniarchuk, Iryna I. Puchkovska, Oleksii V. Tavolzhanskyi, Roman I. Tashian)

6.  Лукашевич С.Ю.  Сутність обєкта запобігання злочинності  Středoevropský
věstník pro vědu a výzkum. PRÁVNÍ VĚDY. — Praha: Publishing house Education and
Science. 2019. — 2(54).— Р. 89-96. (0,5 д.а.)

3.4.2.  у міжнародних наукометричних базах  Scopus та  Web of Science 
(5/2,2  д.а.): 

Включені до міжнародної накометричної бази даних SCOPUS

-  Golovkin  B.N., Cherniavskyi  S.S.,  Chornous  Y.M.,  Bodnar  V.Y.,  Zhuk,  I.V.
International cooperation in the field of fighting crime: directions,  levels  and forms of
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realization  (Міжнародне співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю: напрями,
рівні і форми реалізації)// Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (Про правові,
етичні і нормативні питання), 22(3). 2019. МАЛАЙЗІЯ. https://www.abacademies.org/
articles/international-cooperation-in-the-field-of-fighting-crime-directions-levels-and-
forms-of-realization-8346.html С. 1-14 (2,0/0,4 д.а.)

Було проіндексовано 30.08.2019 р. Scopus

- Bohdan M. Holovkin, Oleksandr V. Skrypniuk, Viktor I. Vasylynchuk, Olena S.
Oliinyk, Mykola A. Rubashchenko   Сriteria and basic signs of the lawful protection of the
person’s  interests  from  socially  dangerous  encroachment  as  a  factor,  which  excludes
criminality of an act: international experience (Критерии и основные признаки законной
защиты  интересов  человека  от  социально  опасного  посягательства  как  фактора,
исключающего  преступность  деяния:  международный  опыт)  //  Journal  of  Legal,
Ethical and Regulatory Issues (Про правові, етичні і нормативні питання), 22(4). 2019.
МАЛАЙЗІЯ.   https://www.abacademies.org/articles/Criteria-and-basic-signs-of-the-
lawful-protection-of-the-person%C3%A2%C2%80%C2%99s-interests-1544-0044-22-4-
398.pdf     С. 1-12 (1,9/0,3 д.а.)

- Таволжанський О.В.  (у співавт.) Protection of ownership right in the court: the
essence  and  particularities  (Захист  права  власності  в  суді) //  Asia  life  science,
Supplement  21(2),  December 2019  Філіпини.С.  1-19.  —  1/0,4  д.а.  (Viacheslav  V.
Vapniarchuk, Iryna I. Puchkovska, Oleksii V. Tavolzhanskyi, Roman I. Tashian)

Включені до міжнародної накометричної бази даних Web of Science Core 
Collection

-  Golovkin  Bogdan,  Marysyuk  Kostyantyn  Foreign  experience  in  countering
(preventing) organized crime in the financial system: special law enforcement bodies and
strategic  priorities  (Зарубіжний досвід в запобіганні (протидії) організованим злочи-
нам у фінансовій системі: спеціальні органи правоохоронного забезпечення і страте-
гічні пріоритети)//  Baltic  journal of economic studies (Балтийский журнал економі-
чних досліджень). Латвія. Том: 5  Выпуск: 3  С. 25-36 (1,2/0,6 д.а.)

Було проіндексовано 21.08.2019 р.  Web of Science Core Collection

- Таволжанський О.В. Robotization of manufacturing process: economic and social
problems and legal ways of their solution //Фінансово-кредитна діяльність: проблеми
теорії та практики. - Харків, 2019. -  Том 3, № 30. - С. 454-462. – 0,5 д.а.

3.4.3. у міжнародних наукометричних базах даних (окрім Scopus та  Web
of Science) - 24/12,96 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 16
2. Степанюк Анатолій Хомич 5
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3. Шостко Олена Юріївна 9
4. Автухов Костянтин Анатолійович 5
5. Лисодєд Олександр Володимирович 4
6. Лукашевич Сергій Юрійович 4
7. Оболенцев Валерій Федорович 6
8. Пивоваров Володимир Володимирович 5
9. Романов Михайло Васильович 5
10. Ткачова ОленаВікторівна 4
11. Кутєпов Максим Юрійович 1
12. Таволжанський Олексій Володимирович 3
13. Сметаніна Наталія Володимирівна 6
14. Новиков Олег Володимирович 3
15. Кулик Катерина Дмитрівна 1

Таблиця № 2.  Список наукових праць, опублікованих та прийнятих ре-
дакцією до друку у 2019 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фак-
тор:

№
з/
п

Автори Назва роботи Назва видання, де
опубліковано роботу

Том, номер
(випуск, 

перша-остання
сторінки 

роботи

Scopus
1. Cherniavskyi, 

S.S., 
Holovkin, 
B.M., 
Chornous, 
Y.M., Bodnar, 
V.Y.,
Zhuk, I.V.

International  cooperation  in  the
field of fighting crime: directions,
levels  and  forms  of  realization
(Міжнародне спвробітництво  у
сфері боротьби за злочинністю:
напрями, рівні і форми реаліза-
ції)

Journal  of  Legal,  Ethical
and Regulatory Issues (Про
правові,  етичні і норма-
тивні питання),  22(3).
МАЛАЙЗІЯ.  https://
www.abacademies.org/
articles/international-
cooperation-in-the-field-of-
fighting-crime-directions-
levels-and-forms-of-
realization-8346.html
Було  проіндексовано
30.08.2019 р. Scopus

22(3).  2019.
С. 1-14

2. Bohdan M. 
Holovkin, 
Oleksandr V. 
Skrypniuk, 
Viktor I. Vasy-
lynchuk, Olena
S. Oliinyk, 
Mykola A. 
Rubashchenko 

Сriteria  and  basic  signs  of  the
lawful  protection of the person’s
interests  from socially dangerous
encroachment  as  a  factor,  which
excludes  criminality  of  an  act:
international  experience  (Крите-
рии  и  основные  признаки
законной  защиты  интересов
человека от социально опасно-
го  посягательства как фактора,
исключающего  преступность
деяния: международный опыт)

 Journal of Legal, Ethical
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нормативні питання). 
МАЛАЙЗІЯ.  

22(4). 2019 
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3. Таволжа-
нський  О.В.
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Iryna  I.
Puchkovska,
Oleksii  V.
Tavolzhanskyi,
Roman  I.
Tashian)

particularities  (Захист  права
власності в суді)

December 2019 
Філіпини.С. 1-
19. — 1/0,4 д.а.

Web of Science
4. Holovkin, B 

(Holovkin, Bo-
hdan); 
Marysyuk, K 
(Marysyuk, 
Kostyantyn)

Foreign experience in countering 
(preventing) organized crime in 
the financial system: special law 
enforcement bodies and strategic  
priorities  (Зарубіжний досвід в 
запобіганні (протидії) орга-
нізованим злочинам у 
фінансовій системі: спеціальні 
органи правоохоронного забез-
печення і стратегічні пріори-
тети)

Baltic  journal  of
economic  studies
(Балтийский  журнал
економічних  дослі-
джень). ЛАТВІЯ. 

Було  проіндексовано
21.08.2019 р.   Web  of
Science Core Collection

Том: 5  Вы-
пуск: 3  С. 25-
36.

Опубли-
ковано: 2019

5. Таволжа-
нський О.В. 
(у співавт.)

Robotization  of  manufacturing
process:  economic  and  social
problems and legal ways of their
solution 

Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 
теорії та практики. - 
Харків

2019. -  Том 3,
№ 30. - С. 
454-462.

Інші видання
6. Лукашевич

С.Ю.
Сутність  обєкта  запобігання
злочинності 

Středoevropský  věstník
pro  vědu  a  výzkum.
PRÁVNÍ  VĚDY.  —
Praha:  Publishing  house
Education and Science

2019. — 2(54).
— Р. 89-96.

7. Valery  F.
Obolentsev,
Oleg N. Gutsa,
Olga  B.
Demchenko

Information technology of verifi-
cation of algoritmic of medical 
regulaions

Wiadomości Lekarskie  2019

8. Smetanina  N.
V.

Crime displayings in modern 
Ukraine: issues of criminology 
classification (Прояви злочин-
ності в сучасній Україні: питан-
ня кримінологічної класифіка-
ції)

Recht der Osteuropaischen 
Staaten 

№ 2 /2019. P. 
210-216
URL :  
http://www.re-
os.uni-goettin-
gen.de/

 Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри

Всього
дру-

кованої
продукції

Моногра
фії

Наукові
статті в

наук. жур-
налах та

наук. збір-

Тези до-
повідей та
наук. пові-

домлень
на конфе-

Підруч-
ники та

навчальні
посібники
з грифом

Підруч-
ники, нав-
чальні по-

сібники
без грифу

Збір-
ники

норма-
тивної
літера-

Кодекс
и,

комен-
тарі

Кількість
друк. арк.
на одного
викладача
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никах ренціях МОН МОН тури

98/

96,19

3/

29,83

29/

15,16

62/

12,63

0 3/

38,3

0 1/

0,27

6,8

3.6. За 2019 рік всі викладачі кафедри мають наукові публікації.

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ НОВИХ ФОРМ ТВОРЧИХ ЗВ`ЯЗКІВ 

В 2019 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 

України;
- 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  Ко-
ординаційних комітетах  з  кримінології  та  з  кримінально-виконавчого  права
НАПрН України, участі частини професорсько-викладацького складу кафедри
у  проведенні  досліджень  Науково-дослідним  інститутом  вивчення  проблем
злочинності імені Академіка Сташиса В.В. НАПрН України (проф. Головкін
Б.М.,  проф. Степанюк А.Х.  – головні наукові співробітники; к.ю.н. Автухов
К.А., к.ю.н. Новіков О.В. – наукові співробітники).

Проф. Головкін Б.М. - член Координаційного бюро з проблем кримінології і
кримінологічних досліджень НАПрН України.

Члени кафедри беруть участь в обговоренні  наукових досліджень інших
вузів,  готують відгуки  на  кандидатські  і  докторські  дисертації,  виступають
офіційними опонентами при захисті дисертацій.

Кафедра  на  протязі  року  підтримує  щільні  зв'язки  з  правоохоронними
органами  (зокрема,  прокуратура  Харківської  області,  Головне  управління
МВС України в Харківській області,  Головного територіального управління
юстиції в Харківській області щодо надання статистичної інформації про рі-
вень,  структуру  та  динаміку  зареєстрованих  діянь  на  території  Харківської
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області). Останні на прохання кафедри надають необхідні статистичні матері-
али про злочинність, створюють умови для узагальнення практики боротьби з
цим негативним явищем. Кафедра в свою чергу доводить до їх відому свої
аналітичні висновки по цим матеріалам і  узагальненням,  формулює наукові
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  правоза-

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

4.1. Проведені наступні лекції для практичних працівників:
 

Прочитано  6  лекцій  для  практичних  співробітників  Служби  безпеки
України в Інституті підвищення кваліфікації слідчих кадрів СБУ (проф. Шо-
стко О.Ю., доц. Пивоваров В.В., ас. Сметаніна Н.В., ас. Кулик К.Д.).

28 березня 2019 р. для тридцяти вчителів правознавства загальноосвітніх
шкіл Харківського району м. Харкова прочитано лекцію «Ювенальна юстиція»
з висвітленням питань запобігання буллінгу в рамках семінару «Сучасні про-
блеми  викладання  правознавства  з  урахуванням  прийняття  Україною
Європейського вектору розвитку» ( Головкін Б.М., Гальцова О.В.)

Лекція працівникам прокуратури з нагляду за додержанням законів при
виконанні судових рішень.  Практика Європейського суду з прав людини щодо
дотримання  медичних  прав  засуджених.  В  рамках  навчально-методичного
семінару  для  працівників  прокуратури  на  тему:  "Застосування  практики
Європейського суду з прав людини при здійсненні нагляду за додержанням
законів  щодо  надання  медичної  допомоги  затриманим,  особам  взятим  під
варту та засудженим" 02.12.2019 р. Харківська обласна прокуратура (Романов
М.В.)

4.2.  Проведення  узагальнень  судово-слідчої  практики,  роботи  місцевих
рад, господарських організацій, інші соціологічні дослідження.

-  Автухов  К.А.  провів  узагальнення  практики  діяльності  спостережних
комісій Харківської області щодо дотримання прав засуджених.

- Кулик  К.Д. узагальнення  даних  179  архівних  кримінальних  справ
(проваджень) щодо розбещення неповнолітніх (ст. 156 Кримінального кодексу
України),  розглянутих  судами  України  за  період  2003  –  2018  роки  у  13
областях та м. Київ; 

- Кулик К.Д. узагальнення інформації Департаменту інформаційно-аналіти-
чного забезпечення МВС України та Управління організаційного забезпечення
Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи
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Генеральної  прокуратури  України  щодо  зареєстрованих  кримінальних
правопорушень за ст. 156 КК України за 2003 – вересень 2019 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 – вересень 2019 рр.;

- Кулик К.Д. узагальнення інформації Управління організаційного забезпе-
чення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної
роботи Генеральної прокуратури України щодо зареєстрованих кримінальних
правопорушень корупційної спрямованості за 2016 – вересень 2019 рр.;

-  Кулик  К.Д. узагальнення  судової  практики  щодо  кримінальної  та
адміністративної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та
правопорушень, пов’язаних з корупцією за 2018 – вересень 2019 рр. Результа-
ти  дослідження  було  використано  при  написанні  підручника  «Запобігання
корупції», розробці навчальних дисциплін, лекційних занять, а також сертифі-
катної програми «Юрист у сфері запобігання та протидії корупції».

- Новіков  О.В. узагальнення  обвинувальних вироків щодо осіб,  які  засу-
джені  за  злочини  проти  інтелектуальної  власності  у  2018-2019  рр.  Про-
аналізована офіційна статистична інформація Генеральної прокуратури Украї-
ни та Державної судової адміністрації щодо злочинів у сфері інтелектуальної
власності за 2018 р.

- Романов М.В. проведення вивчення стану обізнаності засуджених щодо
міжнародних механізмів забезпечення прав засуджених і можливості отриман-
ня доступу до цих механізмів. Результати дослідження викладені в дисерта-
ційному дослідженні здобувача О. В. Краснокутського, публічний захист якої
відбувся 22.10.2019 року. Отриманий акт впровадження результатів дослідже-
ння ДП «Холодногірська виправна колонія (№ 18)» від 12 квітня 2019 р.

- Сметаніна  Н.В. Вивчення  та  аналіз  інформації  Управління  організації
ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та статистичної інформації
Генеральної прокуратури України щодо встановлених та відшкодованих зби-
тків  у  закінчених  кримінальних  справах  (провадженнях)  правоохоронними
органами упродовж 2018-2019 років.

- Сметаніна  Н.В.  Узагальнення  статистичної  інформації  Державної  су-
дової адміністрації України про суми матеріальних і моральних збитків зав-
даних злочинами, установлених судами України за 2018 – 2019 роки (за стат-
тями 109-447 Кримінального кодексу України.

- Сметаніна Н.В.  Вивчення громадської думки про шкоду від злочинів для
населення України у 2018 р.

- Сметаніна Н.В.  Контент-аналіз засобів масової інформації за 2019 рік
(узагальнення та аналіз повідомлень про встановлені збитки від вчинених кри-
мінальних правопорушень і криміногенну ситуацію у державі).

- Шостко О.Ю.  Проведено опитування 25 експертів – співробітників СБ
України щодо проблем протидії організованій злочинності в Україні. 
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Результати зазначених узагальнень і досліджень використовувались у нау-
кових  статтях  і  тезах  доповідей  на  наукових  і  науково-практичних  конфе-
ренціях.

4.3. Кафедра готувала відповіді на запити  окремо прокуратури, суду, орга-
нів місцевої влади:

-  Підготовлено  відповідь  на  лист  Головного  управління  по  боротьбі  з
корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України щодо доці-
льності криміналізації контрабанди товарів (вх. №125-01-1198 від 17.07.2019)
(Головікн Б.М. у співавт. з О.В. Новіковим).

- Підготовлено розгорнутий висновок  щодо  «Концепції вдосконалення дія-
льності правоохоронних органів України» в частині розділу ІІ «Головні причи-
ни погіршення криміногенної обстановки, незадовільного стану протидії зло-
чинності  та  захисту прав і  свобод  громадян  в Україні  протягом 2014–2018
років»  (автор Баганець О.В.,  2019 рік) (Головікн Б.М. у співавт. з В.В. Пи-
воваровим).

- Надано пропозиції щодо доповнення інформації у Формі 4 наукової атеста-
ції ЗВО «Перспективний план розвитку Університету на 2019-2023 рр.»  до пу-
нкту  2  «Пріоритетні  тематичні  напрями  для  ЗВО  на  п'ятирічний  період»
Начальнику науково-дослідницького сектору  Ісаєву А.М. (Головікн Б.М.)

4.4. Інша консультаційна діяльність кафедри: 

- Романов М.В. постійно надає консультативну та експертну допомогу в
сфері  кримінально-виконавчих  правовідносин  правозахисним  громадським
організаціям.

5. НАУКОВІ ШКОЛИ 
ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

5.1.  На  кафедрі  склалися  такі  напрямки  наукових  досліджень,  можна
сказати, наукові школи:

Проблеми злочинності досліджує доктор юридичних наук, професор Го-
ловкін Б.М. Їм створено наукову школу, яка відповідає сучасному рівню кри-
мінологічних знань і потреб практики в Україні. Проф. Головкін Б.М. приймав
участь  у  розробці  державних  програм  боротьби  зі  злочинністю.  Під   його
керівництвом захищені 7 кандидатських дисертацій за спеціальністю 12.00.08.
Головкін Б.М. - член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських ди-
сертацій  за  спеціальністю  12.00.08  Науково-дослідного  інституту  вивчення
проблем злочинності  імені  академіка  В.В.  Сташиса  НАПрН  України  :  К
64.502.01.
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Проблеми науки кримінально-виконавчого права на сучасному етапі роз-
робляє  проф.  Степанюк  А.Х. Під  його  керівництвом  захищено  10 канди-
датських дисертацій. Степанюк А.Х.- член спеціалізованої ради Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого: Д 64.086.01.

Автухов  К.А.   –  член  спеціалізованої  вченої  ради  із  захисту  канди-
датських дисертацій за спеціальністю 12.00.08 Науково-дослідного інституту
вивчення  проблем  злочинності  імені  академіка  В.В.  Сташиса  НАПрН
України  :  
К 64.502.01.

Кафедра працює по підготовці науково-педагогічних кадрів. 

В 2019 році на кафедрі відбувся захист 4-х кандидатських дисертацій: 
 

Кандидатська  дисертація  здобувача  Заічко  О.В. «Кримінологічна  ха-
рактеристика  та  запобігання  незаконній  порубці  лісу» (05  лютого  2019  р.)
(науковий керівник – Б.М. Головкін).

Кандидатська дисертація здобувача Єрмолаєва-Задорожня Т.В. «Кри-
мінологічна характеристика та запобігання перешкоджанню професійній дія-
льності працівників правоохоронних органів» (05 лютого 2019 р.) (науковий 
керівник – Б.М. Головкін).

Кандидатська дисертація здобувача НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Ста-
шиса  НАПрН України  Гурстієва Ю.О. «Кримінологічна  характеристика  та
запобігання  умисним  вбивствам,  що  вчиняються  з  корисливих  мотивів»  
(17 вересня 2019 р.) (науковий керівник – Б.М. Головкін).

Кандидатська  дисертація  здобувача Краснокутський  О.В. «Між-
народно-правові  механізми  забезпечення  прав  засуджених  до  позбавлення
волі»  
(22 жовтня 2019 р.) (науковий керівник – М.В. Романов).

5.2. Всі викладачі мають наукові ступені  (3 – доктора юридичних наук,
професори; 7 – кандидатів юридичних наук, доцентів, 1 – кандидаті юридич-
них наук, ст. науков. співроб;  4 – кандидата юридичних наук, асистенти).

5.3. Підготовлено 4 відгуки на  докторські дисертації:

Головкін  Б.М.  готував  відгук  на  дисертацію  і  виступав  офіційниим
опонентом  по докторській  дисертації  Жаровської  Г.П. «Теорія  та  практика
протидії  транснаціональній  організованій  злочинності  в  Україні»   (захист
15.05.19р.)

Головкін  Б.М.  готував  відгук  на  дисертацію  і  виступав  офіційниим
опонентом по докторській дисертації Новосада Ю.О. «Кримінально-виконавчі
засади  участі  прокуратури  України  у  сфері  виконання  покарань»  (захист
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27.09.19 в  Інституті  держави  і  права  ім.  В.М.  Корецького  Національної
академії наук України )

Головкін  Б.М.  готував  відгук  на  дисертацію  і  виступав  офіційниим
опонентом по докторській  дисертації  Філіппова С.О. «Кримінологічні засади
протидії  транскордонній  злочинності»  (захист  11  грудня  2019  р. в  Дні-
пропетровському державному університеті внутрішніх справ МВС України)

Головкін  Б.М.  готував  відгук  на  дисертацію  і  виступав  офіційниим
опонентом по докторській дисертації  Колба І.О. «Застосування заходів фізи-
чного впливу, спеціальних засобів і зброї до засуджених в Україні: теоретичні,
правові та практичні засади» (захист  17 грудня 2019 в Інституті держави і
права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України )

Підготовлено 1 відгук на  кандидатську дисертацію:

Головкін  Б.М.  готував  відгук  на  дисертацію  і  виступав  офіційниим
опонентом  по кандидатській  дисертації  Голдлевської-Коновалової  А.В.
«Запобігання  злісній  непокорі  вимогам  адміністрації  установи  виконання
покарань» (червень 2019).

2.4.  Підготовлено  4 відгуки на автореферати кандидатських дисертацій
за спеціальністю 12.00.08:

1. Митич С. П. «Злочини, що вчиняються у сфері виготовлення та обігу
лікарських засобів в Україні: кримінологічна характеристика, детермінація та
запобігання» (червень 2019 р.)

2.  Сокуренка В.В.“Кримінологічна характеристика та протидія злочин-
ності у сфері фізичної культури і спорту”(вересень 2019 р.)

3.  Тернавської  А.  А.  «Запобігання  суїциду  серед  засуджених  у  ви-
правних колоніях України» (жовтень 2019 р.)

4. Костюка В.В. «Кримінологічна характеристика злочинності у сфері
інтелектуальної власності» (грудень 2019 р.)

6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ

6.1. Всебічне висвітлення проблем держави і  права,  роз’яснення чинного
законодавства та практики його застосування по телебаченню і радіомовлен-
ню, 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-політи-
чний  щотижневик,  тираж 10  000  екз.,  розповсюджується  у  м.  Мелітополь,
Мелітопольському районі) (№ 6 (584) 6-12 лютого 2019 року).
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7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

На кафедрі  науково-дослідницька  робота  студентів  проводиться  у  на-
ступних 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. Головкі-
на  Б.М.,  проф.  Шостко  О.Ю.,  доц.  Пивоварова  В.В.,  ас.  Сметаніної  Н.В.,
актуальні проблеми кримінально-виконавчого права розглядаються в гуртках
під керівництвом  проф. Степанюка А.Х., доц. Романова М.В., доц. Ткачової
О.В.  Всього ж на кафедрі активно і плідно працює  7 наукових студентських
гуртків. Участь в яких приймає більше 100 студентів.

25 квітня 2018 р. проведено «Круглий стіл» для студентів, молодих вче-
них   та  правозахисників  «Реформування  кримінально-виконавчої  системи
України: шлях до викорінення тортур». В роботі якого прийняли участь понад
79 студентів різних курсів і факультетів університету, а також студенти  інших
вузів і правозахисники. Виступили з доповідями 15 студентів.

02 грудня 2019 р. проведена ХІХ-та Всеукраїнська наукова конференція
з кримінології «Протидія організованій злочинності і корупції» для студентів,
аспірантів та молодих вчених.  В роботі якої прийняли участь понад 103 сту-
дента різних курсів і факультетів університету, а також студенти  інших закла-
дів вищої освіти України. Виступили з доповідями 19 студентів. 

7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно – 

182 публікації, загальним обсягом 32,92 друк. арк.:

 - Реформування кримінально-виконавчої системи України : шлях до ви-
корінення тортур : матеріали «круглого столу» для  студентів, молодих вчених
та правозахисників (Харків, 24 квітня 2019 р.) – Харків : Право, 2019. – 210 с.
(15,53 д.а.)

- Протидія організованій злочинності і корупції : матеріали ХІХ Всеукр.
наук. конф. з кримінології для студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Ха-
рків, 2 груд. 2019 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана і Б. М. Головкіна. – Харків :
Право, 2019. – 232 с. (16,92 д.а.)
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7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у співавторстві
з викладачами – 9/4,5 друк.арк.

Карина Перцель (1 курс магістратури факультету адвокатури) посіла  
І  місце Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі  спеці-
альності «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» з
темою наукового дослідження «Зарубіжний досвід  запобігання негативному
впливу засобів масової інформації  на злочинність неповнолітніх» (науковий
керівник – к.ю.н., асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого
права  Н.В.Сметаніна) (19 квітня, 2019 року).

У  Всеукраїнському конкурсі  студентських наукових робіт з  напряму
«Транспортні  технології  (за  видами  транспорту)»,  транспортне  право
(Кременчуцький  національний  університет  імені  Михайла  Остроградського,
27.03.2019р.) отримала диплом ІІІ ступеня Савічева Марія Олександрівна сту-
дентка 5 курсу, 1 групи Слідчо-криміналістичного інституту. За підписом го-
лови галузевої конкурсної комісії В.В. Никифорова (науковий керівник - Лука-
шевич С.Ю.) 

8. СПІВРОБІТНИЦТВО 
З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ

8.1. Викладачі, які є членами редакційних колегій:

- проф. Головкін Б.М. і проф. Степанюк А.Х. – члени редколегії збірника
наукових праць “Питання боротьби зі  злочинністю” Науково-дослідного ін-
ституту  вивчення  проблем  злочинності  імені  академіка  В.В.  Сташиса  На-
ціональної  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. Шостко О.Ю. національний кореспондент від України з підго-
товки 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
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Почесною  грамотою  Харківської  обласної  державної  адміністрації
нагороджено  Б.М. Головкіна, д.ю.н., завідувача кафедри кримінології та кри-
мінально-виконавчого права з нагоди Дня науки (17 травня 2019 р.)

Грамотою Харківської  обласної  ради  нагороджено  Головкіна  Б.М. за
багаторічну  сумлінну  працю,  високий  професіоналізм,  вагомий  особистий
внесок у розвиток науки і освіти та підготовку висококваліфікованих спеціалі-
стів.  За підписом Голови Харківської обласної ради Сергія  Чернова (18 ли-
стопада 2019р.)

Служба безпеки України нагородила  Грамотою Головкіна Богдана Ми-
колайовича  за  підписом  Першого  заступника  Голови  Служби  полковника  
Д. Нескоромного (21 листопада 2019 р.)

Оголошена подяка  Лукашевичу С.Ю. -  науковому керівнику Савічевої
Марії Олександрівни студентки 5 курсу, 1 групи Слідчо-криміналістичного ін-
ституту - переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з
напряму «Транспортні технології (за видами транспорту)», транспортне право
(Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,  
27  березня  2019р.).  За  підписом  голови  галузевої  конкурсної  комісії  
В.В. Никифорова. 

Почесною  грамотою  Харківської  обласної  організації  Союзу  юристів
України з нагоди Дня юриста нагороджено Таволжанського О.В. (08 жовтня
2019 р.)

Служба безпеки України нагородила  Подякою Новікова Олега Володи-
мировича  за  підписом  Першого  заступника  Голови  Служби  полковника  
Д. Нескоромного (21 листопада 2019 р.)

10. ІНША ІНФОРМАЦІЯ 
ЩОДО НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

-  Проф.  Головкін  Б.М.  є  керівником робочої  групи  Університету  по
реалізації  міжнародного  проекту в межах програми «Єразмус+» № 598471-
EPP-1-АТ-EPPRF2-CBHE-JP "Модернізація магістерських програм для майбу-
тніх суддів, прокурорів і слідчих відповідно до європейських стандартів прав
людини" на 2019-2022 рр.  
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- У липні 2019 р. проф. Головкін Б.М.   проходив міжнародне стажування
в Академії ГУСПОЛ (м. Граніца, Чешська Республіка), сертифікат (CerAkHus
019/2019).

-  Проф.  Головкін  Б.М.  у  2019  році  отримав  сертифікат,  який  під-
тверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою (B2). 

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

-  Доц.  Таволжанський О.В. пройшов стажування  та  навчання  за  між-
народною програмою “Education in the States of the European Union” (“Освіта в
державах  Європейського  Союзу”)  в  обсязі  108  годин,  (Akademie  Huspol,
Чеська Республіка, липень 2019 р.).

- Доц. Таволжанський О.В.  у 2019 році отримав сертифікат,  який під-
тверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою (B2). 

- Доц.  Романов М.В. брав участь  у  підготовці   аналітичного звіту «Особ-
ливості правового регулювання забезпечення права на медичну допомогу лю-
дям що живуть з ВІЛ/СНІД та хворим на туберкульоз, які тримаються в місцях
несвободи» / М. Романов, Н. Козаренко, за ред.: О. Павліченка / Українська
Гельсінська спілка з прав людини. — К., 2019. — 53 с.

-  Ас.  Новіков О.  В. є  модератором Міжнародного  антикорупційного на-
вчального  онлайн  курсу  «The United Nations Convention against Corruption:
Global Corruption, Good Governance, Ukraine and the United States», який викла-
дає професор практики Школи права університету ім. Вашингтона та Лі (Ле-
ксингтон,  Вірджинія,  США)  Томас  Спіді  Райс в  рамках  проекту Програми
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Нове правосуддя».

Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології та кримінально-вико-
навчого права (протокол № 6 від  “09”грудня 2019 року).

Завідувач  кафедри                                                         Б.М. Головкін
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