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Яковець І.С.  /  Економіка,  облік,  фінанси та право: стратегічні  пріоритети розвитку в
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Енциклопедія:
Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Харків: Право, 2016 – Т. 18:

Кримінологія.  Кримінально-виконавче  право  /  редкол.:  В.І.  Шакун  (голова),  В.І.
Тимошенко (заст. голови) та ін.;  Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права
імені  В.М.  Корецького  НАН України;  Нац.  юриди.  ун-т  імені  Ярослава  Мудрого.  –
2019.- 544 с. : іл. – Автор 4-х термінів: Громадська рада при міжрегіональному управлінні з
питань виконання покарань та пробації Міністерства юстиції України С. 85, Піклувальна рада
при  виховних  установах  С.  339,  Правила  ООН,  що  стосуються  поводження  з  жінками-
ув’язненими та заходів  покарання для жінок-правопорушниць не пов’язаних з позбавленням
волі С. 361, Рада колективу засуджених С. 393 (обсягом 0,25 д.а.)

4.4. Наукова новизна отриманих результатів:
 Викладені в наукових стаття положення є самостійними дослідженнями, які містять

окремі нові положення і здобутки в сфері кримінально-виконавчого права.
    
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів.

5.1. Брав участь у розробці  та доопрацюванні Закону України «Про пенітенціарну
систему»  шляхом  надання  письмових  пропозицій  до  підкомітету  Верховної  Ради
України з питань реформування пенітенціарної системи, діяльності органів виконання
покарань та пробації та безпосередньої участі у 3 засіданнях робочої групи. 

Підготовлено 2 законопроекти :
«Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  щодо  удосконалення

порядку застосування заходів вгамування у сфері виконання покарань» 
«Про  внесення  змін  до  Кримінально-виконавчого  кодексу  України  щодо

усунення  правових  колізій та  прогалин  у  кримінально-виконавчому
законодавстві» 

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

ПІБ Кількість цитувань Індекс Хірша (h)
Автухов Костянтин Анатолійович 112 6

     
14. Інші нагороди, відзнаки отримані у звітному році:

Почесна грамота за вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий
професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з нагоди святкування Дня Університету
за підписом ректора В.Я. Тація (17 листопада 2020 р.)

Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології та кримінально-виконавчого
права (Протокол № 6 від «08» грудня 2020 р.)

___________________доц. К.А. Автухов
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