
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО 
ЗА 2020 РІК

1. Пивоваров Володимир Володимирович

2. Кандидат  юридичних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  кримінології  та
кримінально-виконавчого права (0,5 ставки)

3. «Виклики корпоративної злочинності у сучасному світі» – 1,5 д.а.

4. «Виклики корпоративної злочинності у сучасному світі» – 4,31 д.а.

Опубліковано 4,31 друк.арк.

Монографі  я:  
1)  Організаційно-правові  засади  участі  СБ  України  в  системі  протидії

організованій злочинності та корупції : монографія / Ю.Р. Гавдьо, І.М. Гриненко,
І.М.  Дралюк,  Ю.В.  Луценко,  В.В.  Пивоваров,  М.П.  Стрельбицький,  С.Є.
Шептуховський, Л.І.  Щербина ; за заг. ред. проф. Г.В. Новицького. – Київ : НА
СБУ , 2020. – 160 с. (обсяг 9,30 д.а. / авт. 1,16 д.а.)

Статті:
1) Пивоваров В.В., Сірець О.О. Жертва і віктимологічні чинники у механізмі

корупційного діяння.  Право і суспільство. 2020. №1. Ч.2. С. 121-128. (обсяг 0,82
д.а. / авт. 0,41 д.а.) DOI

2)  Пивоваров В.В., Чепур В.О. Кримінологічний погляд на корпоративний
характер сучасної екологічної злочинності.  Правові горизонти.  2020. Вип. 23. С.
(обсяг 0,58 д.а. / авт. 0,29) DOI

3)  Пивоваров  В.В.,  Бражнікова  Л.К.  Коронавірусна  хвороба  та  загрози
національній  безпеці.  Порівняльно-аналітичне  право:  електронне  видання.  2020.
№4. C. (обсяг 0,5 д.а. / авт. 0,25 д.а.) 

Тези:
1)  Пивоваров  В.В.,  Коновалова  І.О.  Шахрайство  в  умовах  діджиталізації

суспільства: Зб.матеріалів Міжнародної конференції "Діджиталізація і безпека" (19
листоп. 2020, м.Харків). Харків. 2020. С. ( стор.) (обсяг 0,2 д.а. / авт. 0,1 д.а.)

Підручники:
1) Кримінологія : підручник / [Б.М. Головкін, В.В. Голіна, О.В. Лисодєд та

ін.]; за заг. ред. Б.М. Головкіна. – Харків: Право, 2020 -  384 с. (обсяг 24,0 д.а./ авт.
0,6 д.а.)

2) Боротьба за корупцією та організованою злочинністю : підруч. : у 2-х т. Т.
2. Боротьба за корупцією / І.М. Гриненко, Ю.Р. Гавдьо, В.В. Пивоваров та ін. –
Київ : НА СБУ, 2020. – 132 с. (обсяг 7,67 д.а. / авт. 1,5 д.а.)

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

4.4. Наукова новизна отриманих результатів – присутня



7. Перелік і аналіз різних форм зв’язків з практичними органами.
7.1  Підвищення кваліфікації адвоката (щорічне) на сертифікованих заходах з

підвищення  кваліфікації  Вищої  школи  адвокатури  України,  зазначених  у  п.8.2.
цього звіту (щорічне, за 2020 календарний рік), За результатами отримано 26 балів
(при  мінімуму  –  10).  Виконання  вимог  підвищення  кваліфікації  адвоката
підтверджено сертифікатом ВША України за 2020 рік. Індивідуальну адвокатську
практику  Пивоварова  В.В.  обліковано  за  Радою  адвокатів  Харківської  області,
початок практики – 1996 рік.

7.4. Інша  консультаційна  діяльність  –  консультації  на  громадських  засадах  з
питань  визначення  місця  проживання  неповнолітньої  дитини-учня
загальноосвітньої школи, її права самостійно визначати місце проживання та / або
проживати окремо від батьків (одного за батьків) по досягненню 14-річного віку за
приписами ЦК України, СК України (дирекція, соціальний педагог ЗОСШ №22, м.
Харків).

8. Діяльність по розвитку творчих засад в організації наукових досліджень:
    8.2. Участь у конференціях, семінарах:

№
п/п

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

Вказати
доповідач або

тези
Міжнародні

1. 19  листопада  2020  р.,  Міжнародна  конференція
"Діджиталізація  і  безпека"  (19  листоп.  2020,  м.Харків),
Національний  юридичний  університет  імені  Ярослава
Мудрого, м. Харків

Тези, учасник

Всеукраїнські
1. 16 листопада 2020 р., ХХ Всеукраїнська наукова конференція

з  кримінології  для  студентів,  аспірантів  та  молодих  вчених
«Злочинці  і  жертви  злочинів»,  Національний  юридичний
університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків

Тези – науковий 
керівник

Інші конференції, семінари, «кругли столи»
1. Онлайн-семінар  «Ресурси  Web  Of  Science  Group  Clarivate

Analitycs для ефективної наукової діяльності та її аналізу», по
ресурсам  Scopus,  Web  Of  Science  -  Clarivate  Analitycs.
Проведено  у  мережі  інтернет  технічними  засобами  Webex
фахівцями  компанії  Clarivate  Analitycs  (Philadelphia,  USA).
Дати проведення: 22.01.2020р. – 24.01.2020р. 

Отримано 
сертифікат 
(6 годин)

2. Онлайн-семінар  «Web  Of  Science:  система  навігації  в  світі
наукових публікацій», по ресурсам  Scopus, Web Of Science -
Clarivate  Analitycs.  Проведено у мережі інтернет технічними
засобами  Webex  фахівцями  компанії  Clarivate  Analitycs
(Philadelphia,  USA).  Дати  проведення:  16.03.2020р.  –
27.03.2020р. 

Отримано 
сертифікат 
(3 години)

3. Онлайн-семінар  «Ресурси  Web  Of  Science  для  оцінки  і
планування  публікаційної  діяльності»,  по  ресурсам  Scopus,
Web  Of  Science  -  Clarivate  Analitycs.  Проведено  у  мережі
інтернет  технічними  засобами  Webex  фахівцями  компанії
Clarivate  Analitycs  (Philadelphia,  USA).  Дати  проведення:

Отримано 
сертифікат 
(4,5 години) 
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16.03.2020р. – 27.03.2020р. 
4. Онлайн-семінар  «Практичні  рекомендації  із  публікації  в

міжнародних журналах», по ресурсам Scopus, Web Of Science -
Clarivate  Analitycs.  Проведено у мережі інтернет технічними
засобами  Webex  фахівцями  компанії  Clarivate  Analitycs
(Philadelphia,  USA).  Дати  проведення:  14.07.2020р.  –
29.07.2020р. 

Отримано 
сертифікат 
(3 години)

5. Веб-конференція  з  нагоди  75-річчя  ООН  «UN75  dialogue»,
організатор - локальний осередок ELSA Kharkiv (Україна)

Учасник

6. Участь  у  заході  "Вебінар:  Порушення  адвокатом  основних
принципів адвокатської етики як підстава для притягення до
дисциплінарної відповідальності", 04.02.2020р., Україна

Сертифікований 
платний захід 
ВША України https://
m.cpd.hsa.org.ua/

7. Участь  у заході  "Вебінар:  Правила адвокатської  етики країн
Європейського союзу", 27.02.2020р., Україна

Сертифікований 
платний захід 
ВША України https://
m.cpd.hsa.org.ua/

8. Участь  у  заходах  з  підвищення  кваліфікації  адвокатів  (Рада
адвокатів Харківської області), 07.10.2020р., Україна

Сертифікований 
безоплатний захід 
ВША України https://
m.cpd.hsa.org.ua/

9. Видавнича діяльність:
9.2. Список опублікованих за звітний період підручників:

-  Кримінологія : підручник / [Б.М. Головкін, В.В. Голіна, О.В. Лисодєд та
ін.]; за заг. ред. Б.М. Головкіна. – Харків: Право, 2020 -  384 с. (обсяг 24,0 д.а./ авт.
0,6 д.а.; розділ 7 одноособово)

- Боротьба за корупцією та організованою злочинністю : підруч. : у 2-х т.
Т. 2. Боротьба за корупцією / І.М. Гриненко, Ю.Р. Гавдьо, В.В. Пивоваров та ін. –
Київ : НА СБУ, 2020. – 132 с. (обсяг 7,67 д.а. / авт. 1,5 д.а.; Глава І у співавторстві)

9.4. Список статей у наукових виданнях:
- Пивоваров В.В., Сірець О.О. Жертва і віктимологічні чинники у механізмі

корупційного діяння.  Право і суспільство. 2020. №1. Ч.2. С. 121-128. (обсяг 0,82
д.а. / авт. 0,41 д.а.) DOI

-  Пивоваров  В.В.,  Чепур  В.О. Кримінологічний погляд на корпоративний
характер сучасної екологічної злочинності.  Правові горизонти.  2020. Вип. 23. С.
(обсяг 0,58 д.а. / авт. 0,29) DOI

-  Пивоваров  В.В.,  Бражнікова  Л.К.  Коронавірусна  хвороба  та  загрози
національній  безпеці.  Порівняльно-аналітичне  право:  електронне  видання.  2020.
№4. C. (обсяг 0,5 д.а. / авт. 0,25 д.а.) URL: DOI 

-  Пивоваров  В.В.,  Коновалова  І.О.  Шахрайство  в  умовах  діджиталізації
суспільства: Зб.матеріалів Міжнародної конференції "Діджиталізація і безпека" (19
листоп. 2020, м.Харків). Харків. 2020. С.  ( стор.) (обсяг 0,2 д.а. / авт. 0,1 д.а.)

9.4.3. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах даних.

№ з/
п

Прізвище,
ім’я, по

батькові

Назва статті
мовою

оригіналу

Країна,
назва журналу,

вихідні дані

Науково-метрична база
даних (якщо входить)

1. Пивоваров 
В.В.

Жертва і 
віктимологічні 
чинники у 
механізмі 

Право і 
суспільство. 
2020. №1. Ч.2. С.
121-128. авт. 

Видання індексується в 
міжнародній наукометричній базі 
Index Copernicus International 
(Республіка Польща),
міжнародній наукометричній базі 
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корупційного 
діяння

0,41; DOI даних Google Scholar,
має повнотекстову мережеву 
версію в Інтернеті на платформах 
Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського 
Національної академії наук 
України. Обліковується у базі 
даних «Наукова періодика 
України», індексується  
спеціалізованою інформаційною 
системою Російського індексу 
наукового цитування «РІНЦ» та 
ін.

2. Пивоваров 
В.В.

Кримінологічни
й погляд на 
корпоративний 
характер 
сучасної 
екологічної 
злочинності

Правові 
горизонти. 2020.
Вип. 23. , авт. 
0,29; 

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

3. Пивоваров 
В.В.

Коронавірусна 
хвороба та 
загрози 
національній 
безпеці

Порівняльно-
аналітичне 
право: 
електронне 
видання. 2020. 
№4. ; авт. 0,25; 

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

4. Пивоваров 
В.В.

Шахрайство в 
умовах 
діджиталізації 
суспільства

Збірник 
матеріалів 
Міжнародної 
конференції 
"Діджиталізація 
і безпека" (19 
листоп. 2020, м. 
Харків). Харків. 
2020.; авт. 0,1

Видання індексується в 
міжнародній наукометричній базі 
даних Google Scholar, платформі 
Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського, 
репозитарії Університету, ін. 
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9.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних:

ПІБ Кількість цитувань Індекс Хірша (h)
Пивоваров Володимир Володимирович 175 6

9.6. Загальна кількість друкованої наукової продукції:

Всього
друкованої
продукції

Моно-
графії

Наукові
статті в
наук.

журналах
та наук.

збірниках

Тези
доповідей
та наук.

повідомл.
на конфе-
ренціях

Підручни-
ки та

навчальні
посібники
з грифом

МОН 

Підручни-
ки та

навчальні
посібники
без грифа

МОН

Збірники
норма-
тивної

літератури

Кодекси,
коментарі

Загальна
кількість
друк. арк. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 / 4,31 1 / 1,16 3 / 0,95 1 / 0,1 - 2 / 2,1 - - 4,31

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

13.2.  Наукове керівництво аспіранткою Коноваловою Ілоною Олександрівною,
2-го  року  навчання,  тема  дисертації  «Запобігання  шахрайствам  у  сфері
електронної  комерції»,  кількість  публікацій  –  3,  стан  виконання  тексту
дисертації – 18%.

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

https://criminolog.wordpress.com/ .  Станом  на  17.11.2020р.  в  гуртку  активно
працюють 5 студентів 2 курсу магістратури факультету адвокатури і господарсько-
правового факультету.

18.2. Кількість  наукових  статей  та  тез,  надрукованих  під  керівництвом
студентами самостійно (одиниць/друк.арк.) – 25 тез / 5 д.а.

18.3. Кількість  наукових  статей  та  тез,  надрукованих  студентами  у
співавторстві (одиниць/друк.арк.) – 3 статті / 1,9 д.а.

19. Інша інформація щодо наукової  діяльності, яка заслуговує уваги:
-  ведення  правоосвітньої  і  профорієнтаційної   роботи  у  ЗОСШ  №22  

м. Харкова, організація роботи кабінету правової освіти і професійної орієнтації, на
постійній основі з травня 2019 року (Меморандум про співпрацю з Університетом
від 16.05.2019р.);

-  куратор Юридичної клініки Університету.

07 лютого 2020 р. нагороджено Пивоварова В.В. Почесна грамота за сумлінну і
плідну працю в університеті та з нагоди 50-річчя від дня народження.

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

___________________В.В. Пивоваров
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