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1. Таволжанський Олексій Володимирович. 
2. Кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінології та кримінально-

виконавчого права
3. Тема  і  обсяг  запланованої  річної  науково-дослідницької  роботи  -

Напрямки запобігання кіберзлочинності в Україні – 1,5 д.а.
4.  Тема  і  обсяг  фактично  виконаної  науково-дослідницької  роботи  –
Напрямки запобігання кіберзлочинності в Україні -  1,5 д.а.

4.1. Форма впровадження виконаних НДР:
Статті включені до міжнародної наукометричної бази SCOPUS - 3/ 3,5 д.а.
Стаття - 1/0,68 д.а.
Тези – 3/0,48 д.а.
Підручник – 1/0,9 д.а.
Енциклопедія – 1/ 0,1 д.а.

Опубліковано – 9/5,66 д.а.

Статті:
Включені до міжнародної наукометричної бази даних SCOPUS:

-  Ovcharenko,  Mykola O.,  Tavolzhanskyi,  Oleksii V., Radchenko,  Tetiana M.,
Kulyk,  Kateryna D.,  Smetanina,  Nataliia V.  Combating Illegal Drugs Trafficking Using
the Internet by Means of the Profiling Method (Противодействие  незаконному
обороту наркотиков через Интернет с помощью метода профилирования) // Journal
of Advanced Research in Law and Economics (Журнал перспективных исследований
в  области  права  и  экономики).  Румыния.  Vol.  11,  n.  4  (2020),  p.  1296-1304.
https  ://  doi  .  org  /10.14505//  jarle  .  v  11.4(50).26   (1,1 д.а.) 

Дата публікації: 15.06.2020 р. 
Було проіндексовано в Scopus 09.2020 р.

-  Viacheslav  V.  Vapniarchuk,  Iryna  I.  Puchkovska,  Oleksii  V.  Tavolzhanskyi,
Roman  I.  Tashian  Protection  of  ownership  right  in  the  court:  the  essence  and
particularities (Захист права власності в суді) // Asia life science, Supplement 21(2),
December 2019.   Iss.  2.  Р.  863-879.  Філіпини. (проіндексовано  у  2020  році)  (1,5
д.а.) не входила у звіт за 2019 рік

 -  V.  V.  Tsypko,  K.  I.  Alieksieieva,  I.  A.  Venger,  O.  V.  Tavolzhanskyi,  N.  I.
Galunets,  A.  V.  Klyuchnik.  Information  policy  of  the  enterprise  as  the  basis  for  the
reproduction  of  human  potential  in  the  structure  of  public  social  interaction
(Информационная     политика     предприятия     как     основа     воспроизводства  
человеческого     потенциала     в     структуре     общественного     социального  
взаимодействия)  //  Journal  of  Advanced Research  in  Law and Economics  (Журнал
перспективных исследований в области права и экономики).  -  2019.  Румыния.  -

https://doi.org/10.14505/jarle.v11.4(50).26
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https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4932
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Vol. 10 Issue 6.- P.1664-1672.  https  ://  journals  .  aserspublishing  .  eu  /  jarle  /  article  /  view  /4932  
(0,9 д.а.) 

 Дата публікації: 30.09.2019 р. 
Було проіндексовано в Scopus 07.2020 р., не входила у звіт за 2019 рік

Стаття у фаховому виданні:
Таволжанський О. В. Особливості адаптації національної системи покарань

до європейських стандартів / О. В. Таволжанський, В. Ю. Приходько // Право та
інновації. - К. ; Х.: Право, № 2 (30) (2020).-С.87-92 (0,68 д.а.)

Тези:
-  Таволжанський  О.В. Сучасні  реалії  кіберпростору  України  /  О.В.

Таволжанський //  Забезпечення правопорядку в  умовах коронакризи :  матеріали
панельної дискусії IV Харків. міжнар. юрид. форуму, м. Харків, 23–24 верес. 2020
р. / редкол.: В. Я. Тацій, А. П. Гетьман, Ю. Г. Барабаш, Б. М. Головкін. – Харків :
Право, 2020. – С 203-208  (0,16 д.а.)

-   Таволжанський  О.  В. Цифровізація  публічних  послуг,  як  основний
інструмент  протидії  корупції  /  О.  В.  Таволжанський  //Запобігання  корупції  у
приватному  секторі  :  матеріали  наук.-  практ.  онлайн  «круглого  столу»,
присвяченого  25-річчю із  дня  створення  НДІ  вивчення  проблем  злочинності  та
95річчю із дня народження акад. Володимира Сташиса (м. Харків, 1 лип. 2020 р.). –
Харків : Право, 2020. С. 134 -136 (0,12 д.а.)

-  Таволжанський  О.  В. Кіберзлочинність:  деякі сучасні  детермінанти
існування / О. В. Таволжанський // Діджиталізація і  безпека : матеріали міжнар.
наук.-практ. конф., м. Харків, 19 листоп. 2020 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава
Мудрого; за ред. А. П. Гетьмана і Б. М. Головкіна. – Харків : Право, 2020. – 402 с.
С. 345-349 (0,2 д.а.)

Підручник:
- Кримінологія : підручник / Б. М. Головкін, В. В. Голіна, О. Ю. Шостко та

ін.; за ред. Б. М. Головкіна. – Харків : Право, 2020 (24,0/0,9 д.а) 

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 2-х термінів: Соціально-виховна робота із засудженими
С.  410,   Черговий помічник  начальника установи С.  499 (обсягом 0,1  д.а.),  не
входила у звіт за 2019 рік.

4.3.  Актуальність  виконаних  розробок  в  рамках  цільової  комплексної
програми:

Виконані  публікації  відповідають  основним  напрямам  кримінологічної
характеристики  злочинів  в  сфері  телекомунікацій  та  інформаційних
технологій.
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4.4. Наукова новизна отриманих результатів: 
Викладені в наукових стаття положення є самостійними дослідженнями,

які  містять  окремі  нові  положення  і  здобутки  в  сфері  запобігання
кіберзлочинності в Україні.
  
8. Діяльність по розвитку творчих засад в організації наукових досліджень:
    8.1. Підготовка і проведення на базі кафедри наукових диспутів, круглих
столів, наукових конференцій:

23-24  вересня  2020  р.  панельна  дискусія «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРАВОПОРЯДКУ В УМОВАХ КОРОНОКРИЗИ»,  в  якій  взяли  участь  14
спікерів та  1640 учасників  з  8  країн  (Австрії,  Сполучені  Штати Америки,
Литви, Польща, Білорусь, Румунії, Німеччини, Велика Британія);

16  листопада  2020  р.  ХХ-та  Всеукраїнська  наукова  конференція  з
кримінології  для  студентів,  аспірантів  та  молодих  вчених  «ЗЛОЧИНЦІ  І
ЖЕРТВИ ЗЛОЧИНІВ».

19  листопада  2020  р.  міжнародна  науково-практична  конференція
«ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ І БЕЗПЕКА».

Таблиця № 1

№
п/п

Дата проведення конференції 
назва, місто 

Вид участі

Міжнародні
1. 23-24  вересня  2020  р.  панельна  дискусія «Забезпечення

правопорядку в умовах коронокризи»,  м. Харків, Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Тези, Член
оргкомітету
і редколегії
збірника тез

2. 19  листопада  2020  р.  міжнародна  науково-практична
конференція  «Діджиталізація  і  безпека», м.  Харків,
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Тези, Член
оргкомітету
і редколегії
збірника тез

Всеукраїнські
3. 16 листопада 2020 р. ХХ-та Всеукраїнська наукова конференція з

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

Член
оргкомітету
і редколегії
збірника тез

Інші конференції, семінари, «кругли столи»
4. 01  липня  2020  р.  науково-практичний онлайн «круглий стіл»

«Запобігання  корупції у приватному секторі»,  присвячений 25-
річчю із дня створення НДІ вивчення проблем злочинності та 95-
річчю  із дня народження академіка Володимира Сташиса,
НДІВПрЗ імені Академіка В.В. Сташиса НАПрН України, Харків

Тези

     
9. Видавнича діяльність:

Підручник:
- Кримінологія : підручник / Б. М. Головкін, В. В. Голіна, О. Ю. Шостко та

ін.; за ред. Б. М. Головкіна. – Харків : Право, 2020.  Розд. 13 (13.1, 13.2 (у спіавт. з
Ткачовою О.В.), 13.3) (24,0/0,9 д.а) 
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 9.4. Статті у наукових виданнях:
-  Viacheslav  V.  Vapniarchuk,  Iryna  I.  Puchkovska,  Oleksii  V.  Tavolzhanskyi,

Roman  I.  Tashian  Protection  of  ownership  right  in  the  court:  the  essence  and
particularities (Захист права власності в суді) // Asia life science, Supplement 21(2),
December 2019.  Iss. 2. Р. 863-879. Філіпини. (проіндексовано у 2020 році) (1,5 д.а.) 

- V.  V.  Tsypko,  K.  I.  Alieksieieva,  I.  A.  Venger,  O.  V.  Tavolzhanskyi,  N.  I.
Galunets,  A.  V.  Klyuchnik.  Information policy of the enterprise as the basis for the
reproduction of human potential in the structure of public social interaction
(Информационная  политика  предприятия  как  основа  воспроизводства
человеческого  потенциала  в  структуре  общественного  социального
взаимодействия)  //  Journal of Advanced Research in Law and Economics (Журнал
перспективных исследований в области права и экономики).  -  2019.  Румыния.  -
Vol. 10 Issue 6.- P.1664-1672.  https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4932
(0,9 д.а.) 

-  Ovcharenko,  Mykola O.,  Tavolzhanskyi,  Oleksii V., Radchenko,  Tetiana M.,
Kulyk,  Kateryna D.,  Smetanina,  Nataliia V.  Combating Illegal Drugs Trafficking Using
the Internet by Means of the Profiling Method (Противодействие  незаконному
обороту наркотиков через Интернет с помощью метода профилирования) // Journal
of Advanced Research in Law and Economics (Журнал перспективных исследований
в  области  права  и  экономики).  Румыния.  Vol.  11,  n.  4  (2020),  p.  1296-1304.
https  ://  doi  .  org  /10.14505//  jarle  .  v  11.4(50).26   (1,1 д.а.) 

- Таволжанський О. В. Особливості адаптації національної системи покарань
до європейських стандартів / О. В. Таволжанський, В. Ю. Приходько // Право та
інновації. - К. ; Х.: Право, № 2 (30) (2020).-С.87-92 (0,68 д.а.)

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

№
з/п

Прізвище,
ім’я, по
батькові

Назва статті мовою
оригіналу

Країна,
назва журналу,

вихідні дані

Науково-метрична база
даних 

1. Тавол-
жанський
О.В.

Protection of ownership right
in the court: the essence and
particularities  (Захист  права
власності в суді)

Asia life science, 
Supplement 21(2), 
December 2019.  Iss. 
2. Р. 863-879. 
(проіндексовано у 
2020 році).

Журнал   індексується  в
науко-метричній базі Scopus

2 Тавол-
жанський
О.В.

Information policy of the
enterprise as the basis for the
reproduction of human
potential in the structure of
public social interaction
(Информационная
политика  предприятия  как
основа  воспроизводства
человеческого потенциала в
структуре  общественного
социального
взаимодействия)

Journal of Advanced
Research in Law and
Economics (Журнал
перспективных
исследований  в
области  права  и
экономики).  -  2019.
Румыния.  -  Vol.  10
Issue  6.-  P.1664-1672
(проіндексовано  у
2020 році)

Журнал   індексується  в
науко-метричній базі Scopus

3. Тавол-
жанський
О.В.

Combating Illegal Drugs
Trafficking Using the Internet
by Means of the Profiling

Journal of Advanced 
Research in Law and 
Economics (Журнал 

Журнал   індексується  в
науко-метричній базі Scopus
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Method (Противодействие
незаконному  обороту
наркотиков через Интернет
с  помощью  метода
профилирования)

перспективных 
исследований в 
области права и 
экономики). 
Румыния. Vol. 11, n. 
4 (2020), p. 1296

4. Таволжансь-
кий О.В.

Особливості  адаптації
національної  системи
покарань до  європейських
стандартів

Право та інновації. - 
К. ; Х.: Право, № 2 
(30) (2020).-С.87-92 

Журнал   індексується  в
наукометричній  базі  ERIH
PLUS (European Reference Index
for  the  Humanities);   включено
до міжнародної наукометричної
бази  даних  Academic  Research
Index  –  ResearchBib  (Японія);
внесено до наукової бази даних
польського  Міністерства  науки
та  вищої  освіти  –  Polish
Scholarly  Bibliography  (PBN)
(Польща).  Входить  до
Information  Matrix  for  the
Analysis  of  Journals  –  MIAR
(Іспанія).  Внесено  до
міжнародної  наукометричної
бази  даних  Index  Copernicus
(IC),  Польща.  В  міжнародній
базі  індексації  журналів  IC
Journals Master List

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

ПІБ Кількість цитувань Індекс Хірша (h)

Таволжанський Олексій Володимирович 23 3

18. Керівництво науково-дослідною роботою студентів:
18.1. Керівник гуртка з проблем кримінально-виконавчого права, працюючого

при кафедрі, кількість студентів, які беруть в ньому участь - 25-27 студентів. 

18.2. Кількість  наукових  статей  та  тез,  надрукованих  під  керівництвом
Таволжанського О.В. студентами самостійно – 62 тез /загальним обсягом 4,75 д.а.
та 4 наукових статі. 

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

Доцент О.В. Таволжанський
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