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3. Тема  і  обсяг  запланованої  річної  науково-дослідницької  роботи  –

«Суспільна  небезпека   особи  злочинця  як  критерій  для  призначення
покарання в Україні» - 1,5 друк. арк.

4. Тема  і  обсяг  фактично  виконаної  науково-дослідницької  роботи
«Суспільна  небезпека   особи  злочинця  як  критерій  для  призначення
покарання в Україні» - 1,6 друк. арк.

4.1. Форма впровадження виконаних НДР:
Стаття включена до міжнародної наукометричної бази SCOPUS - 1/ 0,3 д.а.
Статті- 2/0,9 д.а.
Тези – 1/0,2 д.а.
Підручник – 1/0,2 д.а.

       
 Опубліковано 5/1,6 друк. арк.

 Включена до міжнародної наукометричної бази даних SCOPUS:
- Kopotun, I.M., Holovkin, B.M., Nalyvaiko, L.R., Hrytsai, I.O., Tkachova, O.V.

Health-improvement competences formation technique in future police officers by means
of  personality-oriented  approach  to  physical  education   (Методика  формирования
оздоровительных  компетенций  у  будущих  сотрудников  полиции  посредством
личностно-ориентированного  подхода  к  физическому  воспитанию)  (2019)
International Journal of Learning, Teaching and Educational Research (Международный
журнал обучения, преподавания и образовательных исследований), 18 (11), pp. 205-
217 (1,5/0,3 д.а.)

Проіндексовано 14.01.2020 р. Scopus,  не входила у звіт за 2019 рік.
                    

Статті:
-  Ткачова О.В.,  Павлов Н.С. Умовно-дострокове звільнення від відбування

покарання у виді довічного позбавлення волі: українські реалії// Теорія і практика
правознавства. – 2020. – Вип. 1 (17). С. 1-18. (0,9/ 0,5 д.а.)

- Ткачова О.В., Борох Є.Є. Основні засоби виправлення та ресоціалізації осіб,
засуджених  до  позбавлення  волі  на  певний  строк  
// Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове фахове видання
юридичного  факультету  Запорізького  національного  університету.-  Запоріжжя
2020, № 3.- с. 347-351 (0,7/ 0,4 д.а.) 

Тези: 
-  Ткачова  О.В. Аналіз  вимог  до  антикорупційної  програми  юридичної

особи // Запобігання корупції у приватному секторі : матеріали наук.- практ. онлайн
«круглого столу», присвяченого 25-річчю із дня створення НДІ вивчення проблем



злочинності та 95-річчю із дня народження акад. Володимира Сташиса (м. Харків,
1 лип. 2020 р.). – Харків : Право, 2020. – С. 143 - 146 (0,2 д.а.)

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

ін.; за ред. Б. М. Головкіна. – Харків :  Право, 2020. – 384 с. (розд. 13 (13.2 – у
співавт.  з  О.  В.  Таволжанським),  розд.  15 (15.2 – у співавт.  з  О.  В.  Новіковим)
(24,0/0,2 д.а)

8. Участь у конфернціях та ін.:
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

Особиста
участь

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

Особиста
участь

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

Особиста
участь

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

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

ПІБ Кількість цитувань Індекс Хірша (h)
Ткачова Олена Вікторівна 71 5

17. Керівництво науково-дослідною роботою студентів:
   Керівник наукового гуртка з кримінально-виконавчого права. 
17.2. Студентами  самостійно надруковано 20 наукових  тез  під

керівництвом  Ткачової О.В..

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

доц. О.В. Ткачова 
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