
З В І Т
кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права 

з науково-дослідницької роботи за 2020 рік

Кафедра  кримінології  та  кримінально-виконавчого  права  Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого в 2020 році здійснювала наукові
дослідження згідно з планом в рамках комплексно-цільової програми «Теоретичні і
прикладні  проблеми  запобігання  злочинності  та  реформування  Державної  кримі-
нально-виконавчої служби в Україні», № 0111u000958, яка є складовою частиною на-
укового  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-дослідної 

роботи.
1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ 

НАУКОВО- ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ

1.1.  Кафедра  кримінології  та  кримінально-виконавчого  права  у  2020  році
здійснювала наукові дослідження у рамках комплексно-цільової програми «Теорети-
чні і прикладні проблеми запобігання злочинності та реформування Державної кри-
мінально-виконавчої служби в Україні».  Згідно з відповідними темами всієї роботи
кафедри на 2016-2020 роки і темами річної роботи на 2020 рік професорсько-виклада-
цький склад кафедри виконував теоретичні розробки і емпіричні дослідження з метою
підготовки відповідного матеріалу для статей, монографій та кандидатських дисерта-
цій.

Кафедра  також  приймала  участь  у  розробці  проектів  змін  і  доповнень  у
законодавчі акти з кримінального, кримінально-виконавчого, кримінально-процесуа-
льного законодавства щодо посилення боротьби з окремими видами злочинів і особ-
ливостями відбування окремих видів покарань.

1.2. Виконані наступні теми:

1. Головкін Б.М., д.ю.н., професор, завідувач кафедри 
«Протидія корупції в господарській діяльності» (2,0 д.а.)

Опубліковано -  23/12,44 д.а.
Стаття включена до міжнародної наукометричної бази 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 д.а.)

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

–  Головкін  Б.М. Питання державної  політики  боротьби із  злочинністю в наукових
дослідженнях Василя Яковича Тація //Проблеми законності : спеціальний випуск / за заг.
ред. проф. А.П. Гетьмана. – Харьков : Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2020. – 212
с. С. 171- 176 (0,4 д.а.)



–  Головкін Б.М. Про детермінацію злочинності  //  Часопис Київського університету
права. Київ:  Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2020. –  № 1. 
С. 274-280 (1,0 д.а.)

–  Головкін Б.М. Теперішнє і майбутнє кримінології  //Проблеми законності / за заг.
ред. проф. А.П. Гетьмана. – Харьков : Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. – 2020. –  
 № 149. С. 168- 184 (1,3 д.а.)

Тези:
– Головкін Б.М.,  Лисодєд О. В. Співвідношення понять «особа злочинця» та «особи-

стість злочинця» //  Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шля-
хи їх вирішення [Текст] : матеріали міжвузів. наук.- практ. круглого столу (Київ, 28 трав.
2020 р.) / у 2 ч. [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац.
акад. внутр. справ, 2020. Ч. 1. – 270 с. С. 34-39. (0,2 д.а.)

– Головкін Б.М.,  Новіков О. В. Поняття, ознаки та види корупції у приватній сфері //
Теорія  та  практика сучасної  юриспруденції :  матеріали  ХХІV науково-практичної  конфе-
ренції (м. Харків, 30 травня. 2020 р.). –Харків, 2020. С. 304–305. (0,2/0,1 д.а.).

- Головкин Б. Н., Новиков О. В. К вопросу о детерминантах коррупции в частной сфе-
ре  в  Украине// Концептуальные основы стратегии  борьбы с коррупцией : сб.  материалов
Междунар.  науч.-практ.  конф.,  Минск,  29  сент. 2020  г.  /  Науч.-практ.  центр  проблем
укрепления законности и правопорядка Генер. прокуратуры Респ. Беларусь ; редкол. : В. В.
Марчук (гл. ред) [и др.]. Минск : Изд. центр БГУ, 2020. С. 65–68. (0,2/0,1 д.а.).

– B. Holovkin, A. Dziuba Рreventing corruption in the private sector by enhancing corporate
responsibility for legal entities //Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук.
конф.  за  результатами  роботи  фахівців  НДІ  вивч.  проблем  злочинності  ім.  акад.  В.  В.
Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) /
редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. – Харків : Право, 2019. – 430
с.- С. 11-14 (0,17/0,08 д.а.), не входило у звіт за 2019 рік.

– B.  Holovkin,  A.  Dziuba Some risk management issues in preventing corruption in
business //Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами
роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за
фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В.
І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. – Харків : Право, 2019. – 430 с.  – С. 15-18 ( 0,14/0,07 д.а.) .),
не входило у звіт за 2019 рік.

– Головкін Б.М. До питання про механізм запобігання корупції //Актуальні проблеми
протидії  злочинності  :  матеріали наук.  конф.  за  результатами роботи фахівців  НДІ вивч.
проблем злочинності ім.  акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал.  темами у
2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєє-
ва та ін. – Харків : Право, 2019. – 430 с. – С. 122-126 (0,15 д.а.),  не входило у звіт за 2019
рік.

– Головкін Б.М., Бурда О. М. Щодо суб’єктів, що протидіють корупції в межах виконан-
ня основних функцій //Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за
результатами  роботи  фахівців  НДІ  вивч.  проблем  злочинності  ім.  акад.  В.  В.  Сташиса
НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В.
С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. – Харків : Право, 2019. – 430 с. – С. 127-
131 (0,23/0,11 д.а.), не входило у звіт за 2019 рік.

–  Головкін  Б.М.,  Іжевський  Р.  П.  До  питання  про  суб’єкти  запобігання  корупції  //
Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи
фахівців  НДІ  вивч.  проблем  злочинності  ім.  акад.  В.  В.  Сташиса  НАПрН  України  за
фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В.
І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. – Харків : Право, 2019. – 430 с.  – С. 132-136 (0,2/ 0,1 д.а.), не
входило у звіт за 2019 рік.

–  Головкін Б.М.,   Новіков О. В. Щодо об’єктів запобігання корупції // Актуальні про-
блеми протидії  злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ
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вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами
у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Єв-
тєєва та ін. – Харків : Право, 2019. – 430 с.- С. 137-141 (0,22/ 0,11 д.а.), не входило у звіт за
2019 рік.

– Головкін Б.М., Новікова К.А. До питання про криміногенні чинники екологічної зло-
чинності //Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами
роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за
фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В.
І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. – Харків : Право, 2019. – 430 с.- С. 142-144 (0,12/ 0,06 д.а.),
не входило у звіт за 2019 рік.

–  Головкін Б.М., Лисодєд О.В.  Щодо суб’єктів, що беруть участь у здійсненні заходів
запобігання і протидії корупції //Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук.
конф.  за  результатами  роботи  фахівців  НДІ  вивч.  проблем  злочинності  ім.  акад.  В.  В.
Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) /
редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. – Харків : Право, 2019. – 430
с. – С. 227-229 (0,12/ 0,06 д.а.), не входило у звіт за 2019 рік.

– Головкін Б.М., Панова С.В.  До питання про методи запобігання корупції //Актуальні
проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ
вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами
у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Єв-
тєєва та ін. – Харків : Право, 2019. – 430 с.- С. 264-267 (0,14/ 0,07 д.а.), не входило у звіт за
2019 рік.

–  Головкін  Б.М.,  Христич  І.О.  Наукові  підходи  щодо  вимірювання  злочинності  //
Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи
фахівців  НДІ  вивч.  проблем  злочинності  ім.  акад.  В.  В.  Сташиса  НАПрН  України  за
фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В.
І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. – Харків : Право, 2019. – 430 с.- С. 322-324 (0,13/0,06 д.а.), не
входило у звіт за 2019 рік.

– Головкін Б.М., Христич І.О. Проблеми вимірювання криміногенності //Актуальні про-
блеми протидії  злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ
вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами
у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Єв-
тєєва та ін. – Харків : Право, 2019. – 430 с. – С. 325-328 (0,17/0,08 д.а.), не входило у звіт за
2019 р

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. 1 (1.1, 1.2 – у співавт. з О.Ю. Шостко і
Н.В. Сметаніною, розд. 2 (2.1), розд. 3 (3.1, 3.2, 3.3 – у співавт з О.В. Лисодєдом), розд. 4
(4.1, 4.2, 4.3 – у спіавт. З В.Ф. Примаченком), розд. 5 , розд. 12 (12.1. – у співавт. з Ю.В. Лу-
ценком, 12.2. – у співавт. з Ю.О. Левченко, 12.3 – у співавт. з О.Г. Колбом), розд. 16, розд.
18 (18.2 – у співавт. В.В. Шаблистим))   (24,0/ 4,3 д.а.).

Навчальні посібники:
з грифом МОН: 

- Застосування  в Україні заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї до засу-
джених,  позбавлених  волі:  правові  підстави,  теорія  і  практика:  навч.  посібник /  Боровик
А.В., Колб О.Г., Колб І.О. та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.Г. Колба. Луцьк: СПД
Гадяк Ж.В. друкарня «Волинь поліграф»тм, 2020. 696 с.:  Головкін Б.М. - підрозділ 2.2.  (1,0
друк. арк.).

-  Кримінально-виконавча  діяльність  прокуратури  у  сфері  виконання  покарань:  навч.
посібник / А.В. Боровик, Ю.О. Новосад, О.Г. Колб та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф.
О.Г. Колба. Луцьк: СПД Гадяк Ж.В. друкарня «Волинь поліграф»тм, 2020. 640 с.:  Головкін
Б.М. - підрозділ 5.2 спільно з В.С. Наливайком  (1,0 друк. арк.).
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- Запобігання злісній непокорі вимогам адміністрації установ виконання покарань: навч.
посіб. / Боровик А.В., Колб О.Г., Копотун І.М. та ін.; за заг. ред. О.Г. Колба. Луцьк: СПД Га-
дяк Ж.В. друкарня «Волиньполіграф», 2020. 320 с. (Головкін Б.М. підрозділ 2.4 спільно з К.Г.
Махніцькою (0,5 д.а.).

Енциклопедія:
Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Харків: Право, 2016 – Т. 18: Кри-

мінологія.  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. Коре-
цького НАН України; Нац. юриди. ун-т імені Ярослава Мудрого. – 2019.- 544 с. : іл.  (43,9
д.а.) – Член редколегії і автор 2-х термінів: Абстиненція С. 6, Віктимізація С. 60 (обсягом
0,15 д.а.), не входило у звіт за 2019 рік.

2. Степанюк А.Х. , д.ю.н., професор (0,5 ст.)
«Теоретичні проблеми кримінально-виконавчого права» (2,0 д.а.)

Опубліковано - 9/4,21д.а.
Монографія:

-    Принцип  поваги  до  прав  і  свобод  людини  у  кримінально-виконавчому
законодавстві, виконанні і відбуванні покарань: монографія /О.В. Гальцова, А.Х. Степанюк.
– Харків: Право, 2020. – 224 с. (14,0/1,4 д.а.)

Статті:
-  Степанюк А. Х. Колонія чи в’язниця? Погляд на установи виконання покарань з

позицій історичного ревізіонізму// Вісник пенітенціарної асоціації України. 2020. № 1 (11).
С.20-37 (0,65 д.а.)

- Степанюк А.Х. Режим -   це не «порядок виконання і відбування покарання», а про-
грама соціальної допомоги при поводжені з ув’язненими// Вісник пенітенціарної асоціації
України. 2020. № 2 (12). С.110-125 (0,78 д.а.)

- Olena V. Galtsova, Maksym Yu. Kutiepov, Anatolii F. Stepaniuk   Recommendations of
the Council of Europe as a Guide for the Development of Criminal Executive Law of Ukraine// In-
ternational Journal of Criminology and Sociology. 2020, 9 (0,4 д.а.).

Тези:
-  Степанюк А.Ф. Рівні  безпеки виправних колоній//   Кримінальне право в  умовах

глобалізації  суспільних  процесів:  традиції  та  новації  :  матеріали  міжнар.  наук.-практ.
круглого столу, м. Харків, 15 трав. 2020 р. / [редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), Л. М. Деми-
дова (заст. голов. ред.), А. П. Гетьман та ін.].  – Харків : Право, 2020. – 786 с.   С. 355-359
(0,25 д.а.)

- Степанюк А.Ф. Рівень безпеки виправних колоній //Діджиталізація і безпека : мате-
ріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 19 листоп. 2020 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Яросла-
ва Мудрого ; за ред. А. П. Гетьмана і Б. М. Головкіна. – Харків : Право, 2020. – 402 с. С.
334-339 (0,27 д.а.)

-  Степанюк  А.  Х.  Нормативно-правові  підстави  запровадження  електронного
моніторингу засуджених. Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф.
за результатами роботи фахівців  НДІ вивч.  проблем злочинності  ім.  акад. В. В. Сташиса
НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В.
С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. – 430 с.  С.  306-309
(0,19 д.а.), не входило у звіт за 2019 рік.
  -  Степанюк А. Х., Гальцова О. В. Електронний моніторинг як складова громадських
санкцій. Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами
роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за
фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В.
І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків : Право, 2019. – 430 с. С.  310-314 (0,14/0,07 д.а.), не
входило у звіт за 2019 рік.

Енциклопедія:
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Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Харків: Право, 2016 – Т. 18: Кри-
мінологія.  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. Коре-
цького НАН України; Нац. юриди. ун-т імені Ярослава Мудрого. – 2019.- 544 с. : іл. – Автор
3-х термінів: Будинок дитини при виправній колонії С. 48, Виправлення засудженого С. 54,
Яковець Ірина Станіславівна C. 520 (обсяг 0,2 д.а.), не входило у звіт за 2019 рік.

3. Шостко О. Ю. , д.ю.н., професор 
 «Удосконалення заходів запобігання корупційній злочинності  в  Україні з урахуван-
ням міжнародного і зарубіжного досвіду»  (2,0 д.а). 

Опубліковано - 6/5,02 д.а.
Монографія зарубіжна:

-    Olena Shostko. Some issues concerning the fight against corruption in modern Ukraine
//  Zmierzyć  i  zrozumieć  przestępczość.  Tom  jubileuszowy  ofiarowany  Profesor  Beacie
Gruszczyńskiej.-  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.- 2020. - P. 281 – 288 (Деякі пита-
ння протидії  корупції у сучасній Україні // Виміряти і зрозуміти злочинність.  Ювілейний
том на честь професорки  Беати Грущинської: - Видавництво Варшавського університету,
2020) – 0,4 д.а.

Статті:
Включена до міжнародної наукометричної бази даних SCOPUS
-   Olena Shostko.  Promoting the Legal Protection of Anti-Corruption Whistleblowers in

Ukraine  //  Demokratizatsiya:  The  Journal  of  Post-Soviet  Democratization.-   The  George
Washington University,  Volume 28,  Number  2,  Spring  2020.-   pp.  229-245  (Удосконалення
захисту викривачів корупції в Україні // Демократизація: Журнал пострадянської демократи-
зації. – Університет Джорджа Вашингтона, США) - 0,8 д.а.

Було проіндексовано 17.09.2020 р. Scopus
У фаховому виданні:
-  Шостко  О.  Ю. Сучасні  світові  тенденції  злочинності  /  О.  Ю.  Шостко,  О.  М.

Подільчак // Проблеми законності. - 2020. - Вип. 148. - С. 184-200. - Режим доступу: http://
nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2020_148_18. – 0,5 д.а.

Тези:
- Шостко О.Ю. Глобалізація і транснаціональна корупція // Кримінальне право в умовах

глобалізації суспільних процесів: традиції та новації: матеріали міжнар. наук.-практ. кругло-
го столу, м. Харків, 15 трав.  2020 р. / [редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), Л. М. Демидова
(заст. голов. ред.), А. П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2020. – 776 с. С. 433- 436 - 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. 1 (1.1, 1.2 – у співавт. з Б.М. Головкіним і
Н.В. Сметаніною, розд. 2 (2.5 – у спіавт. з О.М. Подільчак), розділи 10, 11, 19  (24,0/ 3,02
д.а.)

Енциклопедія
Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Харків: Право, 2016 – Т. 18: Кри-

мінологія.  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. Коре-
цького НАН України; Нац. юриди. ун-т імені Ярослава Мудрого. – 2019.- 544 с. : іл. – Автор
2-х термінів:   Бізнес  кримінальний  С.  38,  Європейське  товариство  кримінологів  С.  138.
(обсягом 0,1 д.а.), не входило у звіт за 2019 рік.

4. Автухов К.А. к.ю.н., доцент
«Правове забезпечення прав засуджених» (1,5 д.а.).

Опубліковано –  16/10,87 д.а.
Статті:
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- Автухов К. А., Артьомов К. Ю. Реалізація принципу індивідуальності покарання на
прикладі  України  та  Німеччини  //  Міжнародний  науковий  журнал  "Інтернаука" Серія:
"Юридичні  науки"  5  (27)  International scientific journal "Internauka."  Series:  "Juridical  Sci-
ences" http://www.inter-nauka.com/magazine/law/   (0,5/ 0,25 д.а.)

-  Автухов К.А., Силенок К.П. Стан дотримання прав ув’язнених в Україні (на підставі
даних,  закріплених  у  звітах  ЄКПТ).  Журнал  східноєвропейського  права.  2019.  
№ 69. С. 46 – 51 (0,8/0,4д.а.), не входило у звіт за 2019 рік.

Тези:
1. Автухов  К.А. Щодо  законодавчого  забезпечення  фінансування  кримінально-

виконавчої системи. Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: ви-
клики глобалізації та регіональні аспекти : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-
практичної конференції (м. Ужгород, 26 лист. 2019 р. УжНУ). Ужгород:, 2019. С. 52-53 (0,1
др.арк) не входило у звіт за 2019 рік

2. Автухов К.А,  Яковець І.С. Стан діяльності національного превентивного меха-
нізму в Україні  // Дотримання прав ув’язнених та роль у цьому національного пре- венти-
вного механізму : матеріали «круглого столу» (м. Харків, 13 груд. 2019 р.) / ред. кол.: К.А.
Автухов,  І.С.  Яковець ;  НДІ вивч.  проблем злочинності  ім.  акад. В. В. Сташиса НАПрН
України. – Харків : Право, 2019. – С 4-7.(0,2/ 0,1 др арк.) не входило у звіт за 2019 рік

3. Автухов К.А. Про правила організації об’єднаних націй, що стосуються поводже-
ння з жінками-ув’язненими та заходів покарання для жінок-правопорушниць, не пов’язаних
з позбавленням волі  (бангкокські  правила)»  //Актуальні  проблеми протидії  злочинності  :
матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім.
акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд.
2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. – Харків : Право,
2019. – 430 с. – С. 38-39 (0,07 д.а.) не входило у звіт за 2019 рік

4. Автухов К.А.,  Білоус К. С. Доступність до правосуддя засуджених   //Актуальні
проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ
вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами
у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтє-
єва та ін. – Харків : Право, 2019.  430 с. – С. 40-41 (0,15/0,05 д.а.) не входило у звіт за 2019
рік

5. Автухов К.А.,  Силенок К. П. Аналіз  єдиних положень звітів  ЄКПТ//Актуальні
проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ
вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами
у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтє-
єва та ін. – Харків : Право, 2019. – 430 с. – С. 44-48 (0,21/0,1 д.а.) не входило у звіт за 2019
рік

6. Автухов К.А., Яковець І.С.  Зміни до нормативних актів у сфері помилування //
Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи
фахівців  НДІ вивч.  проблем злочинності ім.  акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фу-
ндаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І.
Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. – Харків : Право, 2019.  430 с. – С. 49-53 (0,21/ 0,1 д.а.)  не
входило у звіт за 2019 рік

7. Автухов  К.А. Положення  рішень  Європейського  суду  з  прав  людини  в  кри-
мінально-виконавчому праві. Тенденції розвитку та правовий образ сучасної держави: мате-
ріали міжнародного круглого столу (Одеса,  20 грудня 2019 р.)  Національний університет
«Одеська юридична академія». Одеса, 2019, С. 86-89 (0,2 др арк.) не входило у звіт за 2019
рік

8. Автухов К.А, Яковець І.С. Значення міжнародних стандартів у процесі виконання
кримінальних покарань. Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування:
виклики ХХІ століття : тези доп. учасників  II Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 10 груд.
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2019 р.) ; Наук.- дослід. ін-т публ. політики і соц. наук. Харків: НДІ ППСН, 2019. С. 138-141.
(0,2/ 0,1 др арк.) не входило у звіт за 2019 рік

9. Автухов К.А. Щодо потреби у законодавчих змінах порядку виконання штрафу //
«Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу: матеріали VIIІ
Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Івано-Франківськ, 06 грудня 2019 року).
– Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2019. –С.
3-4 (0,2 др арк.) не входило у звіт за 2019 рік

10. Автухов  К.А. Потреби  змін  законодавства  у  сфері  пробації  /  Автухов  К.А.
Яковець І.С. / Економіка, облік, фінанси та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах
глобалізації: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 5
грудня 2019 р.): у 10 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 4. С. 14-15 (0,15 д.а.) не входило у звіт за
2019 рік

Підручник:
Кримінально-виконавче право України. Академічний курс: підручник /К.А. Автухов.,

А.П. Гель., І.С. Яковець. – Юрінком Інтер, 2020. - 432 с. (18,4/6,0 д.а)
Навчальні посібники:

З грифом МОН:
 -  Кримінально-виконавча  діяльність  прокуратури  у  сфері  виконання  покарань:  навч.

посібник / А.В. Боровик, Ю.О. Новосад, О.Г. Колб та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф.
О.Г. Колба. Луцьк: СПД Гадяк Ж.В. друкарня «Волинь поліграф»тм, 2020. 640 с.:  Автухов
К.А. - підрозділ 2.2. «Організаційно-правові засади діяльності прокуратури України як уча-
сника кримінально-правових відносин» у співавторстві з Савченко А. В. с. 198-249 (1,4 д.а.).

  - Застосування  в Україні заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї до
засуджених, позбавлених волі: правові підстави, теорія і практика: навч. посібник /
Боровик А.В., Колб О.Г., Колб І.О. та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.Г. Ко-
лба. Луцьк: СПД Гадяк Ж.В. друкарня «Волинь поліграф»тм, 2020. 696 с. (40,45 д.а.):
Автухов К.А. - підрозділ 2.3. у співавторстві з Кісілюком Е.М. с. 214-258 (1,4 д.а.).

Енциклопедія:
Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Харків: Право, 2016 – Т. 18: Кри-

мінологія.  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. Коре-
цького 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.) не входило у звіт за 2019 рік.

5. Лисодєд О.В., к.ю.н., доцент (0,25), декан 
Тематика річної наукової роботи не планувались. Фактично виконано наступ-

не:
Опубліковано –13/8,76 д.а.:

Статті
Включені до міжнародної наукометричної бази SCOPUS:

– Shevchuk O.,  Mokhonchuk S.,  Lysodyed O.,  Mamonova V. Оn some features of the imple-
mentation of the right to inclusive educations of human with disabilities in Ukraine (О некоторых
особенностях  реализации  права  на  инклюзивное  образование  людей  с  инвалидностью  в
Украине).  Humanities & Social Sciences Reviews (Обзоры гуманитарных и социальных наук,
Индия). 2020.  Vol.  8,  No.  2e.  Р.  102-108.  doi:  https  ://  doi  .  org  /10.18510/  hssr  .2020.82  e  11  
(Проіндексовано в Scopus 03.07.2020 р.) (1,0 д.а.)
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– Shevchuk O., Lysodyed O., Borysenko I., Bululukov O., Babaieva O. Legal support of the pa-
tient's  right  to  innovation in  health  (Правовое обеспечение права пациента на инновации в
области здравоохранения).  European Journal  of  Sustainable Development  (Европейский жу-
рнал устойчивого развития,  Италия).  2020.  Vol. 9  (4).  Р.  337-350. doi:  https://doi.org/
10.14207/ejsd.2020.v9n4p337 (Проіндексовано: в  Scopus – 21.10.2020 р., в Web of Science –
22.10.2020 р.) (1, 2 д.а)

У фаховому виданні:
– Лисодєд О. В. Служба пробації Латвії: правові засади діяльності / О. В. Лисодєд //

Часопис Київського університету права. – 2020. – № 3 (0,96 д.а.).
Тези
–  Лисодєд  О.  В.  Щодо  кримінологічної  характеристики  злочинів,  учинених  з  не-

обережності [Електронний ресурс] / О. В. Лисодєд // Сучасні кримінологічні дослідження :
методи,  напрями,  перспективи :  збірник тез міжнарод.  наук.-практ.  столу (Київ,  14 лист.
2019  р.).  –  К.  :  ДНДІ  МВС  України,  2019.  –  С.  88-91.  –  Режим  доступу  :  http  ://  
dndi  .  mvs  .  gov  .  ua  /  files  /  pdf  /  Materialy  _  kruglogo  _  stolu  _2019_11_14.  pdf   (0,28  д.а.)  (не  увійшли  у
звіт за 2019 р.);

– Лисодєд О.В. Щодо суб’єктів, що беруть участь у здійсненні заходів запобігання і
протидії корупції / О. В. Лисодєд, Б. М. Головкін //Актуальні проблеми протидії злочинності
: матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім.
акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд.
2019 р.) / редкол. : В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. – Харків : Право,
2019. – С. 227-229 (0,12/0,06 д.а.) (не увійшли у звіт за 2019 р.);

– Лисодєд О. В. Віктимологічна характеристика злочинців і жертв злочинів, учинених
з  необережності  /  О.  В.  Лисодєд  //  Актуальні  проблеми  формування  громадянського
суспільства  та становлення  правової  держави  :  зб.  матеріалів  ІІІ-ї  Всеукр.  наук.-практ.
інтернет-конф., Черкаси, 21 трав. 2020 р. / ред. кол. : Г. А. Волошкевич (відп. ред.) та ін. –
Черкаси : видавець Вовчок О. Ю., 2020. – С. 151-155 (0,24 д.а.); 

– Лисодєд О. В. Співвідношення понять «особа злочинця» та «особистість злочинця» /
Б. М. Головкін, О. В. Лисодєд // Кримінологічна  теорія і практика : досвід, проблеми сьо-
годення та шляхи їх вирішення : матеріали міжвузів. наук.-практ. круглого столу (Київ, 28
трав. 2020 р.) / у 2 ч. [редкол. : В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ
: Нац. акад. внутр. справ, 2020. – Ч. 1. – С. 34-39 (0,34/0,17 д.а.);

– Лисодєд О. В. Сучасне шахрайство в Україні  /  О. В. Лисодєд //  Матеріали ХХІV
науково-практичної конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції», м. Харків, 30
травня. 2020 р. – Харків, 2020. – С. 306-308 (0,24 д.а.);

– Лисодєд О. В. Покарання та громадські санції за законодавством Латвії / О. В. Ли-
содєд // Забезпечення правопорядку в умовах коронокризи : матеріали панельної дискусії IV
Харків. міжнар. форуму, м. Харків, 23-24 верес. 2020 р. / редкол. : В. Я. Тацій, А. П. Геть-
ман, Ю. Г. Барабаш, Б. М. Головкін. – Харків: Право, 2010. – С. 136-143 (0,34 д.а.)

– Лисодєд О. В. Наглядові функції служби пробації Латвії / О. В. Лисодєд // Діджиталі-
зація і безпека суспільства : 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. – Ха-
рків : Право, 2020. – С. 222-227 (0.28 д.а.);

– Лисодєд О. В. Злочинці і жертви необережних злочинів [Електронний ресурс] / О. В.
Лисодєд // Злочинці і жертви злочинів : матеріали ХХ Всеукр. наук. конф. з кримінології для
студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Харків, 16 лист. 2020 р. / Нац. юрид. ун-т імені
Ярослава Мудрого; за ред. проф. А. П. Гетьмана і проф. Б. М. Головкіна. – Харків : Юрайт,
2020. – С. 5-10. – Режим доступу : http://criminology.nlu.edu.ua/news/hh-vseukra%d1%97nska-
naukova-konferencziya-z-kriminologi%d1%97-dlya-studentiv-aspirantiv-ta-molodih-vchenih-
zlochinczi-i-zhertvi-zlochiniv/ (0,26 д.а.).

Підручник:
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https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n4p337
https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n4p337
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219246220
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219242200
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219243826
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217253601
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205370746


Кримінологія : підручник [Б. М. Головкін, В. В. Голіна, О. В. Лисодєд та ін.] ; за заг.
ред. Б. М. Головкіна . – Харків : Право, 2020. – 384 с. Розд. 3 (3.1, 3.2, 3.3 - у співавт. з Голо -
вкіним  Б.М.),  розділ  6  (6.6,  6.7),  розд.  22  (22.1  –  у  співавт.  з  Остапко  К.С.,  22.2,  22.3)
(24,0/2,1 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. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. – 2019. – 544 с.
Автор 10-ти термінів: Виправний центр С. 56-58, Законні інтереси засуджених C. 149-151,
Кореспонденція  засуджених  С.  224-227,  Короткочасні  виїзди  засуджених  С.  227-229,
Кримінально-виконавче  законодавство  С.  234-236,  Насиченість  злочинністю  С.  305-306,
Національний превентивний механізм С. 308-310, Обов’язки засуджених С. 315-316, Права
засуджених  С.  357-361,  Правовий  статус  засуджених  С.  362-364  (обсягом  1,63  д.а.),  не
увійшла до звіту за 2019 р.

6. Лукашевич С. Ю., к.ю.н., доцент  
«Синергетична теорія запобігання злочинності» 1,5 д.а.

Опубліковано- 8/3,0 друк.арк.
Стаття:
- Serhii Lukashevych, Valeriy Obolentsev, Yuriy Ponomarenko. Systematic Transformation

Processes of Crime in the Financial and Economic Spheres and the Prevention of Criminal Leader-
ship.  Materials  VI International  Conference on Social,  economic and academic leadership (IC-
SEAL 2019) held during 13th -14th of December 2019 (Prague, Czech Republic). Published by At-
lantis Press SARL 2020/5/27. Prague. 2020. - Р. 149-156 0,9 д.а./ 0,3 д.а.

Тези:
- Лукашевич С.Ю. Методологія сучасної кримінології. Материали за XVI международ-

на научна практична конференция, Научният потенциал на света - 2020 , 15 - 22 септември
2020 г.: София.«Бял ГРАД-БГ». - Р. 32-38 0,3 д.а.

- Лукашевич С.Ю.  Методика кримінологічних досліджень.  Materiály XVI Mezinárodní
vĕdecko - praktická konference «Nastolení moderní výdy -2020», Volume 3 : Praha. Publishing
House «Education and Science». - Р. 40-46 0,3 д.а.

- Лукашевич С.Ю. 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.). - С. 92-96. 0,25 д.а. 

- Лукашевич С.Ю.  Future crime: криміногенні загрози майбутнього. Забезпечення пра-
вопорядку вумовах коронакризи :  матеріали панельної  дискусії  IV Харків.  міжнар.  юрид.
форуму,  м.  Харків,  23–24верес.  2020 р.  /  редкол.:  В.Я.Тацій,  А.П.Гетьман,  Ю.Г.Барабаш,
Б.М.Головкін.– Харків: Право, 2020.– 250 с. - С. 144-148. 0,25 д.а. 

- Лукашевич С.Ю. Щодо визначення об’єкта запобігання злочинності. Матеріали між-
народної  науково-пракитичної  конференції  «Legal science,  legislation and law enforcement
practice:  regularities and development trends» («Юридична  наука,  законодавство  і  правоза-
стосовча практика: закономірності та тенденції розвитку»), Lublin, the Republic of Poland (м.
Люблін,  Республіка  Польща),  30-31  жовтня  2020  року-  Lublin,  the Republic of Poland,
Publishing House “Baltija Publishing”. – С. 303-307. 0,3 д.а.

- Лукашевич С.Ю., Бондаренко Б.К., Салаєва К.А., Бондаренко К.Е. Забезпечення кри-
мінологічної безпеки засобами архітектурного планування урбанізованих просторів// Буді-
вельне право: теорія та практика містопланування та містобудування. Зб. наук. пр. Вип. ІV.
За матеріалами Четвертої Міжнародної наук.-практ. конф. «Будівельне право»., (Київ, 20 ли-
стопада 2020 р.)/  Мін-во освіти  і  науки України,  Київ.  нац.  ун-т  будівн.  і  архіт-ри та ін.
Київ–Тернопіль: «Економічна думка», 2020. 192 с. С. 68-73. 0,1 д.а.
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Підручник:
Кримінологія: підручник/ [Б.М. Головкін, В.В. Голіна, О.В. Лисодєд та ін.]; за заг. ред.

Б.М. Головкіна. — Харків: Право, 2020. — 384 с. 1,2 д.а.

7. Оболенцев В.Ф., к.ю.н., доцент  (0,75 ст.)
«Застосування  технологій  штучного  інтелекту  у  правоохоронній  сфері»,  1,5

д.а.
Опубліковано – 8/2,74 друк. арк.

Стаття включена до міжнародної наукометричної бази SCOPUS:
- Valery F. Obolentsev, Oleg N. Gutsa, Olga B. Demchenko. Information technology of verifi-

cation of algoritmic of medical regulaions  (Інформаційна технологія перевірки алгоритмічно-
сті нормативних актів медичної сфери)// Wiadomości Lekarskie,  2019. Num. 4. (Медицинские
новости,  2019,  №  4  /  Vol.  72  Issue:12  cz  2.-  P.2427-2433)  Республіка  Польща. https://
wiadlek.pl/wp-content/uploads/2020/02/WL-12-cz-II-2019.pdf     (0,5 д.а.)

Було проіндексовано Scopus (березень 2020р.), не входила у звіт за 2019 рік.
Статті:
-  Оболенцев  В.Ф. Конституція  як прагматична вербальна модель  системи держави

Україна: значення для правоохоронної діяльності.  Теорія і практика правознавства:  елек-
трон. наук. фах. вид. Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. 2020. Вип. 1 (17) С. 1-11. (0,54
д.а)

- Valeriy Obolentsev, Serhii Lukashevych, Yuriy Ponomarenko. Systematic Transformation
Processes  of  Crime  in  the  Financial  and  Economic  Spheres  and  the  Prevention  of  Criminal
Leadership.  Proceedings of the 6th International Conference on Social, economic, and academic
leadership (ICSEAL-6-2019).  Advances in Social  Science,  Education and Humanities Research.
Volume 441. Atlantis Press. 2020. P. 149-154. (0,6/0,2 д.а.)

-  Оболенцев В.Ф.,  Гуца О.Н.,  Єрьоменко В.В.  Досвід цифрового моделювання си-
стеми Конституції України у нотації  IDEF0.   Теорія і практика правознавства:  електрон.
наук. фах. вид. Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. – 2020. – Вип. 2 (18). (0,6 д.а./ 0,2
д.а.)

Тези:
 -  Оболенцев В.Ф. Системний аналіз як міжнародний стандарт методичного забезпе-

чення у вирішенні  проблем системи охорони здоров’я громадян України.  Правові  засади
епідемічної безпеки: виклики та перспективи : матеріали інтернет-конференції (м. Полта-
ва, 29 квіт. 2020 р.). – Харків : Право, 2020. – С. 192-195. (0,1 д.а.)

-  Оболенцев  В.  Ф.  Досвід  цифрового  моделювання  Конституції  України  у  нотації
IDEF0. Актуальні шляхи удосконалення українського законодавства : зб. тез наук. доп. і по-
відомл. ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. науковців, практикуючих юристів, аспірантів та сту-
дентів (м. Харків, 16 трав.  2020 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Юрид. клініка.
– Харків : Право, 2020. – С.31-33. (0,1 д.а.)

- Оболенцев В.Ф.   Особливості системного підходу у теорії та практиці заходів анти-
корупційного  комплаєнсу.   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. – 214 с. – С.113-115. (0,1 д.а.)

- Оболенцев В.Ф. Стан та перспективи цифрової юриспруденції в Україні. Актуальні
шляхи вдосконалення українського законодавства : зб. тез наук. доп. і повідомл. ХІІ Всеукр.
наук.-практ. конф. вчених, практикуючих юристів, аспірантів та студентів, м. Харків, 14 ли-
стоп. 2020 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Юрид. клініка. – Харків : Право, 2020.
– 176 с. – С. 81-84. (0,1 д.а.)

-  Оболенцев В.Ф. Стан та перспективи цифрової юриспруденції в Україні.  Викори-
стання технологій штучного інтелекту у протидії злочинності : матеріали наук.-практ. он-
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лайн-семінару (м. Харків, 5 листоп. 2020 р.). – Харків : Право, 2020. – 112 с. – С.60-62. (0,1
д.а.)

Підручник:
Кримінологія: підручник/ Б.М. Головкін, В.В. Голіна, О. В. Лисодєд та ін.; за ред. профе-

сора Б.М. Головкіна. – Х.: Право, 2020. - 384 с. (24,0/1,0 д.а.)
Енциклопедія:

Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Харків: Право, 2016 – Т. 18: Кри-
мінологія.  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. Коре-
цького НАН України; Нац. юриди. ун-т імені Ярослава Мудрого. – 2019.- 544 с. : іл. – Спів-
автор (з Санжюн Кім і Анастасія Монне Лукаш) терміну: Кан Уеда С. 196 (обсягом 0,1
д.а.), не входила у звіт за 2019 рік.

8. Пивоваров В.В., к.ю.н., доцент  (0,5 ст.)
«Виклики корпоративної злочинності у сучасному світі», 1,5 д.а.

Опубліковано – 7/4,31 друк.арк.
Монографія

- 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. Лу-
ценко,  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:
-  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.)

- Пивоваров В.В., Чепур В.О. Кримінологічний погляд на корпоративний характер су-
часної екологічної злочинності. Правові горизонти. 2020. Вип. 23. С. (0,58 / 0,29 д.а.) 
- Пивоваров В.В., Бражнікова Л.К. Коронавірусна хвороба та загрози національній безпеці. 
Порівняльно-аналітичне право: електронне видання. 2020. № 4.  C.637-643. URL: http://pap-
journal.in.ua/2020-2  (0,5/0,25 д.а.) 

Тези:
-  Пивоваров В.В., Коновалова І.О. Шахрайство в умовах діджиталізації суспільства:

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

Підручники:
- 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.)
- Боротьба за корупцією та організованою злочинністю : підруч. : у 2-х т. Т. 2. Боро-

тьба 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.)

9. Романов М. В., к.ю.н., доцент  
«Захист і забезпечення прав засуджених, як складова загальної мети покарання

та кримінально-виконавчої діяльності»  1,5 д.а.
Опубліковано – 7/2,9 д.а.

Статті:
Включена до міжнародної наукометричної бази даних SCOPUS:
-  Oleksandr V. Petryshyn, Svіtlana H. Erohina,  Mikhail V. Romanov. Penitentiary health-

care: Ligal and practical aspects (Пенитенциарная медицина: правовой и практические аспек-
ты) // Wiadomosci Lekarskie (Лечебные ведомости), tom LXXII, 2019, Nr 12 cz.  II, grudzien.
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Польша. 2591 (0,7/ 0,3 д.а.) 
Була проіндексована Scopus (березень 2020 р.), не входила у звіт за 2019 рік.

- Романов М.В. Історичні етапи становлення ідеї захисту прав засуджених// Проблеми
законності : республік. міжвід. наук. зб. / Нац. юрид. універ. Вип. 150 (2020). - с. 173-187
(1,0 д.а.)

- Романов М.В.  Захист прав засуджених, як правовий феномен. Юридичний науковий
електронний журнал. № 7 (2020). URL: http://www.lsej.org.ua/   (0,7 д.а.)

Тези:
-  Романов М.В.  Цифровізація і забезпечення прав людини під час пандемії COVID-19 //

Забезпечення правопорядку в умовах коронакризи: матеріали панельної дискусії ІV Харкі-
в.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. 181-187   (0,3 д.а.)

- Романов М.В. Зміст поняття безпеки при визначені мети пробації// Діджиталізація і без-
пека: матеріали міжнародної конференції // за ред. проф. А. П. Гетьмана і проф. Б. М. Голов-
кіна, м. Харків, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 19 листопада 2020 р. – Харків: Пра-
во, 2020. – 410 с. (0,3 д.а.)

Підручник:
Кримінологія : підручник / [Б.М. Головкін, В.В. Голіна, О.А. Лисодєд та ін.]; за заг. ред

Б.М. Головкіна. – Харків: Право, 2020. – 384 с. (Підрозд. 6.2 у співавт. з В.В. Голіною) (0,2
д.а.)

Енциклопедія:
Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Харків: Право, 2016 – Т. 18: Кри-

мінологія.  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. Коре-
цького НАН України; Нац. юриди. ун-т імені Ярослава Мудрого. – 2019.- 544 с. : іл. – Автор
2-х термінів: Кримінально-виконавчий кодекс України С. 238, Органи виконання покарань
С. 320 (обсягом 0,1 д.а.) не входила у звіт за 2019 рік.

10. Ткачова О.В., к.ю.н., доцент 
 «Суспільна небезпека  особи злочинця як критерій для призначення покарання

в Україні», 1,5 друк. арк.
             Опубліковано - 5/1,6 друк.арк.

Статті:
 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.
- 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, засу-
джених 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 // Запобі-

гання корупції у приватному секторі : матеріали наук.- практ. онлайн «круглого столу», при-
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свяченого 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. Тавол-
жанським), розд. 15 (15.2 – у співавт. з О. В. Новіковим)  (24,0/0,2 д.а)

11. Таволжанський О.В., к.ю.н., доцент 
 «Напрямки запобігання кіберзлочинності в Україні» 1,5 друк. арк.

Опубліковано – 9/5,66 друк. арк.
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. Філі-
пини. (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 взаи-
модействия) //  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.) 

 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 про-
тидії корупції / О. В. Таволжанський //Запобігання корупції у приватному секторі : матері-
али наук.- практ. онлайн «круглого столу», присвяченого 25-річчю із дня створення НДІ ви-
вчення 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. Го-
ловкіна. – Харків : Право, 2020. – 402 с. С. 345-349 (0,2 д.а.)
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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) 

Енциклопедія:
Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Харків: Право, 2016 – Т. 18: Кри-

мінологія.  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. Коре-
цького 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  нача-
льника установи С. 499 (обсягом 0,1 д.а.), не входила у звіт за 2019 рік.

12. Кулик К.Д., к.ю.н., асистент 
 «Доцільність застосування відновного правосуддя при розгляді справ стосовно
статевих злочинів щодо неповнолітніх», 1,5 д.а.

Опубліковано – 7/3,91 друк. арк.
Статті:
Включені до міжнародних наукометричних баз даних SCOPUS і Web of Science:
-  Smetanina,  N.,  Kulyk,  K. Cost of crime in Ukraine: an empirical analysis (Ціна злочин-

ності в Україні: емпіричне дослідження) // Journal of Criminological Research, Policy and Prac-
tice (Журнал кримінологічних досліджень, політики та практики).  2020. Volume 6. Issue 2.
URL:  https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JCRPP-10-2019-0065/full/html (1,06
д.а.)

Дата публікації: 28 лютого 2020 р. 
Було проіндексовано в Web of Science Core Collection 11.03.2020 р.
Було проіндексовано в Scopus 19.03.2020 р.

-  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.

Тези:
-  Кулик К. Д. Деякі питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у приват-

ному секторі.  Запобігання корупції  у приватному секторі : матеріали наук.-практ.  онлайн
«круглого столу», присвяченого 25-річчю із дня створення НДІ вивчення проблем злочин-
ності та 95-річчю із дня народження акад. Володимира Сташиса (м. Харків, 1 лип. 2020 р.). –
Харків : Право, 2020. С. 85-89 (0,2 д.а.)

- Kulyk Kateryna (2020). Sexual molestation of minors in Ukraine: criminological characteristic
and prevention. Eurocrim 2020. 20th Annual Conference of the European Society of Criminology
10-11 September 2020 – online edition. p. 11-12 (0,1 д.а.)

- Кулик К.  Д. Щодо посилення  кримінальної  відповідальності  за  вчинення  злочинів
проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх. 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. С. 194-
198 (0,3 д.а)

Підручник:
 -  Кримінологія : підручник / [Б.М. Головкін, О.Ю. Шостко,  О.В. Новіков та ін.]; за

заг. ред. Б.М. Головкіна. – Харків : Право. 2020. Розд.17 (17.1, 17.2) (24,0/ 0,9 д.а)
Енциклопедія:
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Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Харків: Право, 2019 – Т. 18: Кри-
мінологія.  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. Коре-
цького НАН України; Нац. юриди. ун-т імені Ярослава Мудрого. – 2019.- 544 с. : іл. – Автор
3-х термінів: Сайкс Грешам Макреді С. 402,  Сьомий Конгрес ООН з попередження злочин-
ності  C.  430,  Тринадцятий  Конгрес  ООН з  попередження  злочинності  та  кримінального
правосуддя C. 472 (обсягом 0,25 д.а.), не входила у звіт за 2019 рік.

13. Кутєпов М.Ю., к.ю.н., асистент (0,5) 
Тематика річної наукової роботи не планувались. Фактично виконано наступ-

не:
Опубліковано -  11/3,49  д.а.

 Стаття у Scopus  :  
-  Olena V. Haltsova, Maksym Yu. Kutiepov and Anatolii F. Stepaniuk.  Recommendations of

the Council of Europe as a Guide for the Development of Criminal Executive Law of Ukraine. In-
ternational Journal of Criminology and Sociology. 2020. 9. 1557-1566. https  ://  www  .  lifescienceglob  -  
al  .  com  /  independent  -  journals  /  international  -  journal  -  of  -  criminology  -  and  -  sociology  /  volume  -9/83-  abstract  /  ijcs  /  
4251-  abstract  -  recommendations  -  of  -  the  -  council  -  of  -  europe  -  as  -  a  -  guide  -  for  -  the  -  development  -  of  -  criminal  -  exec  -  
utive  -  law  -  of  -  ukraine   (1,2/ 0,4 д.а.)

Статті:
- Кутєпов  М.Ю. Виправлення  та  ресоціалізація  засуджених  неповнолітніх:  шляхи

вдосконалення. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 1. С. 222-226 (0.81 д.а.)
Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/1_2020/55.pdf – журнал включено до наукометричної
бази Index Copernicus International (Польща)

- Кутєпов М.Ю. Праця засуджених як шлях до ресоціалізації. Юридичний науковий
електронний  журнал.  2020.  № 7.  –  журнал  включено  до  наукометричної  бази  Index
Copernicus International (Польща).  (0.70 д.а.)

Тези:
-  Кутєпов М.Ю. Досвід Європейських країн щодо виправлення та ресоціалізації  засу-

джених неповнолітніх. Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних
відносин:  Матеріали  міжнародної  науково-практичної  конференції.  Одеса:  ГО  «При-
чорноморська фундація права». 13-14 березня 2020. С. 96-99 (0.23 д.а.)
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die Polizeiliche Kriminalstatistik Österreich) С. 349, Третій Конгрес ООН з попередження зло-
чинності та поводження з правопорушниками С. 452, Четвертий Конгрес ООН з попередже-
ння злочинності та поводження з правопорушниками С. 502, Шотландський центр з питань
злочинності та правосуддя (англ. The Scottish Centre for Crime and Justice Research) С. 514
(обсягом 0,45 д.а.), не входила у звіт за 2019 рік.

15. Сметаніна Н.В., к.ю.н., асистент 
«Визначення  ціни  домашнього  насильства  і  злочинів  терористичної  спря-

мованості в Україні», 1,5 д.а.
Опубліковано 7/5,16 д.а.

Колективна зарубіжна монографія:
Smetanina N.V.  CRIME COGNITION LIMITS IN MODERN UKRAINIAN CRIMINOL-

OGY SCIENCE // Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and experience of the
European Union : Collective monograph. Baltija Publishing, 2020. P. 905-924. (1,3 д.а.).

URL:http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/35/575/1183-1
Статті:
Включені до міжнародної наукометричної бази SCOPUS  і Web of Science:
- Smetanina, N., Kulyk, K. Cost of crime in Ukraine: an empirical analysis (Ціна злочин-

ності в Україні: емпіричне дослідження) // Journal of Criminological Research, Policy and Prac-
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tice (Журнал кримінологічних досліджень, політики та практики).  2020. Volume 6. Issue 2.
URL:  https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JCRPP-10-2019-0065/full/html (1,06
д.а.)
Дата публікації: 28 лютого 2020 р. 
Було проіндексовано в Web of Science Core Collection 11.03.2020 р.

Було проіндексовано в Scopus 19.03.2020 р.
-  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.

Тези:
-  Сметаніна Н. В. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у

системі запобігання корупції. Запобігання корупції у приватному секторі : матеріали наук.-
практ. онлайн «круглого столу», присвяч. 25-річчю із дня створення НДІ вивчення проблем
злочинності та 95-річчю із дня народж. акад. Володимира Сташиса (м. Харків, 1 лип. 2020
р.). Харків, 2020. С. 124–127. (0,2 д.а.)

-  Сметаніна  Н.  В. Проблемні  питання  розвитку  антикорупційного  законодавста  у
приватному  секторі.  Забезпечення  правопорядку  в  умовах  коронакризи  :   матеріали
панельної дискусії  IV Харків. міжнар. юрид. форуму, м. Харків, 23-24 верес. 2020 р. / ред-
кол.: В. Я. Тацій, А. П. Гетьман, Ю. Г. Барабаш, Б. М. Головкін.  Харків : Право, 2020.  С.
199–202. (0,2 д.а.)

- Сметаніна Н. В. Запобігання терористичним злочинам в Україні.  Діджиталізація і
безпека : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 19 листоп. 2020 р. / за ред. А. П.
Гетьмана і Б. М. Головкін. Харків: Право, 2020. С. 331-335. (0,2 д.а.)

Підручник:
Кримінологія : підручник [Б. М. Головкін, В. В. Голіна, О. В. Лисодєд та ін.] ; за заг. ред.

Б. М. Головкіна. Харків : Право, 2020. 384 с.–  Сметаніна Н. В. автор: Розвиток криміноло-
гії в Україні та в зарубіжних країнах (підрозділ 1.2.); Наслідки злочинності (підрозділ 2.3.);
Запобігання терористичним злочинам (розділ 8) (24,0/ 0,9 друк.арк.).

Енциклопедія:
Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Харків: Право, 2016 – Т. 18: Кри-

мінологія.  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. Коре-
цького НАН України; Нац. юриди. ун-т імені Ярослава Мудрого. – 2019.- 544 с. : іл. – Автор
4-х термінів:  «Архів  кримінології  та  судової  медицини» С. 30,  Восьмий Конгрес ООН з
попередження злочинності і поводження з правопорушниками  С. 66, Другий Конгрес ООН
з попередження злочинності і поводження з правопорушниками  С. 121,  Шостий Восьмий
Конгрес ООН з попередження злочинності і поводження з правопорушниками  С. 511 (обся-
гом 0,2 д.а.), не входила у звіт за 2019 рік.

Загальна кількість виконавців – 15.

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

1.4. Діяльність на госпдоговірних засадах у 2020 році – не було.
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1.5. Актуальність виконаних розробок обумовлена підготовкою  підручників і
навчальних посібників  з кримінології, кримінально-виконавчого права, запобігання
корупції, написанням відповідних розділів монографій і дисертацій.

Обрані  теми  наукових  досліджень  актуальні,  мають  теоретичну  і  практичну
значущість. Результати виконаних розробок в рамках цільової комплексної програми
використовуються  під  час  викладання  навчальних  дисципліни  «Кримінологія»,
«Запобігання  корупції»,  «Віктимологія»,  «Кримінально-виконавче  право»  у  На-
ціональному 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 дисерта-
цій  покладені  теоретичні  розробки  і  емпіричні  дані,  які  були  отримані  в  процесі
наукових досліджень виконавців. Практична значимість усіх виконаних робіт полягає
в тому, що вони є главами  підручників і навчальних посібників для студентів Уні-
верситету і розділами наукових монографій. 

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.:
За власною ініціативою розроблено проект Закону України «Про внесення змін

до Кримінально-виконавчого кодексу України  щодо приведення  положення  ст.  18
КВК України у відповідність до Закону України «Про застосування амністії в Украї-
ні». Проект Закону направлено до Верховної Ради України.

«Про  внесення  змін  до  Кримінального  кодексу  України,  Кримінально-
виконавчого кодексу України та «Про пробацію» щодо кримінального покарання у
виді обмеження», отримано лист-впровадження № 20-01-23 від 22.01.2020 р.

доц. Автухов К.А.:
    -  Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удос-
коналення  порядку застосування заходів вгамування у сфері виконання покарань» .
    -  Проект Закону «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу
України щодо усунення правових колізій та  прогалин у  кримінально-виконавчому
законодавстві».

 Автухов К.А. 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

20



органів  виконання  покарань  та  пробації  та  безпосередньої  участі  у  3  засіданнях
робочої групи.

Лукашевич С.Ю.  надав письмові пропозиції в Комісію з питань правової ре-
форми до Робочої групи з питань розвитку кримінального права щодо внесення змін
до переліку обставин що збільшують відповідальність на 4-х сторінках (грудень 2020
р.).  Прийнято до розгляду та  опрацювання Робочою групою (лист № 006/2020 від
08.12.2020 за підписом Голови Робочої групи Юрія Бауліна).

  доц. Романов М.В.:
Приймав участь у розробці законопроектів щодо амністування засуджених в 2020

році та вдосконалення процедур дострокового звільнення від відбування покарання
шляхом редагування та надання редакції законопроектів, а також надання пропозицій
щодо вдосконалення проектів. Зокрема, щодо наступних законопроектів:

- проект № 3181 Закону «Про амністію в 2020 році»
-  проект  №  3765  Закону  «Про  підстави  та  коло  осіб,  до  яких  застосовується

амністія в 2020 році»
- проект № 3396 Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-
19,  спричиненої  коронавірусом  SARS-CoV-2,  в  установах  виконання  покарань  та
місцях попереднього ув'язнення»

Надані експертні висновки, пропозиції  та зауваження до проектів Законів
України:

 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виконання рішень Єв-
ропейського суду з прав людини» (проєкт № 4048 від 03.09.2020 р.) (Степанюк А.Х.)

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання
виникненню і  поширенню  гострої  респіраторної  хвороби  COVID-19,  спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2 в установах виконання покарань та місцях попереднього
ув’язнення» № 04-27/3-2020/39839 від 30 квітня 2020 р. (реєстр. № 3396) (Степанюк
А.Х., Романов М.В., Новіков О.В.)

«Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо
підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю та використання електронних
доказів» (Новіков О.В.)

«Про амністію в 2020 році» (проект № 3181) (Романов М.В.)
«Про  підстави  та  коло  осіб,  до  яких  застосовується  амністія  в  2020  році»

(проект № 3765) (Романов М.В.)

2.2. В 2020 році кафедра не брала участі в розробці та обговоренні проектів по-
станов вищих судових органів. 

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

доц. Романов М.В.:
Входив  до  складу  робочої  групи  з  підготовки  Концепції  реформування

пенітенціарної системи України, сформованої Офісом Генерального прокурора Украї-
ни.    

Діяльність  кафедри  по  розвитку  творчих  засад  в  організації   наукових
досліджень:

2.6. На базі кафедри були проведені: 
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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, Німеч-
чини, Велика Британія);

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 Володи-
мира Сташиса.

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 «ДІДЖИТАЛІ-
ЗАЦІЯ І БЕЗПЕКА».

За участі членів кафедри були організовані і проведені :
 Кулик К.Д. - член організаційного комітету  XX Міжнародної науково-практи-
чної  конференції  «Юридична  осінь  2020».  Національний  юридичний  університет
імені Ярослава Мудрого. Рада молодих вчених. 23 листопада 2020 р. (online)

Оболенцев В.Ф. -  круглий стіл  за  темою  «Становлення цифрової  юриспру-
денції», 22 жовтня 2020 р., кафедра кримінології та КВП НЮУ імені Ярослава Му-
дрого.

Оболенцев В.Ф., Лукашевич С.Ю., Шостко О.Ю. - ON-LINE презентація освіт-
ньої  програми  магістерського  рівня  підготовки  «Юридичний  антикорупційний
менеджмент – від навчання до практики», 06 липня 2020 р. 

За підсумками проведних заходів опубліковано 3 видання загальним
обсягом 99,43 друк.арк.:

- Забезпечення правопорядку в умовах коронакризи: матеріали панельної дис-
кусії 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.- 250 с.
(14,53 д.а.)

- Злочинці і жертви злочинів : матеріали ХХ Всеукр. наук. конф. з кримінології
для студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Харків, 16 лист. 2020 р. / Нац. юрид.
ун-т імені Ярослава Мудрого; за ред. проф. А. П. Гетьмана і проф. Б. М. Головкіна. –
Харків : Юрайт, 2020. – 792 с. (46,3 д.а.)

- 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. (38,6 д.а.)   

2.7. Викладачі кафедри приймали активну участь у конференціях:
Таблиця № 1

№
п/п

Дата проведення конференції 
назва, місто 

Кількість ви-
кладачів, 
які взяли

участь

Міжнародні
1. 14 лютого 2020 р. VІI Міжнародна науково-практична конференція «Акту-

альні проблеми захисту прав людини, яка перебуває в конфлікті з законом,
крізь призму правових реформ», м. Київ, у Київському регіональному нау-
ковому центрі НАПрН України). 

1
(Степанюк)
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2. Міжнародна науково-практична конференція  «Сутність та значення впливу
законодавства на розвиток суспільних відносин» (м. Одеса, Україна, 13-14
березня 2020 р.)

1
(Кутєпов)

3. Міжнародна науково-практична конференція  «Актуальні питання розвитку
та взаємодії публічного та приватного права» (м. Львів, Україна, 20-21 бе-
резня 2020 р.)

1
(Кутєпов)

4. Міжнародна науково-практична конференція   «Правова система України:
сучасні тенденції та фактори розвитку» (м. Запоріжжя, Україна, 27-28 бе-
резня 2020 р.)

1
(Кутєпов)

5. Міжнародна науково-практична конференція  «Міжнародні та національні
правові виміри забезпечення стабільності» (м. Львів, Україна, 17-18 квітня
2020 р.)

1
(Кутєпов)

6. Міжнародна науково-практична конференція  «Правова держава: напрямки
та тенденції її розбудови в Україні» (м. Одеса, Україна, 8-9 травня 2020 р.)

1
(Кутєпов)

7. 14-15 травня 2020 р.,  ІІІ Міжнародний молодіжний науковий юридичний
форум, Національний авіаційний університет, м. Київ

1
(Новіков)

8. 15 травня 2020 р.,  Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Кри-
мінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та нова-
ції»  Національний  юридичний  університет  ім.  Ярослава  Мудрого  та
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка
В. В. Сташиса, м. Харків

1
(Новіков

Степанюк
Шостко)

9. 15-16 травня 2020 р.,  Міжнародна науково-практична конференція «Суча-
сні проблеми розвитку державності та напрями їх вирішення через призму
правотворчої діяльності», ГО «Асоціація аспірантів-юристів», м. Харків

1
(Новіков)

10. 27 травня 2020 р., Міжнародна науково-практична конференція «Протидія
кіберзлочинності  та  торгівлі  людьми»,  МВС  України,  Харківський  на-
ціональний університет внутрішніх справ,  Координатор проектів ОБСЄ в
Україні, м. Харків

1
(Новіков)

11. 8 вересня 2020 р.  Whistleblower protection:  An essential tool for stop-
ping the corruption that threatens the world’s forests, fisheries and wildlife
(Захист викривачів: важливий інструмент для припинення корупції,
яка загрожує світовим лісам, риболовлі та дикій природі), США (он-
лайн)  

1
(Шостко)

12. Eurocrim 2020. 20th Annual Conference of the European Society of Criminology
10-11 September 2020. Romania. Bucharest (online)

2
(Шостко
Кулик)

13. 15-22 септември 2020 г.,  София,  Республіка Болгарія, XVI международна
научна практична конференция «Научният потенциал на света - 2020»

1
(Лукашевич)

14. 22-30 zari 2020 r., Praha, Czech Republic, XVI Mezinárodní vĕdecko - praktická
konference «Nastolení moderní výdy -2020»

1
(Лукашевич)

15. 23-24  вересня  2020  р.  панельна  дискусія «Забезпечення  правопорядку  в
умовах  коронокризи» ІV  Харківського міжнародного
юридичного форуму,  м.  Харків,  Національний  юридичний  університет
імені Ярослава Мудрого

7
(Головкін

Лукашевич
Оболенцев

Романов
Сметаніна

Таволжанський
Ткачова)

16. 25 вересня 2020 р.   ІV Харківський міжнародний юридичний форум; па-
нельна дискусія «Римський статут Міжнародного кримінального суду: про-
блеми імплементації до національного законодавства України»

1
(Степанюк)

17. Міжнародна науково-практична конференція  «Сучасні тенденції в юридич-
ній науці України та зарубіжних країн» (м. Запоріжжя, Україна, 25-26 ве-
ресня 2020 р.)

1
(Кутєпов)

18. 29  сентября 2020  г.  Международная  научно-практическая  конференція 2
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«Концептуальные  основы  стратегии  борьбы  с  коррупцией»  Науч.-практ.
центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной проку-
ратуры Республики Беларусь, г. Минск

(Головкін
Новіков)

19. 22-23  жовтня  2020  р.  Міжнародна  наукова  конференція:  «Реформування
кримінального законодавства України: сучасність та майбутнє», Національ-
ний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків

1
(Степанюк)

20. 30-31  жовтня  2020  року, Lublin,  the Republic of Poland,  Міжнародної
науково-пракитична конференція «Legal science,  legislation and law enforce-
ment practice: regularities and development trends»

1
(Лукашевич)

21. 10 -11 листопада 2020 р.  The 24-hour Conference on Global Organized
Crime (24  годинна  конференція  глобальної  організованої  злочин-
ності), США   https://oc24.globalinitiative.net/

1
(Шостко)

22. 19 листопада 2020 р. міжнародна науково-практична конференція «Діджи-
талізація і безпека», м. Харків, Національний юридичний університет імені
Ярослава Мудрого

9
(Головкін

Кулик
Оболенцев
Пивовров
Романов

Сметаніна
Степанюк

Таволжанський
Ткачова)

23. 20 листопада 2020 р. Четверта Міжнародна наук.-практ. конф. «Будівельне
право»., Київ, Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-
ри та ін.

1
(Лукашевич)

24. 23  листопада  2020  р.  XX Міжнародна  науково-практична  конференція
«Юридична осінь 2020». Харків. (online)

1
(Кулик)

Всеукраїнські
25. 23 квітня 2020 р., Науково-практична конференція присвячена пам’яті віце-

президента Кримінологічної  асоціації  України,  професора О.  М.  Литвака
«Держава і злочинність. Нові виклики в епоху постмодерну», МВС Украї-
ни, Харківський національний університет внутрішніх справ, Кримінологі-
чна асоціація України, м. Харків

1
(Новіков)

26. 16 травня  2020 р. ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. науковців, практикуючих
юристів,  аспірантів  та студентів.  Нац.  юрид.  ун-т ім.  Ярослава Мудрого,
Юрид. клініка. Харків

1
(Оболенцев)

27. 30  травня  2020  р.,  ХХІV Всеукраїнська  науково-практична  конференція
«Теорія  та  практика  сучасної  юриспруденції»,  Національний  юридичний
університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків

1
(Новіков)

28. Всеукраїнський  науково-практичний  семінар  «Правова  політика  України:
історія та сучасність» (м. Житомир, Україна, 8 жовтня 2020 р.)

1
(Кутєпов)

29. 14 листопада 2020 року.  XІІ Всеукраїнська науково-практична конференції
«Актуальні шляхи удосконалення українського законодавства». Нац. юрид.
ун-т ім. Ярослава Мудрого, Юрид. клініка. Харків

1
(Оболенцев)

30. 16 листопада 2020 р. ХХ-та Всеукраїнська наукова конференція з криміно-
логії для студентів, аспірантів та молодих вчених «Злочинці і жертви зло-
чинів»,  м.  Харків,  Національний  юридичний  університет  імені  Ярослава
Мудрого

7
(Головкін

Лукашевич
Новіков

Оболенцев
Пивоваров

Таволжанський
Ткачова)

Інші конференції, семінари, «кругли столи»
31. 29 квітня 2020 р.  Інтернет-конференція «Правові засади епідемічної безпе-

ки:  виклики та перспективи. НДІ ВПрЗ імені академіка В.В.Сташиса», м.
Полтава

1
(Оболенцев)
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32. 28 травня 2020 р. Міжвузівський науково-практичний круглий стіл «Кри-
мінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх ви-
рішення», Нац. акад. внутр. справ, м.Київ

1
(Головкін)

33. 30 травня 2020 р. ХХІV науково-практична конференція «Теорія та практи-
ка сучасної юриспруденції», м. Харків

1
(Головкін)

34. 24 червня 2020 р.  Можливості  та виклики цифровізації  правосуддя в час
фізичного дистанціювання. НДІ ВПрЗ імені академіка В.В.Сташиса, м.Ха-
рків

1
(Оболенцев)

35. 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 академі-
ка Володимира Сташиса, НДІВПрЗ імені Академіка В.В. Сташиса НАПрН
України, Харків

8
(Головкін

Кулик
Лукашевич

Новіков
Оболенцев
Сметаніна

Таволжанський
Ткачова)

36. 29 жовтня 2020 р. круглий стіл «Використання технологій штучного  Інте-
лекту у протидії злочинності» НДІ ВПрЗ ім. академіка В.В.Сташиса, Харків

1
(Оболенцев)

37. 22 жовтня 2020 р. круглий стіл за темою  «Становлення цифрової юриспру-
денції» , Харків

1
(Оболенцев)

38. 5 листопада 2020 р. науково-практичний семінар “Використання технологій
штучного інтелекту у протидії злочинності”, м. Харків, Науково-дослідний
інститут  вивчення  проблем  злочинності  ім.  акад.  
В. В. Сташиса

1
(Шостко)

39. 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. 

1
(Пивоваров)

40. 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. 

1
(Пивоваров)

41. 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: 16.03.2020р. – 27.03.2020р. 

1
(Пивоваров)

42. 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. 

1
(Пивоваров)

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

1
(Пивоваров)

44. Участь у заході "Вебінар: Порушення адвокатом основних принципів адво-
катської етики як підстава для притягення до дисциплінарної відповідаль-
ності", 04.02.2020р., Україна

1
(Пивоваров)

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

1
(Пивоваров)

46. Участь у заходах з підвищення кваліфікації адвокатів (Рада адвокатів Харкі-
вської області), 07.10.2020р., Україна

1
(Пивоваров)

Усього в 2020 році  
у  46-ти наукових заходах 15 учасників брали участь 76 раз

2.8. Участь у зарубіжних конференціях:
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1. Головкін Б.М. і Новіков О.В. Международная научно-практическая конференція
«Концептуальные основы стратегии борьбы с коррупцией» Науч.-практ. центр про-
блем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики
Беларусь, 29 сентября 2020 г., г. Минск.

2. Шостко О.Ю. і Кулик К.Д. Eurocrim 2020.  20th Annual Conference of the Euro-
pean Society of Criminology 10-11 September 2020. Romania. Bucharest (online).

3. Шостко О.Ю. 08 вересня 2020 р. Whistleblower protection: An essential tool for
stopping the corruption that threatens the world’s forests, fisheries and wildlife (Захист ви-
кривачів: важливий інструмент для припинення корупції, яка загрожує світовим лі-
сам, риболовлі та дикій природі), США (он-лайн). 

4. Шостко О.Ю. 10 -11 листопада 2020 р. The 24-hour Conference on Global Orga-
nized Crime (24 годинна конференція  глобальної  організованої  злочинності),  США
https://oc24.globalinitiative.net/

5. Лукашевич С.Ю. 15-22 септември 2020 г., София, Республіка Болгарія, XVI ме-
ждународна научна практична конференция «Научният потенциал на света - 2020»

6. Лукашевич  С.Ю. 22-30  zari 2020  r.,  Praha,  Czech  Republic, XVI Mezinárodní
vĕdecko - praktická konference «Nastolení moderní výdy -2020»

7. Лукашевич С.Ю. 30-31 жовтня 2020 року, Lublin,  the Republic of Poland, Між-
народної науково-пракитична конференція «Legal science,  legislation and law enforce-
ment practice: regularities and development trends»

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

У 2020 році викладачі кафедри опублікували  132 одиниці друкованої продук-
ції загальним обсягом 80,07 друк. аркуш. 

3.1. Монографії (4/4,26 д.а.) :

-  Принцип  поваги  до  прав  і  свобод  людини  у  кримінально-виконавчому
законодавстві,  виконанні  і  відбуванні  покарань:  монографія  /О.В.  Гальцова,  А.Х.
Степанюк. – Харків: Право, 2020. – 224 с. (14,0/1,4 д.а.)  Рекомендована до друку вченою
радою  Національного  юридичного  університету  імені  Ярослава  Мудрого  (протокол  №  3  від  25
жовтня 2019 р.)   

-  Організаційно-правові  засади  участі  СБ  України  в  системі  протидії  орга-
нізованій 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.)

Колективні зарубіжні монографії:
- Smetanina N.V. CRIME COGNITION LIMITS IN MODERN UKRAINIAN CRIMI-

NOLOGY SCIENCE // Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and expe-
rience of the European Union : Collective monograph. Baltija Publishing, 2020. P. 905-924.
(1,3 д.а.).

URL:http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/35/575/1183-1
-     Olena Shostko.  Some issues concerning the fight against  corruption in modern

Ukraine //  Zmierzyć i  zrozumieć przestępczość.  Tom jubileuszowy ofiarowany Profesor
Beacie Gruszczyńskiej.-  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.- 2020. - P. 281 –
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288  (Деякі  питання  протидії  корупції  у  сучасній  Україні  //  Виміряти  і  зрозуміти
злочинність.  Ювілейний  том  на  честь  професорки   Беати  Грущинської:  -
Видавництво Варшавського університету, 2020) – 0,4 д.а.

3.2. Список опублікованих за звітній період підручників  (3/31,5 д.а.):

1. Кримінологія : підручник / Б.М. Головкін, В.В. Голіна,  О.В. Лисодєд та ін.; за
ред. Б.М. Головкіна. – Харків : Право. 2020. – 384 с.  (24,0 д.а.).

2.  Кримінально-виконавче  право  України.  Академічний  курс:  підручник  /К.А.
Автухов, А.П. Гель., І.С. Яковець. – Юрінком Інтер, 2020. - 432 с. (18,4/6,0 д.а)
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Колба. Луцьк: СПД Гадяк Ж.В. друкарня «Волиньполіграф», 2020. 320 с. (Головкін
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Енциклопедія:
Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Харків: Право, 2016 – Т.
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oriented  approach  to  physical  education   (Методика  формирования  оздоровительных
компетенций  у будущих сотрудников полиции  посредством личностно-ориентированного
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2. Smetanina, N., Kulyk, K. Cost of crime in Ukraine: an empirical analysis (Ціна злочин-
ності в Україні: емпіричне дослідження) // Journal of Criminological Research, Policy and Prac-
tice (Журнал кримінологічних досліджень, політики та практики).  2020. Volume 6. Issue 2.
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Було проіндексовано в Scopus 19.03.2020 р.
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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.
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4. Shevchuk O., Mokhonchuk S., Lysodyed O., Mamonova V. Оn some features of the imple-
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Украине).  Humanities & Social Sciences Reviews (Обзоры гуманитарных и социальных наук,
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6. Valery F. Obolentsev, Oleg N. Gutsa, Olga B. Demchenko. Information technology of verifi-
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7. Oleksandr V. Petryshyn, Svіtlana H. Erohina, Mikhail V. Romanov. Penitentiary health-
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ты) // Wiadomosci Lekarskie (Лечебные ведомости), tom LXXII, 2019, Nr 12 cz.  II, grudzien.
Польша. 2591 (0,7/ 0,3 д.а.) 
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V. Klyuchnik. Information policy of the enterprise as the basis for the reproduction of human po-
tential in the structure of public social interaction (Информационная политика предприятия как
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взаимодействия) //  Journal of Advanced Research in Law and Economics (Журнал перспекти-
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P.1664-1672. https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4932 (0,9 д.а.) 
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10. Olena Shostko. Promoting the Legal Protection of Anti-Corruption Whistleblowers in
Ukraine  //  Demokratizatsiya:  The  Journal  of  Post-Soviet  Democratization.-   The  George
Washington University,  Volume 28,  Number  2,  Spring  2020.-   pp.  229-245  (Удосконалення
захисту викривачів корупції в Україні // Демократизація: Журнал пострадянської демократи-
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Science) - 22/13,72 д.а.
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9. Новіков  О.  В. Особливості  юридичної  відповідальності  службових  осіб  юридичних  осіб
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(17). С. 1-18. (0,9/ 0,5 д.а.)

21. 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.) 

22. Шостко О. Ю. Сучасні світові  тенденції  злочинності  /  О.  Ю. Шостко,  О. М. Подільчак //
Проблеми законності.  - 2020.  - Вип.  148.  - С.  184-200.  - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
Pz_2020_148_18. – 0,5 д.а.
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3.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних:

№
№
п/п

ПІБ Кількість цитувань Індекс Хірша (h)

1. Головкін Богдан Миколайович 894 14
2. Степанюк Анатолій Хомич 253 6
3. Шостко Олена Юріївна 524 10
4. Автухов Костянтин Анатолійович 112 6
5. Лисодєд Олександр Володимирович 119 5
6. Лукашевич Сергій Юрійович 246 6
7. Оболенцев Валерій Федорович 273 8
8. Пивоваров Володимир Володимирович 175 6
9. Романов Михайло Васильович 115 6
10. Таволжанський Олексій Володимирович 23 3
11. Ткачова ОленаВікторівна 71 5
12. Кулик Катерина Дмитрівна 13 2
13. Кутєпов Максим Юрійович 17 2
14. Новиков Олег Володимирович 59 4
15. Сметаніна Наталія Володимирівна 101 6

Таблиця № 2.  Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією
до друку у 2020 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор:

№
з/
п

Автори Назва роботи Назва видання, де
опубліковано роботу

Том, номер
(випуск, 

перша-остання
сторінки 

роботи

Scopus і Web of Science
1. 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  форми-
рования  оздоровительных
компетенций у будущих сотрудни-
ков  полиции  посредством  ли-
чностно-ориентированного  под-
хода к физическому воспитанию)

International  Journal  of
Learning,  Teaching  and
Educational  Research  (Ме-
ждународный  журнал  обу-
чения,  преподавания  и
образовательных  иссле-
дований), (1,5 д.а.)
Проіндексовано  14.01.2020  р.
Scopus,  не  входила  у  звіт  за
2019 рік.

(2019) 18 (11), 
pp. 205-217

2. Smetanina N. 
V., Kulyk K. D.

Cost of crime in Ukraine: an empiri-
cal analysis (Ціна  злочинності  в
Україні: емпіричне дослідження)

Journal  of  criminological  re-
search  policy  and  practice
(Журнал кримінологічних
досліджень,  політики та
практики). 2020. 
Дата  публікації:  28  лютого
2020  
Було проіндексовано в Scopus 
19.03.2020 р.

2020. Volume 6.
Issue 2.  

3. Ovcharenko,
Mykola O.,

Tavolzhanskyi,
Oleksii V.,
Radchenko,

Combating Illegal Drugs Trafficking
Using the Internet by Means of the 
Profiling Method (Противодействие
незакон-ному обороту наркотиков 
через Интернет с помощью метода

Journal of Advanced 
Research in Law and 
Economics (Журнал пер-
спективных исследований в 
области права и экономики).

Том XI Выпуск
4 (50) 
стр. 1296-1304, 
июнь 2020
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Tetiana M.,
Kulyk,

Kateryna D.,
Smetanina,
Nataliia V.

профилирования) Румыния.

Дата публікації: 15.06.2020 р. 

Було проіндексовано в Scopus 
09.2020 р.

4. Shevchuk O., 
Mokhonchuk 
S., Lysodyed 
O., Mamonova
V.

Оn some features of the 
implementation of the right to 
inclusive educations of human with 
disabilities in Ukraine (О некоторых
особенностях реализации права на 
инклюзивное образование людей с
инвалидностью в Украине)

Humanities & Social Sciences
Reviews (Обзоры гуманита-
рных и социальных наук, 
Индия). 

(Проіндексовано в Scopus 
03.07.2020 р.) 

2020. Vol. 8, 
No. 2e. Р. 102-
108. doi: https://
doi.org/
10.18510/
hssr.2020.82e11

5. Shevchuk O., 
Lysodyed O., 
Borysenko I., 
Bululukov O., 
Babaieva O.

Legal support of the patient's right to
innovation in health (Правовое 
обеспечение права пациента на ин-
новации в области 
здравоохранения). 

European Journal of 
Sustainable Development 
(Европейский журнал 
устойчивого развития, Ита-
лия). (Проіндексовано: в 
Scopus – 21.10.2020 р., в Web 
of Science – 22.10.2020 р.) 

2020. Vol. 9 (4).
Р. 337-350. doi: 
https://doi.org/
10.14207/
ejsd.2020.v9n4p
337

6. Valery F. 
Obolentsev, 
Oleg N. Gutsa,
Olga B. Dem-
chenko

Information technology of 
verification of algoritmic of medical 
regulaions  (Інформаційна техноло-
гія перевірки алгоритмічності 
нормативних актів медичної 
сфери)

Wiadomości Lekarskie 
(Медицинские новости,) 
Республіка Польща. 
https://wiadlek.pl/wp-content/
uploads/2020/02/WL-12-cz-
II-2019.pdf     
Проіндексовано Scopus 
(березень 2020р.) 

2019, № 4 /
Vol. 72 Issue:12
cz 2.- P.2427-

2433

7. Oleksandr V. 
Petryshyn, 
Svіtlana H. 
Erohina, 
Mikhail V. 
Romanov 

Penitentiary healthcare: Ligal and 
practical aspects (Пенитенциарная 
медицина: правовой и практиче-
ские аспекты)

Wiadomosci Lekarskie (Ле-
чебные ведомостиgrudzien. 
Польша. 
Було проіндексовано березень 
2020 р. Scopus

grudzien 2019,
tom LXXII, 
2019, Nr 12 cz. 
II - Р.2591-2596

8. 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. Філіпини. 

(проіндексовано у 2020 році) 
(1,5 д.а.) не входила у звіт за 
2019 рік

Supplement 
21(2), 
December 2019.
Iss. 2. Р. 863-
879

9. V. V. Tsypko, 
K. I. Aliek-
sieieva, I. A. 
Venger, O. V. 
Tavolzhanskyi,
N. I. Galunets, 
A. V. Klyuch-
nik

Information policy of the enterprise
as the basis for the reproduction of
human potential in the structure of
public social interaction (Информа-
ционная политика предприятия как
основа  воспроизводства  человече-
ского  потенциала  в  структуре  об-
щественного  социального  взаи-
модействия) 

Journal of Advanced Re-
search in Law and Economics
(Журнал перспективных ис-
следований в области права
и экономики).  Румыния.
Дата публікації: 30.09.2019 р. 
Було  проіндексовано  в  Scopus
07.2020 р., не входила у звіт за
2019 рік

2019. - Vol. 10
Issue 6.- 
P.1664-1672. 
https://journal-
s.aserspublish-
ing.eu/jarle/ar-
ticle/view/4932

10 Olena Shostko Promoting the Legal Protection of 
Anti-Corruption Whistleblowers in 
Ukraine (Удосконалення захисту 
викривачів корупції в Україні)

Demokratizatsiya: The Jour-
nal of Post-Soviet Democrati-
zation.
The George Washington 
University. (Демократизація:
Журнал пострадянської 
демократизації, Університет
Джорджа Вашингтона, 
США).

Volume 28, 
Number 2, 
Spring 2020.
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 Проіндексовано в Scopus 
17.09.2020 р.

Інші видання
11 Serhii

Lukashevych,
Valeriy
Obolentsev,
Yuriy
Ponomarenko

Systematic Transformation Processes
of Crime in the Financial and Eco-
nomic Spheres and the Prevention of
Criminal Leadership

Materials  VI  International
Conference  on  Social,  eco-
nomic  and  academic  leader-
ship (ICSEAL 2019) held dur-
ing  13th  -14th  of  December
2019  (Prague,  Czech  Repub-
lic).  Published  by  Atlantis
Press SARL 

2020/5/27. 
Prague. 2020. - Р.
149-156
https://www.at-
lantis-press.com/ 
proceedings/ic-
seal-6-
19/125940981

Статті, прийняті редакцією до друку
12 Olena V.

Galtsova,
Maksym
Yu.
Kutiepov,
Anatolii F. 
Stepaniuk

Recommendations of the Council 
of Europe as a Guide for the De-
velopment of Criminal Executive 
Law of Ukraine

International Journal of 
Criminology and Sociol-
ogy. 2020, 9

Таблиця №3. Показники видавничої діяльності кафедри

Всього
друкованої
продукції

Моно-
графії

Наукові
статті в

наук. жу-
рналах та

наук. збірни-
ках

Тези допові-
дей та наук.
повідомлень

на конфе-
ренціях

Підручники
та навчальні
посібники з

грифом
МОН 

Підручники,
навчальні
посібники
без грифу

МОН

Збірники
нормативної
літератури,

енцикло-
педія

Кодекс
и,

комен-
тарі

132/

80,07

4/

4,26

37/

24,48

84/

11,0

3/

3,9

3/

32,9

1/

3,53

0

3.6. За 2020 рік всі викладачі кафедри мають наукові публікації.

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ НОВИХ ФОРМ ТВОРЧИХ ЗВ`ЯЗКІВ 

В 2020 році кафедра підтримувала творчі зв’язки з академічними закладами ви-
щої 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 Координаційних комі-
тетах з кримінології та з кримінально-виконавчого права НАПрН України, участі ча-
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стини  професорсько-викладацького  складу  кафедри  у  проведенні  досліджень
Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені Академіка Ста-
шиса 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., к.ю.н. Кутєпов М.Ю.
– наукові співробітники).

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

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

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

- Кулик К.Д. узагальнення практики застосування законодавства у справах про
конфлікт інтересів в діяльності службових осіб органів державної влади та місцевого
самоврядування.  Було  проаналізовано  100  адміністративних  протоколів  за  фактом
вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією (ст. 172-7 КУпАП). Визначено
найбільш типові ситуації виникнення потенційного та реального конфлікту інтересів.
Отримані результати були використані в навчально-методичних матеріалах.

- Новіков О.В.  узагальнення обвинувальних вироків щодо осіб, які засуджені за
кримінальні правопорушення проти інтелектуальної власності у 2019-2020 рр. Про-
аналізована  офіційна  статистична  інформація  Офісу  Генерального  прокурора  та
Державної  судової  адміністрації  щодо  кримінальних  правопорушень  у  сфері
інтелектуальної власності за 2019-2020 рр. 

- Новіков О.В.  узагальнення обвинувальних вироків щодо осіб, які засудженні за
корупційні злочини у приватному секторі у 2015-2019 рр. Проаналізована офіційна
статистична  інформація  Офісу  Генерального  прокурора  та  Державної  судової
адміністрації  щодо корупційних злочинів у приватному секторі  в Україні за 2015-
2019 рр.

-  Сметаніна Н.В.  вивчення та аналіз інформації Управління організації ведення
Єдиного  реєстру  досудових  розслідувань  та  статистичної  інформації  Генеральної
прокуратури України щодо встановлених та відшкодованих збитків у закінчених кри-
мінальних справах (провадженнях) правоохоронними органами упродовж 2019-2020
років

-  Сметаніна  Н.В.  узагальнення  статистичної  інформації  Державної  судової
адміністрації  України про суми матеріальних і  моральних збитків завданих злочи-
нами, установлених судами України за 2019 – 2020 роки (за статтями 109-447 Кри-
мінального кодексу України

-  Сметаніна Н.В.   Контент-аналіз засобів масової інформації за 2020 рік (узага-
льнення та аналіз повідомлень про встановлені збитки від вчинених кримінальних
правопорушень і криміногенну ситуацію у державі).

Результати  зазначених узагальнень  і  досліджень використовувались  у наукових
статтях і тезах доповідей на наукових і науково-практичних конференціях.

4.3. Кафедра готувала відповіді на запити  окремо прокуратури, суду,
органів місцевої влади та інш.:
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- На  виконання  Розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  
від 24 лютого 2016 р. № 113-р «Про затвердження Національного плану дій з викона-
ння резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року»
підготовлено  відповідь  на  лист  Інституту  модернізації   змісту  освіти  
№ 221/10-2309 від 09.11.2020 р.  про проведені  протягом 2020 р.  проекти/системи
заходів з відповідної тематики (на 4-х стор) (Головкін Б.М.).

-  Романов М.В. підготував відповідь на запит Верховної Ради України № 04-
27/3-2020/39839 від 30.04.2020 щодо законопроекту № 3396 "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо запобігання виникненню і поширенню го-
строї респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в
установах виконання покарань та місцях попереднього ув'язнення".

- Романов М.В. готував відповіді на запити правозахисних організацій з питань
дотримання прав засуджених на медичне забезпечення.

4.4. Інша консультаційна діяльність кафедри: 
- Кулик К.Д. 18 листопада 2020 р. прочитала лекцію з теми «Конфлікт інтересів:

запобігання та врегулювання» для студентів Харківського національного технічного
університету сільського господарства ім. Петра Василенка в якості запрошеного ле-
ктора.

-  Пивоваров  В.В.  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 (одно-
го за батьків) по досягненню 14-річного віку за приписами ЦК України, СК України
(дирекція, соціальний педагог ЗОСШ № 22, м. Харків.

-  Романов М.В. консультування адвокатів та правозахисників з питань меди-
чних прав засуджених, доступу адвокатів до установ виконання покарань під час дій
карантинних заходів.

-  Сметаніна Н.В. 12 листопада 2020 року відбувся виступ у якості спікера-
експерта круглого столу «Боротьба з корупцією на конституційних терезах: Банкова
проти Жилянської» (Харків-Київ).

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 Головкін
Б.М. Їм створено наукову школу, яка відповідає сучасному рівню кримінологічних
знань і потреб практики в Україні.  Проф.  Головкін Б.М. приймав участь у розробці
державних програм боротьби зі злочинністю. Під  його керівництвом захищені 9 кан-
дидатських  дисертацій  за  спеціальністю  12.00.08.  Головкін  Б.М.  -  член  спеціалі-
зованої  вченої ради із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 12.00.08
Науково-дослідного  інституту  вивчення проблем злочинності  імені  академіка  В.В.
Сташиса НАПрН України : К 64.502.01.

Проблеми науки кримінально-виконавчого права на сучасному етапі розробляє
проф. Степанюк А.Х. Під його керівництвом захищено 10 кандидатських дисертацій.
Степанюк А.Х.- член  спеціалізованих  вчених рад Національного  юридичного  уні-
верситету  імені Ярослава Мудрого: Д 64.086.01 і Науково-дослідного інституту ви-
вчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса: К 64.502.01.  Голова ко-
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ординаційного  бюро  з  проблем  кримінально-виконавчого  права  відділення  кримі-
нально-правових наук Національної академії правових наук України.

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

Кафедра працює по підготовці науково-педагогічних кадрів. 
В 2020 році на кафедрі відбувся захист 2-х кандидатських дисертацій:  
1. Кандидатська дисертація здобувача  Мокляк В.В. «Протидія терористичній

діяльності в Україні» (02 жовтня 2020 р.)  (науковий керівник – Б.М. Головкін).
2. Кандидатська дисертація здобувача Шейко К. В. «Запобігання злочинам, що

вчиняються у сфері  виробництва і  обігу алкогольних напоїв» (02 жовтня 2020 р.)
(науковий керівник – Б.М. Головкін).

5.2. Всі викладачі мають наукові ступені  (3 – доктора юридичних наук, профе-
сори; 7 – кандидатів юридичних наук, доцентів, 1 – кандидат юридичних наук, ст. на-
уков. співроб;  4 – кандидата юридичних наук, асистенти).

5.3. Головкін Б.М.  підготував 4 відгуки на  докторські дисертації і виступив
офіціним опонентом: 

-  Михайлика О.  Г. «Насильство в установах виконання покарань України: кримі-
нально-  правова  та  кримінологічна  характеристика (спеціалізована  вчена  рада  Д
27.855.03 Університету державної фіскальної служби України) (липень 2020 р.). 

-  Давидової М.М. «Запобігання схилянню до вживання наркотичних засобів,
психотропних  речовин  або  їх  аналогів  в  Україні»  (спеціалізована  вчена  рада  ДФ
26.007.012 у Національній академії внутрішніх справ) (жовтень 2020 р.)

-  Курилюка  Ю.Б.  «Адміністративно-правові  та  кримінологічні  засади
забезпечення  правопорядку  в  прикордонній  сфері  України»  (спеціалізована вчена
рада Д 17.127.07 Класичного приватного університету) (жовтень 2020 р.).

- Трепака В.М. «Теоретико-прикладні проблеми запобігання та протидії корупції
в Україні» (спеціалізована вчена рада Д 26.236.02 в Інституті держави і права імені
В.М. Корецького НАН України) (листопад 2020р.).

Підготовлено  1  відгук  на   кандидатську  дисертацію  і  виступ  офіційним
опонентом:

Головкін Б.М.:  
Азарової  А.А.  «Кримінологічна  характеристика  та  запобігання  завідомо

неправдивим повідомленням про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкоджен-
ня об’єктів власності» (спеціалізована вчена рада Д 26.007.03 у Національній академії
внутрішніх справ) (червень 2020 р.)

1.4. Підготовлено 8  відгуків на автореферати докторських дисертацій  за
спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче
право:

Головкін Б.М.:
 Богатирьова А. І. «Злочинність серед засуджених у місцях несвободи: кримі-
нологічна характеристика та запобігання» (березень 2020 р.)
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Коломієць  Ю.  Ю. «Кримінально-правова  ідеологія  в  юридичній  доктрині  та
кримінальному законодавстві України» (березень 2020 р.)
 Підгородинського В. М. «Злочини проти честі та гідності особи (теоретичне 
порівняльно- правове дослідження)» (березень 2020 р.)

Клочко  А.  М. «Теоретико-прикладні  засади  протидії  злочинам  у  сфері  бан-
ківської діяльності в Україні» (вересень 2020р.)

Мовчана Р. О. «Кримінальна відповідальність за злочини у сфері земельних від-
носин» (вересень 2020р.)

Каменського  Д.  В. «Кримінально-правова  охорона  економічних  відносин  у
США та Україні: компаративістське дослідження» (вересень 2020р.)

Макаренко Н. К. «Кримінологічні засади запобігання професійній злочинності в
Україні» (грудень 2020 р.)

Степанюк А.Х.:
Мовчана Р.  О. «Кримінальна відповідальність за злочини у сфері земельних

відносин» (2020)

Новіков О.В.  підготував  відгук на автореферат кандидатської дисертації за
спеціальністю 12.00.08 Дан Г. В. «Запобігання використанню малолітньої дитини для
заняття жебрацтвом в Україні» (червень 2020 р.)

Головкін Б.М.  надавав рецензії на монографії:
- Продан Т.  В. «Кримінологічна характеристика жіночої насильницької злочин-

ності в Україні» (вересень 2020р.)
-  Тимошенко  В.І.,  Шакун  В.І. «Теоретичні  основи  кримінології» (листопад

2020р.)

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  радіомовленню,  в
друкованих засобах масової інформації:

Романов М.В. - виступи на телебаченні (Еспрессо-ТВ) в якості експерта з кри-
мінально-виконавчого права в програмі «Людина і право» з питань дотримання прав
засуджених під час карантинних заходів. (29.04.2020 р. та 05.07.2020 р.)

Публікація  науково-популярних статей з загально-правових та  соціальних пи-
тань у засобах масової інформації : Є. Захаров, Г. Овдієнко, М. Романов, Г. Токарев
Про  готовність  кримінально-виконавчій  системі  України  до  протидії  поширенню
COVID-19. URL: http://library.khpg.org/index.php?id=1597036060.

Сметаніною Н.В. у межах співпраці із Радою молодих вчених при Харківській
обласній  державній  адміністрації  та  Радою  молодих  вчених  Харківського  на-
ціонального технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
18 листопада проведено лекцію «Система антикорупційного законодавства України
2014-2020 років» для студентів-маркетологів 1-4 курсів Харківського національного
технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (платформа
Zoom) 
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7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

На кафедрі науково-дослідницька робота студентів проводиться у  наступних
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. Головкіна 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. Таволжанського О.В., доц. Ткачової О.В.
Доц. Оболенцев В.Ф. організовує «Лабораторію цифрової юриспруденції та безпеки»
для  залучення  студентів,  які  цікавляться  відповідною  тематикою  наукових  дослі-
джень.  Всього ж на кафедрі активно і плідно працює  8 наукових студентських гу-
ртків. Участь в яких приймає участь поннад 70 студентів.

16 листопада 2020 р. проведена ХХ Всеукраїнська наукова конференція з кри-
мінології для студентів, аспірантів, молодих вчених «Злочинці і жертви злочинів».  В
роботі якої прийняли участь понад 200 студента різних курсів і факультетів універси-
тету, а також студенти  інших закладів вищої освіти України. Виступили з доповідя-
ми 15 студентів. Опублікована збірка тез. 

7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно – 
240 публікацій, загальним обсягом 46,3 друк. арк.:

- Злочинці і жертви злочинів : матеріали ХХ Всеукр. наук. конф. з кримінології
для студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Харків, 16 лист. 2020 р. / Нац. юрид.
ун-т імені Ярослава Мудрого; за ред. проф. А. П. Гетьмана і проф. Б. М. Головкіна. –
Харків : Юрайт, 2020. – 792 с. 
7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у співавторстві

з викладачами – 18/7,5 друк.арк.

8. СПІВРОБІТНИЦТВО 
З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ

8.1. Викладачі, які є членами редакційних колегій:

 проф. Головкін Б.М.:
- голова редакційної колегії фахового збірника наукових праць «Питання бороть-

би  зі  злочинністю»  Науково-дослідного  інституту  вивчення  проблем  злочинності
імені академіка В.В. Сташиса

- голова редакційної колегії фахового електронного наукового видання «Вісник
асоціації кримінального права України»

- член редакційної  колегії  фахового електронного наукового фахового видання
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Теорія і практика
правознавства» 

проф. Степанюк А.Х.
- член редколегії збірника наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю»

38



-  член редколегії наукового журналу «Вісник пенітенціарної асоціації України»
доц. Романов М.В.:

-  рецензент  республіканського  міжвідомчого  наукового  збірника  «Проблеми
законності»

доц.  Автухов К.А.:
-  член  редакційної  колегії  Юридичного  наукового  електронного  журналу  «De

Lege Ferenda».
9. НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ

ОТРИМАНІ НАУКОВЦЯМИ КАФЕДРИ

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

Лукашевич С.Ю. -  Почесна  грамота  Виконкому Харківської  міської  ради за
багаторічну сумлінну и плідну працю, високий професіоналізм і компетентність та з
нагоди професійного свята - Дня юриста (16 жовтня 2020 р.)

Кулик К.Д. – 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.)

Кулик К.Д. – Почесна грамота Харківської обласної організації Союзу юристів
України з нагоди Дня юриста (08 жовтня 2020 р.).

Новіков О.В. – Почесна грамота Харківської обласної організації Союзу юри-
стів України з нагоди Дня юриста (08 жовтня 2020 р.)

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

Сметаніна  Н.В.  – Подяка  ректора  Національного  юридичного  університету
імені Ярослава Мудрого  за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з
нагоди святкування Дня Університету за підписом ректора В.Я. Тація (17 листопада
2020 р.)

Шостко О.Ю. – Подяка ректора Національного юридичного університету імені
Ярослава  Мудрого   за  багаторічну  сумлінну  працю,  високий  професіоналізм  та  з
нагоди святкування Дня Університету за підписом ректора В.Я. Тація (17 листопада
2020 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 майбутніх суддів,  прокурорів і
слідчих відповідно до європейських стандартів прав людини" на 2019-2022 рр.  

- проф. Шостко О. Ю. і  ас. Кулик К.Д. члени Європейського товариства кри-
мінологів (ESC).

-  проф.  Шостко  О.Ю.-  національний  кореспондент  від  України  в  між-
народному проекті Ради Європи "The Lincs Project". 

- ас. Кулик К.Д. отримала рівень В2 (Upper Intermediate) володіння англійською
мовою – Сертифікат  APTIS General Forward thinking English testing.  British Council
Ukraine,  який  відповідає  Загальноєвропейським  рекомендаціям  з  мовної  освіти
(CEFR) (29.02.2020 р.).
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-  ас.  Кулик К.Д. пройшла  науково-педагогічне стажування «Інтернаціоналізація
вищої  освіти.  Організація  освітнього  процесу та  інноваційні  методи викладання в
закладах вищої освіти в Польщі» в обсязі 4 кредитів ECTS (120 годин) (23 червня – 15
липня 2020 р., м. Варшава, Польща), є відповідні сертифікати.

- доц. Лукашевич С.Ю. Сертифікат учасника он-лайн практикуму "Інтернаціоналі-
зація закладів освіти як обов’язкова передумова успішної грантової діяльності" про
те, що Сергій Лукашевич у жовтні 2020 року пройшов курс підвищення кваліфікації в
сфері застосування проектного підходу, інтернаціоналізації та міжсекторної співпраці
(15 годин, 0,5 кредит ЕСТS) за програмою, розробленою у співпраці Фундації Central
European Academy Studies and Certifications (CEASC) та  ГО "Асоціація  Проектних
Менеджерів України" (АПМУ). Реєстраційний № 1591.20, виданий в жовтні 2020 р.

-  доц. Лукашевич С.Ю. Сертифікат учасника всеукраїнської наукової конференції
«Перспективи та способи впровадження STEM-освіти в навчальну діяльність», який
підтверджує проходження підвищення кваліфікації 28-29 жовтня 2020 року за темою
«STEM-освіта в контексті викладання гуманітарних дисциплін» (6 годин, 0,18 креди-
тів ЕСТS). Реєстраційний номер № 57962723834, виданий 29 жовтня 2020 року.

- доц. Лукашевич С.Ю. Сертифікат учасника всеукраїнської наукової конференції
«Перспективи та способи впровадження STEM-освіти в навчальну діяльність», який
підтверджує проходження підвищення кваліфікації 28-29 жовтня 2020 року за темою
«STEM: форма та зміст. Практичні настанови» (6 годин, 0,18 кредитів ЕСТS). Реє-
страційний номер № 57962723830, виданий 29 жовтня 2020 року.

- доц. Лукашевич С.Ю. Сертифікат учасника всеукраїнської наукової конференції
«Перспективи та способи впровадження STEM-освіти в навчальну діяльність», який
підтверджує проходження підвищення кваліфікації 28-29 жовтня 2020 року за темою
«Використання  сучасних  інформаційно-комунікаційних  технологій  під  час  ди-
станційного  навчання»  (6  годин,  0,18  кредитів  ЕСТS).  Реєстраційний  номер  №
57962723835, виданий 29 жовтня 2020 року.

- доц. Лукашевич С.Ю. Сертифікат учасника всеукраїнської наукової конференції
«Перспективи та способи впровадження STEM-освіти в навчальну діяльність», який
підтверджує проходження підвищення кваліфікації 28-29 жовтня 2020 року за темою
«Можливості сучасних технологій для реалізації нового змісту освіти» (6 годин, 0,18
кредитів ЕСТS). Реєстраційний номер № 57962723839, виданий 29 жовтня 2020 року.

- доц. Лукашевич С.Ю. Сертифікат про проходження 28 вересня – 05 жовтня 2020
року Міжнародного підвищення кваліфікації (вебінару) «Хмарні сервіси для он-лайн
навчання (на  прикладі  платформи  ZOOM)» (45 годин,  1,5  кредити  ECТS) за  про-
грамою, розробленою Науково-дослідним інститутом Люблінського науково-техно-
логічного  парку  (Люблін,  Республіка  Польща)  та  IESF  Міжнародною  фундацією
науковців та освітян (Україна). Реєстр. № ES № 1578/2020, виданий 05 жовтня 2020 р.

- доц. Лукашевич С.Ю. Сертифікат про проходження 09 – 16 листопада 2020 року
Міжнародного підвищення кваліфікації (вебінару) «Онлайн навчання як нетрадиційна
форма сучасної освіти на прикладі платформи MOODLE» (45 годин, 1,5 кредити EC-
ТS)  за  програмою,  розробленою  Науково-дослідним  інститутом  Люблінського
науково-технологічного парку (Люблін, Республіка Польща) та IESF Міжнародною
фундацією науковців та освітян (Україна). Реєстр.№ ES № 2109/2020, вид. 16.11.2020
р.

- ас.  Сметаніна Н.В. пройшла науково-педагогічне стажування на тему «Освіта
в державах Європейського Союзу»  в обсязі 6,0 кредитів (180 годин) (15 вересня –10
жовтня  2020 р.,  Чеська  Республіка;  Akademie  HUSPOL).  Сертифікат  № CerAkHus
017/2020.
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- ас. Новіков О. В. взяв участь у Міжнародній правовій школі «Боротьба з кібе-
рзлочинністю відповідно до європейських стандартів правосуддя», що відбулася 23-
25 вересня 2020 року (є сертифікат учасника).

-  ас. Новіков О. В. є модератором Міжнародного антикорупційного 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) То-
мас Спіді Райс в рамках проекту Програми Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID) «Нове правосуддя».

- доц. Романов М.В. приймає участь у міжнародних проектах:
Співпраця  з  проектом  NORLAU (Норвезькі  радники  з  питань  верховенства

права в Україні):
 - участь в розробці та погоджені проекту Концепції реформування пенітенці-

арної системи України, ініційованих Офісом Генерального Прокурора України;
- проведення консультативних нарад з питань наукової підтримки з боку спів-

робітників кафедри заходів, які проект NORLAU планує реалізовувати на базі пілот-
ного офісу в м. Харків.

Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології  та кримінально-вико-
навчого права (протокол № 6 від “08” грудня 2020 року).

Завідувач  кафедри                                                         Богдан ГОЛОВКІН
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