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1. Автухов Костянтин Анатолійович.
2. Кандидат  юридичних  наук,  старший  науковий  співробітник,  доцент

кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права.
3. Тема  і  обсяг  запланованої  річної  науково-дослідницької  роботи  –

«Визначення  проблемних  аспектів  в  організаційно-управлінському
забезпечені діяльності органів та установ виконання покарань» (1,5 друк.
арк.).

4.  Тема  і  обсяг  фактично  виконаної  науково-дослідницької  роботи  -
«Визначення  проблемних  аспектів  в  організаційно-управлінському
забезпечені діяльності органів та установ виконання покарань» (17,83 д.а.)

4.1. Форма впровадження виконаних НДР:
Монографії – 2/ 1,3 др. 
Підручник – 1/10,0 д.а.
Навчальний посібник – 1/0,7 д.а.
Статті - 2/0,88 д.а.
Тези – 3/ 0,45 д.а.
Інші видання – 5/4,5 д.а.

Опубліковано 14/17,83 д.а.

Монографії:
-  Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку.

Монографія. -  Харків: Право. 2021. 678 с. (п.7.3.  Степанюк А.Х., Яковець І.С.,
Автухов К.А. Наука кримінально-виконавчого права та її вплив на законодавство і
практику виконання покарань.   С.605-619 (авт. 0,3 д.а).

- Теоретичні питання удосконалення кримінально-виконавчого законодавства
України  та  практики  його  застосування:  монографія  /  [К.  А.  Автухов,  О.  В.
Гальцова, М. Ю. Кутєпов та ін.] ; за заг. ред. А. Ф. Степанюка ; [НДІ вивч. проблем
злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України]. – Харків : Право, 2021. – 488
с. (Автухов  К.А. Теоретичні  аспекти  реформування  кримінально-виконавчої
системи (розділ в монографії) (авт. 1,0 д.а.)

Навчальний посібник:
Право засуджених до позбавлення волі на гуманне ставлення та повагу їх

людської гідності: навч. посіб. / за заг.ред. д.ю.н., професора, член-кореспондента
НАПрН  України,  заслуженого  юриста  України  Коваленко  В.  В.  та  д.ю.н.,
заслуженого юриста України Колба О. Г. Луцьк: ПП «Волинська друкарня», 2021.
204 с. (Автухов К.А. Підрозділ 1.3 С. 39-62 (12,75/0,7 д.а.)

Підручник:  
Автухов  К.А.,  Гель  А.П.,  Яковець  І.С.  Кримінально-виконавче  право

України. Академічний курс: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2021. 432 с. (27,0/10,0
д.а.)



Статті:
Автухов К.А. Проблемні аспекти скасування іспитового строку звільнених

від відбування з випробуванням / К. А. Автухов //  Журнал східноєвропейського
права,  №94,  2021.  С.  244  –  250.   URL:
http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/avtukhov_94.pdf      (0,68 д.а.)

- Степанюк А.Ф.,  Автухов К.А.,  Гальцова О.В., Кутєпов М.Ю., Лисодєд О.В.,
Яковець І.С.  Теоретичні  питання  удосконалення  кримінально-виконавчого
законодавства  України  та  практики  його  застосування.  Питання  боротьби  зі
злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. С. Батиргареєва (голов. ред.) та ін. Харків :
Право, 2021. Вип. 42. С.103-112. (1,2/0,2 д.а.).     

Тези:
1.  Автухов  К.А. До  питання  діяльності  органів  пробації  при  скасуванні

іспитового  строку  засуджених  //  Встановлення  позитивних  взаємин  із
правопорушником як принцип пробації : матеріали наук.-практ. онлайн-«круглого
столу» (м. Харків, 18 груд. 2020 р.). – Харків : Право, 2021. – 86 с. С 5-7.  URL:
https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_
%D0%92%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE
%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%BC
%D0%B8%D0%BD-%D1%96%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE
%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%8F%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD

%D1%86%D0%B8%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.pdf     (0,12 д.а.)
2. Автухов К. А. Практичні аспекти застосування попередження та внесення

органами пробації подання щодо скасування іспитового строку в умовах викликів
епідемії  COVID-19  //  Юридичні  гарантії  захисту  конституційних  прав  і  свобод
людини  в  умовах  СOVID-19  :  матеріали  Всеукр.  наук.-практ.  конференції,  м.
Харків, 22 черв.  2021 р. / НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса
НАПрН України. – Харків : Право, 2021. – 124 с.  С 12-14.   URL:  https://ivpz.kh.ua/wp-
content/uploads/2021/07/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9A

%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4_2021.pdf     (0,17 д.а.)
3.  Автухов К. А. Скасування іспитового строку звільнених від відбування з

випробуванням: правові підстави та порядок реалізації //  Протидія злочинності і
корупції:  міжнародні  стандарти  та  досвід  України  :  збірник  тез  міжнародної
конференції (м. Харків, 22 вересня 2021 р.). Харків: Юрайт, 2021. 320 С. с. 61-64.
URL:  http://criminology.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/09/zbirnyk_konf_forum_20210922.pdf     (0,16
д.а.)

Інші видання:
Автухов К.,   Яковець І.  Правові  засади та  практика скасування іспитового

строку суб`єктів пробації в умовах боротьби та подолання наслідків епідемії. Київ.
2021, ФОП Нестеренко А. А., 42 с. (Матеріал підготовлено Громадською організацією «Україна
без  тортур»  за  підтримки  Міжнародного  Фонду  «Відродження»  у  межах  проекту  «Дотримання  прав

суб`єктів пробації в умовах боротьби та подолання наслідків епідемії».) URL: https://notorture.org.ua/wp-
content/uploads/2021/03/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD

%D0%BD%D1%8F.pdf      (1,0 д.а.)
COVID-19  у  місцях  несвободи  системи  соціального  захисту:  підсумки

першого року епідемії // Авторський колектив : Олександр Гатіятуллін, Костянтин
Автухов, Віра Яковенко, Валерій Грець, Людмила Проценко, Світлана Дем’янчук,
Ірина Лось, Олена Бордюкова, Вероніка Черкез, Юлія Шеремет. За заг. ред к.ю.н.,
с.н.с. Костянтина Автухова. К.,  2021.  54  С.  URL:
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https://notorture.org.ua/wp-content/uploads/2021/03/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
https://notorture.org.ua/wp-content/uploads/2021/03/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
https://notorture.org.ua/wp-content/uploads/2021/03/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
http://criminology.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/09/zbirnyk_konf_forum_20210922.pdf
https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/07/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4_2021.pdf
https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/07/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4_2021.pdf
https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/07/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4_2021.pdf
https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%B8%D0%BD-%D1%96%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%8F%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.pdf
https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%B8%D0%BD-%D1%96%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%8F%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.pdf
https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2021/02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%B8%D0%BD-%D1%96%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%8F%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.pdf
http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/avtukhov_94.pdf


https://notorture.org.ua/2021/05/27/doslidzhennja-covid-19-u-miscjah-nesvobodi-sistemi-socialnogo-zahistu-

pidsumki-pershogo-roku-pandemii/ (авт. 0,2 д.а.)
Правовий порадник для засуджених до позбавлення волі / К. А. Автухов, А.

П. Мукшименко, І.С. Яковець  – К. Рада Европи, 2021. – 75 с. (2,5/ 2,0 д.а.)
Автухов  К.,  Грищенко  К.,  Крейденкова  В.,  Шиба  І.,  Яковець  І.,  «Так

простіше». Як призначають покарання неповнолітнім в Україні? – Київ, 2021. – 62
с.) URL: https://drive.google.com/file/d/12bqBdrA5IXTDKWPIxIQ3YQ8Hh0FbqUzF/view (2,5/1,0 д.а.)

Доступ  до  «справедливого»  правосуддя  в  місцях  несвободи:  результати
дослідження  /  Авторський  колектив:  Віра  Яковенко,  Віталій  Охріменко,
Костянтин  Автухов,  Анатолій  Степанюк  –  Київ,  2021.  –  22 С.   URL:
https://drive.google.com/file/d/19glBkEwdAq0gi1W5Yppu4CCaxAeUUelT/view (авт. 0,3 д.а.)

4.4. Наукова новизна отриманих результатів:
 Викладені  в  науковій  статті  та  монографіях  положення  є  самостійними

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

5.1. Брав  участь  у  розробці  та  доопрацюванні  Закону  України  «Про
пенітенціарну  систему»  шляхом надання  письмових  пропозицій  до  профільного
комітету Верховної Ради України. 

Підготовлено 1 законопроект :
«Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження

волі або позбавлення волі на певний строк» 

6.3. Прочитані лекції практичним працівникам:
– навчально-методичний семінар на тему: «Проблемні питання нагляду

за  додержанням  законів  при  виконанні  судових  рішень  у  кримінальних
провадженнях,  а  також  при  застосуванні  інших  заходів  примусового
характеру,  пов’язаних  з  обмеженням  особистої  свободи  громадян»
(прокуратура Харківської області, 21 квітня 2021 р.)

8. Діяльність по розвитку творчих засад в організації наукових досліджень:
    
8.1. Підготовка і проведення на базі кафедри наукових диспутів, круглих столів,
наукових конференцій:

16  листопада  2021  р.  організував  та  провів  міжнародну  конференцію  для
студентів, аспірантів і молодих вчених «Протидія злочинності і корупції».

8.2. Участь у конференціях та інших наукових заходах:

№
п/п

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

Вказати
доповідач 
або тези

Міжнародні
1. 7  квітня  2021  р.,  міжнародна  наукова  конференція  «Проблеми

впровадження  нового  Кримінального  кодексу  в  правову  систему
учасник
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https://drive.google.com/file/d/19glBkEwdAq0gi1W5Yppu4CCaxAeUUelT/view
https://drive.google.com/file/d/12bqBdrA5IXTDKWPIxIQ3YQ8Hh0FbqUzF/view


України», Національний  юридичний  університет  імені  Ярослава
Мудрого, м. Харків

4. 20 вересня 2021 р.,  V Харківський міжнародний юридичний форум,
панель  «Захист  економіки  від  впливу  організованої  злочинності»,
Національний юридичний університет імені  Ярослава Мудрого,  м.
Харків

учасник

5. 22 вересня 2021 р., міжнародна конференція «Протидія злочинності і
корупції:  міжнародні  стандарти  та  досвід  України»,  Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків

тези

6. 16  листопада  2021  р.  Міжнародна  конференція  для  студентів,
аспірантів і молодих вчених «Протидія злочинності і корупції»,  м.
Харків,  Національний  юридичний  університет  імені  Ярослава
Мудрого
http://criminology.nlu.edu.ua/news/mizhnarodna-naukova-konferencziya-
z-kriminologi%d1%97-protidiya-zlochinnosti-i-korupczi%d1%9716-
listopada-2021-r/

організатор

Всеукраїнські
7. 22  червня  2021р.,  Всеукраїнська  науково-практична  конференція

«Юридичні гарантії захисту конституційних прав і свобод людини в
умовах СOVID-19», Науково-дослідний інститут вивчення проблем
злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, м. Харків

тези

Інші конференції, семінари, «кругли столи»
8. 21 січня 2021 р., вебінар «Проєкт Кримінального кодексу України у

фокусі  академічної  думки»,  Національний  юридичний  університет
імені Ярослава Мудрого, м. Харків

учасник 

9. 16  квітня  2021  р.,  науково-практична  конференція  «Злочинність  і
протидія  їй  в  умовах  сингулярності:  тенденції  та  інновації»,
Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків

учасник 

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

ПІБ Scopus Google Scholar
Кількість
цитувань

h-индекс Кількість
цитувань

Індекс Хірша
(h)

Автухов К.А. 0 0 137 6

10. Член редакційних колегій фахових видань:

Член редакційної колегії Юридичного наукового електронного журналу «De 
Lege Ferenda» («Де Леге Ференда»). Журналу присвоєно міжнародний стандартний
номер періодичного видання ISSN - 2410-244X

Член  редакційної  колегії  Науково-практичного  юридичного  журналу
«Правникъ».

4

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=p8M9QI4AAAAJ
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57210578433


13.1.  Під керівництвом  Автухова К.А. підготовлено та захищено дисертацію
здобувача  Класичного  приватного  університету Чалого  Ігора  Сергійовича
«Соціальна реабілітація засуджених».

 Захист відбувся 11 травня 2021 р.  на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д 17.127.07  Класичного  приватного  університету.  Отримано  диплом  кандидата
юридичних наук, за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право.

Звіт  затверджено  на  засіданні  кафедри  кримінології  та  кримінально-
виконавчого права (Протокол № 5 від «17» листопада 2021 р.)

___________________доц. К.А. Автухов
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