
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
ЗА 2021 РІК

1. Оболенцев Валерій Федорович.
2. Кандидат  юридичних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  кримінології  та

кримінально-виконавчого права (0,75 ст.).
3. Тема  і  обсяг  запланованої  річної  науково-дослідницької  роботи  -

«Обґрунтування факторів злочинності: системний підхід», 1,0 д.а.
4. Тема  і  обсяг  фактично  виконаної  науково-дослідницької  роботи  -

«Обґрунтування факторів злочинності: системний підхід», 13,93 д.а.
4.1. Форма впровадження виконаних НДР:

Монографія – 1/10,93 д.а.
Статті – 3/1,8 д.а.
Тези – 5/1,0 д.а.

Опубліковано 9/13,93 д.а.

Монографія:
-  Системний  аналіз  та  моделювання  системи  запобігання  злочинності  в

Україні: монографія / В.Ф.  Оболенцев. Харків: Юрайт, 2021. 192 с. (10, 93 д.а.)

Статті:
-  Оболенцев  В.Ф.  Дослідження  криміногенності  етапів  розвитку  системи

держави Україна на засадах системотехніки. Теорія і практика правознавства. Т.1
№ 19 (2021).   https://doi.org/10.21564/2225-6555.2021.19.230553  (0,8 д.а.)

-  Оболенцев  В.Ф.  Прикладні  аспекти  врахування  принципу  верховенства
права у  системному аналізі та моделюванні системи держави Україна.  Науковий
вісник  Ужгородського  університету.  Серія  «Право».  2021.   Вип.  66.  С.  14-19.
https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2021/10/NVUzhNU_66.pdf (0,5 д.а.)

- Оболенцев В.Ф.  Системний підхід у кримінальному праві: досягнення  та
перспективи застосування. Теорія і практика правознавства. Т. 2 № 20 (2021)  (0,5
д.а.)

Тези:  
Оболенцев  В.Ф.  Цифрова  модель  кримінального  кодексу  України.  Проєкт

Кримінального кодексу України у фокусі академічної думки: матеріали вебінару (м.
Харків, 21 січ. 2021 р.) / НАПрН України ; Робоча група з питань розвитку кримін.
права  Коміс.  з  питань  прав.  реф.  при  Президентові  України;  Консульт.  місія
Європейського  Союзу  в  Україні;  редкол.:  Ю.  В.  Баулін  (голов.  ред.),  Ю.  А.
Пономаренко, І. А. Вишневська. – Харків : Право, 2021. – 186 с. С. 26-29. (0,2 д.а.)

Оболенцев  В.  Ф.  Стан  та  перспективи  цифрової  юриспруденції   в  Україні.
Актуальні шляхи вдосконалення українського законодавства : зб. тез наук. доп. і
повідомл.  ХІІІ  Всеукр.  наук.-практ.  конф.  вчених,  практикуючих  юристів,
аспірантів та студентів (м. Харків, 15 трав. 2021 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава
Мудрого, Юрид. клініка. – Харків : Право, 2021. – 364 с. С. 185-187. (0,2 д.а.)

Оболенцев В. Ф. Застосування новітніх  інформаційних технологій у заходах
запобігання корупції. Протидія злочинності і корупції: міжнародні стандарти та

https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2021/10/NVUzhNU_66.pdf
https://doi.org/10.21564/2225-6555.2021.19.230553


досвід України: збірник тез міжнародної конференції (м. Харків,   22 вересня 2021
р.). Харків: Юрайт, 2021. 320 с. C. 234-237. (0,2 д.а.)

Оболенцев В. Ф. Системний підхід у дослідженні організованої злочинності та
розробці  заходів  її  запобігання.  Захист  економіки  від  впливу  організованої
злочинності:  збірник    тез  панельної  дискусії  V Харківського  міжнародного
юридичного форуму (м. Харків, 20 вересня 2021 р.).  Харків: Юрайт, 2021. 260 с.
С. 199-204. (0,2 д.а.)

  Оболенцев В. Чи доцільно вважати злочинність системою? The II International
Science Conference «Trends in the scientific development», September 28 – October 01,
2021, Vancouver, Canada. 417 p. (0,2 д.а.)

    4.2. Діяльність на госпдоговірних засадах із зазначенням суми договору:
   Викладання  підвищення  кваліфікації  для  співробітників  Регіонального

сервісного центру ГСЦ МВС в Одеській області (філія ГСЦ МВС) вересень 2021 р.
Підвищення  кваліфікації  державних  службовців  апарату  МВС  за

спеціальними короткостроковими програмами (м. Київ з 30.10.21 по 01.11.2021 р) в
межах договору між Міністерством внутрішніх справ і Національним юридичним
університетом  імені  Ярослава  Мудрого  №  11  ю  від  28.09.2021  р.  про  надання
послуг з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації фахівців апарату
МВС України (11 найменувань), код ДК 021:2015:80570000-0.

4.3.  Актуальність  виконаних  розробок  в  рамках  цільової  комплексної
програми: 

Досліджено системність факторів злочинності в Україні. 

4.4. Наукова новизна отриманих результатів:
 На  засадах  системотехніки встановлено  криміногенність  етапів  розвитку

системи держави Україна та впливовість криміногенних факторів на злочинність. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів.
5.1. Участь в законотворчій діяльності,  в розробці й обговоренні з наданням

зауважень та пропозицій проектів кодексів, законів та інших нормативних актів, у
проведенні правових експертиз проектів нормативних актів, у роботі робочих груп
та комісій по розробці законопроектів:

 
Участь у роботі Робочої групи з створення проекту Кримінального кодексу

України щодо створення Системи підтримки прийняття рішень щодо кваліфікацій
кримінальних правопорушень.

5.3. Робота у якості наукового консультанта, члена робочих груп та ін.:

 Участь у якості наукового консультанта Робочої групи з створення проекту
Кримінального  кодексу  України  щодо  цифровізації  алгоритму  кваліфікації
правопорушень.

6. Зв’язок з практикою:
6.1.  Проведено  дослідження  інноваційних  технологій,  що  застосовуються  у

правоохоронній діяльності. 
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6.3. Прочитані лекції практичним працівникам:
- Лекції  для співробітників  Регіонального  сервісного  центру  ГСЦ  МВС  в

Одеській області (філія ГСЦ МВС) (вересень 2021 р.).
- Лекція для керівного складу Офісу Генерального прокурора «Цифровізація

проекту Кримінального кодекс України» (11 жовтня 2021 р.).
-  Лекції (16 год.) для державних службовців апарату МВС за спеціальними

короткостроковими програмами (м. Київ з 30.10.21 по 01.11.2021 р)
7. Перелік і аналіз різних форм зв’язків   з практичними органами.

7.1  Лекції, семінари для практичних працівників:
-  Лекції  для співробітників  Регіонального  сервісного  центру  ГСЦ МВС в

Одеській  області  (філія  ГСЦ МВС) (вересень  2021  р.).  Проведено  2  заняття.
«Інформаційні  технології  системного  аналізу  у  правоохоронній  діяльності»
«Інформаційні  технології  моделювання  явищ  та  процесів  правоохоронної
діяльності» 

- Лекція для керівного складу Офісу Генерального прокурора «Цифровізація
проекту Кримінального кодекс України» .

-  Лекції (16 год.) для державних службовців апарату МВС за спеціальними
короткостроковими програмами (м. Київ з 30.10.21 по 01.11.2021 р)

8. Участь у конференціях, семінарах:

№
п/п

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

Вказати
доповідач або

тези
Міжнародні

1. 20 вересня 2021 р.,    панельна дискусія V Харківського
міжнародного  юридичного  форуму  «Захист  економіки  від
впливу  організованої  злочинності»,  НЮУ  імені  Ярослава
Мудрого, м. Харків

Тези

2.          22 вересня 2021 р., Міжнародна конференція  в рамках
«Протидія  злочинності  і  корупції:  міжнародні  стандарти  та
досвід  України»  V Харківського  міжнародного  юридичного
форуму, НЮУ імені Ярослава Мудрого, м. Харків
         

Тези

3.  28  вересня  2021  р.,  The  II  International  Science  Conference
«Trends in the scientific development», Vancouver, Canada
 

Тези

Всеукраїнські
4.          21  січня  2021  р.  «Проєкт  Кримінального  кодексу

України  у  фокусі  академічної  думки:  матеріали  вебінару»,
НАПрН України  ;  Робоча  група  з  питань  розвитку  кримін.
права Коміс. з питань прав. реф. при Президентові України;
Консульт. місія Європейського Союзу в Україні; м. Харків

Тези

5. 15 травня 2021 р.   ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. вчених,
практикуючих  юристів,  аспірантів  та  студентів  «Актуальні
шляхи вдосконалення українського законодавства», м. Харків,
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Юридична клініка. 

Доповідь, тези

Інші конференції, семінари, «кругли столи»
6.     22 березня 2021 р.  семінар «Спеціальні приміщення для
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допитів  індивідуальна  ідентифікація  жертв  злочинів»
Президія  Поліції  Чеської  Республіки,  Управління
кримінальної поліції та розслідування, Департамент злочинів
загального характеру

7.     11  травня  2021  р.  вебінар  «Моделі,  алгоритми  та
інформаційні  технології  реалізації  формули  кваліфікації  та
призначення  покарання  відповідно  до  проекту  нового  КК
України»,  Робоча  група  з  питань  розвитку  кримін.  права
Коміс.  з  питань  прав.  реф.  при  Президентові  України;
Консульт. місія Європейського Союзу в Україні; м. Харків

Співорганізатор,
доповідь

8.      08  липня  2021  р.  науково-практичний  семінар
«Гармонізація  національного  законодавства  України
Протоколом  ООН  про  вогнепальну  зброю»,  м.  Київ,
Управління ООН з наркотиків і злочинності

     8.3. Участь у зарубіжних конференціях:
 -  Оболенцев В.Ф.  28 вересня 2021 р.,  The II  International Science Conference
«Trends in the scientific development», Vancouver, Canada.

9. Видавнича діяльність:
9.1. Список опублікованих за звітний період монографій:

-  Системний  аналіз  та  моделювання  системи  запобігання  злочинності  в
Україні: монографія/ В.Ф. Оболенцев. Харків: Юрайт, 2021. 192 с. (10, 93 д.а.)

9.4. Список статей у наукових виданнях:
-  Оболенцев  В.Ф.  Дослідження  криміногенності  етапів  розвитку  системи

держави  Україна  на  засадах  системотехніки.  Теорія  і  практика  правознавства.
2021.  https://doi.org/10.21564/2225-6555.2021.19.230553  (0,8 д.а.)

-  Оболенцев  В.Ф.  Прикладні  аспекти  врахування  принципу  верховенства
права у  системному аналізі та моделюванні системи держави Україна.  Науковий
вісник  Ужгородського  університету.  Серія  «Право».  2021.   Вип.  66.  С.  14-19.
https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2021/10/NVUzhNU_66.pdf (0,5 д.а.)

- Оболенцев В.Ф. Системний підхід у кримінальному праві: досягнення  та
перспективи застосування. Теорія і практика правознавства. 2021.  (0,5 д.а.)

9.4.3. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах
даних:
№
з/п

Прізвище,
ім’я, по
батькові

Назва статті
мовою оригіналу

Країна,
назва журналу, вихідні

дані

Науково-метрична база даних
(якщо входить)

1. Оболенцев
В.Ф.

Дослідження
криміногенності
етапів  розвитку
системи  держави
Україна на засадах
системотехніки

Теорія  та  практика
правознавства:  зб.  наук.
пр. / М-во освіти і науки
України, Нац. юрид. ун-т
ім.  Ярослава  Мудрого.
Харків : Нац. юрид. ун-т
ім.  Ярослава  Мудрого,
2021.  Вип.  1  (19).  -  С.
204-217.
https://doi.org/10.21564/22
25-6555.2021.19.230553  

Збірник індексується в  Google  Scholar,
міжнародних реферативних базах даних
«EBSCO Publisher»,  «Information  Matrix
for  the  Analysis  of  Journals»  (MIAR),
Index  Copernicus  International,  Scientific
Indexing  Services,  Science  Impact  Factor,
Bielefeld  Academic  Search  Engine,
Directory  of  Research  Journals  Indexing;
має  повнотекстові  мережеві  версії  в
Інтернеті  на  платформах  Національної
бібліотеки  України  імені  В.  І.
Вернадського,  у  базі  даних  «Наукова
періодика України»(на платформі Uran –
загальнодержавна  технологгічна

2. Оболенцев Системний  підхід Теорія  та  практика
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http://journals.uran.ua/
http://journals.uran.ua/
https://doi.org/10.21564/2225-6555.2021.19.230553
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https://doi.org/10.21564/2225-6555.2021.19.230553


В.Ф. у  кримінальному
праві:  досягнення
та  перспективи
застосування.

правознавства:  зб.  наук.
пр. / М-во освіти і науки
України, Нац. юрид. ун-т
ім.  Ярослава  Мудрого.
Харків : Нац. юрид. ун-т
ім.  Ярослава  Мудрого,
2021. Вип. 2 (19). 

платформа на базі Open Journal Systems
(OJS),  Central  and  Eastern  European
Online  Library,  спеціалізованої
інформаційної  системи  Російського
індексу наукового цитування «РІНЦ» та
ін.

3. Оболенцев
В.Ф.

Прикладні аспекти
врахування
принципу
верховенства
права  у
системному
аналізі  та
моделюванні
системи  держави
Україна.

Науковий  вісник
Ужгородського
університету.  Серія
«Право». 2021.  Вип. 66.
С.  14-19.  https://visnyk-
juris-uzhnu.com/wp-
content/uploads/2021/10/N
VUzhNU_66.pdf 

CrossRef (США);
Index Copernicus (Польща);  
Google Scholar (США);
Національна бібліотека України ім. В. І.
Вернадського (Україна). 

Таблиця. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку
у 2021 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

Статті

Статті, прийняті редакцією до друку

1. Valerij F. 
Obolencev,
Oleg M. 
Gucza,
Dmy`tro  B.
Yel`chaninov

Аutomated  decision-
making  support  system
for  qualification  of
criminal  offenses  as  an
element of human rights
health protection systems

Wiadomości Lekarskie.
Республіка  Польща. 
(0,75 д.а.)

https  ://  wiadlek  .  pl  /  

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)

Оболенцев В.Ф. 0 0 283 8

13.2. Науковий керівник аспірантів: 
1)  аспірант  3-го  року  навчання   Войцеховський  Богдан  Олександрович

«Кримінологічна  характеристика  злочинів  проти  життя  та  здоров’я  особи,  що
вчиняються із застосуванням вогнепальної зброї та запобігання їм», 7 тез, 2 статті,
виконання дисертації на 60%.

2) аспірант 2-го року навчання Федоров Олег Володимирович, «Інформаційні
методики  дослідження  злочинності  в  Україні»,   5  тез,  1  стаття,  виконання
дисертації на 60%. 

14.1. Інші нагороди, відзнаки отримані у звітному році.

- Почесна відзнака «Патріот України», ГО «Спілка ветеранів АТО» (березень
2021 р.)
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https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=p8M9QI4AAAAJ
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57210578433
https://wiadlek.pl/
https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2021/10/NVUzhNU_66.pdf
https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2021/10/NVUzhNU_66.pdf
https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2021/10/NVUzhNU_66.pdf


18. Керівництво науково-дослідною роботою студентів:

18.1. Керівник  студентського  наукового  гуртка  «Лабораторія  цифрової
юриспруденції та безпеки», 7 студентів.

18.2. Кількість  наукових  статей  та  тез,  надрукованих  під  керівництвом
Оболенцева В.Ф. студентами самостійно - 13 тез/ 1,3 д.а.

19. Інша інформація щодо наукової  діяльності, яка заслуговує уваги:

 - Координація вступу до університету абітурієнтів за Квотою 2 (випускників
шкіл, що знаходяться у «сірій зоні» військових дій на Донбасі.

- Educational and Scolars Internatoinal Fundation, Lublin, Repyblic of Poland);
International skills development (the vebinar) on the theme “The use of distans tools of
learning  for  treaning  of  specialists  of  such  specialities  as  psychology  and  law
enforcement activity on the example of Zoom and Moodle platforms” 08-15 February
2021(1,5 ECTS ES №4087/2021 15.02.2021 р. 

- Центрально Європейська Академія Навчань та Сертифікації, ГО «Асоціація
проектних  менеджерів  України»,  тренінг  «Написання  проєктів.  Феонди  ЄС.»,
підвищення  кваліфікації  у  сфері  застосування  проєктного  підходу  та  розробки
проєктів до дотаційних джерел фінансування (32 год., 1 кредит ECTS, сертифікат
№ 0646.21 квітень 2021) .

-  Інститут  післядипломної  освіти  НЮУ  імені  Ярослава  Мудрого,
«Методологія розробки освітньо-професійних програм» з 29.09.2021 р. – 01.10.2021
р. відповідно до Плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
Університету на 2020/2021 навчальний рік.

-  Інститут  післядипломної  освіти  НЮУ  імені  Ярослава  Мудрого,
«Методологія  наукових  досліджень» (08.11.-12.11.2021  р.) відповідно  до  Плану
підвищення  кваліфікації  науково-педагогічних  працівників  Університету  на
2021/2022 навчальний рік.

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

доц. В.Ф. Оболенцев
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