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1. Пивоваров Володимир Володимирович
2. Кандидат юридичних наук,  доцент,  доцент кафедри кримінології  та  кримінально-

виконавчого права (0,5 ставки).
3. Тема і  обсяг  запланованої  річної  науково-дослідницької  роботи –  «Корпоративна

злочинність в Україні і зарубіжних країнах», 0,75 д.а.
4. Тема і  обсяг фактично виконаної  науково-дослідницької  роботи – «Корпоративна

злочинність в Україні і зарубіжних країнах», 1,21 д.а.
4.1. Форма впровадження виконаних НДР 

Статті- 2/0,51 д.а.
Тези – 5/0,7 д.а.

Опубліковано 7 / 1,21 д.а.

Статті:
- Пивоваров В.В., Пархоменко А.Ю. Інформаційний тероризм і маніпулювання

свідомістю:  детермінація  та  запобігання.  Юридичний  науковий  електронний  журнал.
2021. №11. URL: http://lsej.org.ua/ (0,5 д.а. / 0,25 д.а.)

-  Пивоваров  В.В.,  Бабійчук  В.С.,  Бевза  Д.О.  Кримінологічний  аналіз  явища
кіберзлочинності.  Юридичний  науковий  електронний  журнал.  2021.  №12.  URL:
http  ://  lsej  .  org  .  ua  /   (0,78 д.а. / 0,26 д.а.)

Тези:
- Пивоваров В.В. Короновірусна пандемія як соціальний і криміногенний струс.

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.  С.
83-85. DOI: https://doi.org/10.31359/978-966-998-257-5 (0,2 д.а.)

- Пивоваров В.В. Щодо міжнародного досвіду притягнення до відповідальності за
корпоративні  екологічні  правопорушення.   Протидія  злочинності  і  корупції:
міжнародні  стандарти   та  досвід  України:  збірник  тез  міжнародн.  конференції
(Харків, 22 вересня 2021 р.). Харків: Юрайт, 2021. С. 240-243. (0,2 д.а.)

-  Пивоваров  В.В.,  Коновалова  І.О.  До  питання  сутності  феномену  корупції.
Актуальні  проблеми  запобігання  корупції:  матеріали  Всеукр.  наук.-практ.  конф.  для
студентів, аспірантів і молодих вчених  (м. Харків, 14 квітня 2021р.). Харків: Юрайт,
2021. С.333-336. (0,2 д.а./ 0,1 д.а.)

- Пивоваров В.В., Сірець О.О. Корупційна віктимність юридичних осіб. 
Актуальні проблеми запобігання корупції: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для 
студентів, аспірантів і молодих вчених  (м. Харків, 14 квітня 2021р.). Харків: Юрайт, 
2021. С.336-338. (0,2 д.а. / 0,1 д.а.)

- Пивоваров В. В., Білянська С.А. Корпоративна злочинність. Протидія злочинності і
корупції : матеріали Всеукр. конференції для студентів, аспірантів і молодих вчених 
(Харків, 16 листоп.2021р.). Харків, 2021. С. (0,2 д.а. / 0,1 д.а.)

http://lsej.org.ua/
http://lsej.org.ua/


4.2. Діяльність на госпдоговірних засадах із зазначенням суми договору:
Експерт  проєкту  з  виконання  наукових  досліджень  і  розробок  за  конкурсом

Націльнального фонду досліджень  України  «Наука  для  безпеки та  сталого розвитку
України».

6. Зв’язок з практикою:
6.1.  Проведення  узагальнень  практики  застосування  законодавства  та  проведення

інших соціологічних досліджень: 
- узагальнення вироків, постановлених за фактами шахрайства у сфері електронної

комерції за період 2016-2021р.р. (співвик. асп. Коновалова І.О.); 
-  пілотне  опитування  громадськості  з  питань  віктимності  відносно  шахрайства  у

сфері електронної комерції (співвик. асп. Коновалова І.О.); 
-  опитування  громадськості  з  питань  кібербезпеки,  інтернет-грамотності  та

поширеності інтернет-злочинів (співвик. студенти Бабійчук В.С., Бевза Д.О.).

7. Перелік і аналіз різних форм зв’язків   з практичними органами.
7.4. Інша консультаційна діяльність:

-  Консультування  депутатів  Постійної  комісії  Лозівської  районної  ради
Харківської області VIII скликання з питань агропромислового комплексу та земельних
відносин (деп. Козак А.Ю. та ін.).

8. Участь у конференціях, семінарах:

№
п/п

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

Вказати
доповідач
або тези

Міжнародні
1. 22  вересня  2021р.,   Міжнародна  науково-практична  конференція

«Протидія  злочинності  і  корупції:  міжнародні  стандарти   та  досвід
України»,  Національний  юридичний  університет  імені  Ярослава
Мудрого,  НАПрН  України,  Асоціація  платників  податків  України,
Координатор  проектів  ОБСЄ в  Україні  V Харківський  міжнародний
юридичний форум, м.Харків

тези

2. 17  травня  2021р.,  Міжнародна  науково-практична  конференція 
"Законодавче  забезпечення  діяльності  Бюро  економічної  безпеки
України",  Національний  юридичний  університет  ім.  Ярослава
Мудрого, кафедра кримінального процесу та ОРД, м. Харків

участь

Всеукраїнські
3. 14  квітня  2021р.,  Всеукраїнська  науково-практична  конференція  для

студентів,  аспірантів  і  молодих  вчених,  Національний  юридичний
університет ім. Ярослава Мудрого, м. Харків

2 тез

4. 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

5. 16  листопада  2021р.,  Міжнародна  конференція  для  студентів,
аспірантів  і  молодих  вчених  «Протидія  злочинності  і  корупції»,
Національний  юридичний  університет  ім.  Ярослава  Мудрого,  м.

тези
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Харків

9. Видавнича діяльність:

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. Пивоваров
В.В.,
Пархоменко
А.Ю.

Інформаційний 
тероризм і 
маніпулювання 
свідомістю: 
детермінація та 
запобігання

Юридичний науковий 
електронний журнал.
2021. №11. URL: 
http://lsej.org.ua/ 

Видання індексується в 
міжнародній наукометричній 
базі Index Copernicus 
International (Республіка 
Польща), міжнародній 
наукометричній базі даних 
Google Scholar,
має повнотекстову мережеву 
версію в Інтернеті на 
платформах Національної 
бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського 
Національної академії наук 
України. Обліковується у базі 
даних «Наукова періодика 
України», індексується  
спеціалізованою 
інформаційною системою 
Російського індексу наукового
цитування «РІНЦ» та ін.

2. Пивоваров
В.В., 
Бабійчук  В.С.,
Бевза Д.О.

Кримінологічний 
аналіз явища 
кіберзлочинності

Юридичний науковий 
електронний журнал.
2021. №12. URL: 
http  ://  lsej  .  org  .  ua  /   

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, прийняті редакцією до друку

1. Pyvovarov
V.V. 

Constitutional
doctrine  of  national
security of Ukraine

Revista Científica General José María Córdova Прийнято у 2021р

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)

Пивоваров В.В. - - 220 6
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https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=p8M9QI4AAAAJ
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http://lsej.org.ua/
http://journals.uran.ua/
http://journals.uran.ua/
http://journals.indexcopernicus.com/++++++++,p24788124,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/++++++++,p24788124,3.html
http://lsej.org.ua/


13.2.  Наукове керівництво аспірантами:

- Коновалова І. О., 3-й рік навчання в аспірантурі, тема «Запобігання шахрайствам у
сфері електронної комерції», публікацій по темі – 6 (4 тез, 2 статті), відсоток
виконання  досліджень  і  задовільного  тексту  дисертації  –  40-45%  (наукове
керівництво до жовтня 2021 р.);

- Сірець О. О., 1-й рік навчання, тема «Запобігання кримінальним правопорушенням
у сфері  житлового будівництва»,  публікацій по темі  – 0,  відсоток виконання
тексту дисертації – 0%, виконання досліджень по темі – 5%.

18. Керівництво науково-дослідною роботою студентів:

18.1. Керівництво  «Науковим  кримінологічним  гуртком»,  сайт  гуртка
https://criminolog.wordpress.com/ . Станом на 17.11.2021р. в гуртку активно працюють
чотири студенти 2-го курсу магістратури  господарсько-правового факультету.

18.2. Кількість тез, надрукованих під керівництвом студентами самостійно - 14
тез / 2,8 друк.арк. 

18.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у співавторстві з
викладачами - 2 тез  і  2 статті / 1,67 друк.арк.

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

___________________доц. В.В. Пивоваров
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