
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
 ЗА 2021 РІК

1. Таволжанський Олексій Володимирович. 
2. Кандидат  юридичних  наук,  доцент,  доцент  кафедри  кримінології  та

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

«Кримінологічна характеристика сучасної кібезлочинності» – 1,5 д.а.
4.  Тема  і  обсяг  фактично  виконаної  науково-дослідницької  роботи
–«Кримінологічна характеристика сучасної кібезлочинності» –  2,6 д.а.

4.1. Форма впровадження виконаних НДР:

Статті включені до міжнародної наукометричної бази SCOPUS - 2/ 2,0 д.а.
Тези – 2/0,6д.а.

Опубліковано – 4/2,6 д.а.

Статті:
У виданнях, які індексуються у міжнародній наукометричній базі SCOPUS:

- Holovkin, B. M., Tavolzhanskyi, O. V., & Lysodyed, O. V. (2021). Corruption as
a  cybersecurity  threat  in  conditions  of  the  new world’s  order (Корупція  як  загроза
кібербезпеці  в  умовах  нового  мирового  порядку). Linguistics  and  Culture
Review, 5(S3), 499-512. https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS3.1538 (1,0 д.а.)

- Maryna О Dei, Iryna S Skliar, Anatolii Ie Shevchenko, Andriy Cherneha, Oleksii
V Tavolzhanskyi (2021). Preventing and Combating Corruption in the European Union:
The Practice of Member States (Предупреждение коррупции в Европейском Союзе и
борьба с ней: практика государств-членов)

Statute Law Review, hmab015, https://doi.org/10.1093/slr/hmab015 (1,0 д.а.)
Опубліковано: Oxford University Press 24.06.2021 р.

Тези:
- Таволжанський О.В., Ганджа В.І. Сучасні віртуальні виклики: шахрайство,

чинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної
техніки.  Захист  економіки  від  впливу  організованої  злочинності:  збірник  тез
панельної дискусії  V Харківського міжнародного юридичного форуму (Харків, 20
вересня 2021 р.). Харків: Юрайт, 2021. 260 с. С. 219 - 224 (0,28/0,2 д.а.)

- Tavolzhanskyi, A., & Masalitina, V. (2020). VICTIM BEHAVIOR OF VICTIMS
OF  RAPE  IN  THE  CONTEXT  OF  USING  ACCESSORIES  (Поведінка  жертв
згвалтувань  в  контексті  використання  гаджетів).  InterConf,  (36).  вилучено  із
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/641  (0,5/0,4 д.а.) - не входила
у звіт за 2020 рік

4.2. Діяльність на госпдоговірних засадах із зазначенням суми договору:

https://doi.org/10.1093/slr/hmab015
https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS3.1538


Підвищення кваліфікації державних службовців апарату МВС за спеціальними
короткостроковими програмами (м. Київ з 21.10. 21 по 25 10.2021 р.) (Наказ № 184-
В  від  13.10.21  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:

Виконані  публікації  відповідають  основним  напрямам  кримінологічної
характеристики  злочинів  в  сфері  телекомунікацій  та  інформаційних
технологій.

4.4. Наукова новизна отриманих результатів: 
Викладені в наукових стаття положення є самостійними дослідженнями,

які  містять  окремі  нові  положення  і  здобутки  в  сфері  запобігання
кіберзлочинності в Україні.

8. Діяльність по розвитку творчих засад в організації наукових досліджень:
8.1. Член оргкомітету з підготовки і проведення на базі кафедри наукових

диспутів, круглих столів, наукових конференцій :
14 квітня 2021  р.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні

проблеми запобігання корупції».
20 вересня 2021 р.  V Харківський міжнародний юридичний форум,  панельна

дискусія «Захист економіки від впливу організованої злочинності».
22  вересня  2021  р.  V  Харківський  міжнародний  юридичний  форум,

Міжнародна науково-практична  конференція «Протидія  злочинності  і  корупції:
міжнародні стандарти та досвід України».

Таблиця № 1

№
п/п

Дата проведення конференції 
назва, місто 

Вид участі

Міжнародні
1. 20  вересня  2021  р.  V  Харківський  міжнародний

юридичний форум, панельна дискусія «Захист економіки
від  впливу  організованої  злочинності», м.  Харків,
Національний  юридичний  університет  імені  Ярослава
Мудрого

Член
оргкомітету
панельної

дискусії, тези

2. 22  вересня  2021  р.  V  Харківський  міжнародний
юридичний  форум,  Міжнародна  науково-практична
конференція  «Протидія  злочинності  і  корупції:
міжнародні  стандарти  та  досвід  України»,  м.  Харків,
Національний  юридичний  університет  імені  Ярослава
Мудрого

Член
оргкомітету

3. 16  листопада  2021  р.  Міжнародна  конференція  для
студентів,  аспірантів  і  молодих  вчених  «Протидія
злочинності  і  корупції»,  м.  Харків,  Національний
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юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Всеукраїнські

4. 14  квітня  2021   р.  Всеукраїнська науково-практична
конференція «Актуальні проблеми запобігання корупції»,
м.  Харків,  Національний  юридичний  університет  імені
Ярослава Мудрого

Член
оргкомітету

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)

Таволжанський О.В. 10 2 95 5

11. Член разових спеціалізованих вчених рад:

-  ДФ  64.086.020  галузь  знань  «Право»,  спеціальність  081  «Право»,
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (захист дисертації
на  здобуття  наукового  ступеня  доктора  філософії  Іжевського  Р.П.  «Запобігання
незаконному  використанню  бюджетних  коштів  при  будівництві  автомобільних
доріг» захист 11.06.21)

-  ДФ  64.086.032  галузь  знань  «Право»,  спеціальність  081  «Право»,
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (захист дисертації
на  здобуття  наукового  ступеня  доктора  філософії  Бурди  О.М.  «Запобігання
крадіжкам в мережі роздрібної торгівлі» захист 04.10.2021 р.).

13.2. Наукове керівництво аспірантами:
Ганджа  Вікторія  Ігорівна,  1  рік  навчання,  тема  дисертації:  «Запобігання

несанкціонованому втручанню в роботу засобів телекомунікацій».

15. Співробітництво з закордонними організаціями.
15.1. Участь у міжнародних проектах:

- Участь у Першій Літній школі проекту Еразмус+ CRIMHUM "Модернізація
магістерських програм для майбутніх суддів, прокурорів і  слідчих відповідно до
європейських  стандартів  прав  людини"  в  Національному  університеті  «Одеська
юридична  академія»  26-30.09.2021  (Наказ  № 154-В  від  16.09.2021р.).  Отримано
сертифікат. 

18. Керівництво науково-дослідною роботою студентів:

18.2. Кількість  наукових  статей  та  тез,  надрукованих  під  керівництвом
Таволжанського О.В. студентами самостійно – 20 тез /загальним обсягом 1,75 д.а.

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


 Міжнародне науково-педагогічне стажування на тему «Європейська 
наука та міжнародні відносини»  в обсязі 4,5 кредити (135 годин) (18.06.21). 
University of Warsaw (Польща). Сертифікат № 9484/18.06.21

 Участь  у  програмі  підвищення  кваліфікації  «Українська  мова:
помічник  кожному  на  щодень»,  що  проходила  у  Сумському  державному
університеті з 28.01.2021 по 09.02.2021 (Свідоцтво СП № 05408289 / 0138-21 – 2,0
кредити ЄКТС).

 Підвищення  кваліфікації  науково-педагогічних  працівників
Національно  юридичного  університету  імені  Ярослава  Мудрого  на  2020/2021
навчальний  рік  (08.11.-12.11.2021  р.)  за  темою:  «Методологія  наукових
досліджень»,  відповідно  до  розпорядження  проректора  з  навчально-методичної
роботи № 426 від 01.11.2021.

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

Доцент О.В. Таволжанський
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