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4.1. Форма впровадження виконаних НДР:

Статті- 3/1,38 д.а.
Тези – 1/0,22 д.а.

       
 Опубліковано 4/1,6 друк. арк.

Статті:
- Ткачова О.В. Транснаціональна організована злочинність як сучасне явище:

визначення й основні риси.  Теорія і практика правознавства.  Том 1 № 19 (2021)
С. 1-10 (0,58 д.а.)

-  Ткачова  О.В.,  Яременко  М.С.  Психічно  хвора  особа  –  це  злочинец  чи
жертва:  медичний  і  кримінологічний  погляди  (на  прикладі  фільму  «Джокер»).
Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове фахове видання
юридичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя 2021,
№ 10.  с.   (0,5/ 0,3 д.а.) 

-  Ткачова О.В.  Транснаціональна злочинність: особливості й основні моделі.
Теорія і практика правознавства. Том 2 № 20 (2021) С. 1-14 (0,5 д.а.)

Тези: 
-  Ткачова  О.В. Міжнародне  співробітництво  у  сфері  протидії  корупції.

Протидія злочинності і корупції: міжнародні стандарти та досвід України: збірник
тез міжнародної конференції (Харків, 22 вересня 2021 р.). Харків: Юрайт, 2021. 320
с. С. 270 - 274 (0,22 д.а.)

Стаття у виданні, яке включено до міжнародної наукометричної бази 
SCOPUS:



Drug Addicts' Right to Access Rehabilitation Services in the COVID-19 Pandemic:
Legal  and  Regulatory  Issues.  (Право  наркозалежних  осіб  на  доступ  до
реабілітаційних  послуг  в  умовах  пандемії  COVID-19:  юридичні  питання  та
проблеми   правового  регулювання).  Статус  статті:  прийнято  до  публікації.  Заг.
обсяг 1,5 д.а.

8. Участь у конференціях та ін.:
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

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

Тези

3. 16  листопада  2021  р.  Міжнародна  конференція  для
студентів,  аспірантів  і  молодих  вчених  «Протидія
злочинності  і  корупції»,  м.  Харків,  Національний
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

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)

Ткачова О.В. 0 0 75 4

17. Керівництво науково-дослідною роботою студентів.
17.2. Студентами самостійно надруковано 3  наукові статті, 20 наукових

тез  під  керівництвом   Ткачової  О.В.  і   наукова  стаття  у  співавторстві  з
викладачем.

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

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