
З В І Т
кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права 

з науково-дослідницької роботи за 2021 рік

Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юриди-
чного університету імені Ярослава Мудрого в 2021 році здійснювала наукові дослі-
дження згідно з планом в рамках комплексно-цільової програми «Теоретичні і при-
кладні проблеми запобігання злочинності та реформування Державної кримінально-
виконавчої служби в Україні», № 0111u000958, яка є складовою частиною наукового
напрямку «Вдосконалення теорії та практики боротьби зі злочинністю. Запобігання
окремим видам злочинів».

Наведена проблематика була затверджена Вченою Радою Університету.
Нижче приводяться результати виконання річного плану науково-дослідної 

роботи.
1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ 

НАУКОВО- ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ

1.1.  Кафедра  кримінології  та  кримінально-виконавчого  права  у  2021  році
здійснювала наукові дослідження у рамках комплексно-цільової програми «Теорети-
чні і прикладні проблеми запобігання злочинності та реформування Державної кри-
мінально-виконавчої служби в Україні».  Згідно з відповідними темами всієї роботи
кафедри на 2021-2025 роки і темами річної роботи на 2021 рік професорсько-викла-
дацький склад кафедри виконував теоретичні  розробки і  емпіричні  дослідження з
метою підготовки відповідного матеріалу для статей, монографій та кандидатських
дисертацій.

Кафедра  також  приймала  участь  у  розробці  проектів  змін  і  доповнень  у
законодавчі акти з кримінального, кримінально-виконавчого, кримінально-процесуа-
льного законодавства щодо посилення боротьби з окремими видами злочинів і особ-
ливостями відбування окремих видів покарань.

1.2. Виконані наступні теми:

1. Головкін Б.М., д.ю.н., професор, завідувач кафедри 
«Доктрина попередження злочинності» (18,28 д.а.)

Опубліковано -  15/18,28 д.а.:
Стаття включена до міжнародної наукометричної бази SCOPUS - 1/ 1,0  д.а.
Зарубіжна колективна монографія – 1/ 1,5 д.а.
Монографії – 5/10,4 д.а.
Навчальні посібники з грифом МОН – 2/ 3,0 д.а.
Стаття- 1/1,2 д.а.
Тези – 5/1,18 д.а.

Стаття у виданні, яке включено до міжнародної наукометричної бази SCOPUS
-  Bohdan M. Holovkin, Oleksii V. Tavolzhanskyi, Oleksandr V. Lysodyed

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. 2021 https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS3.1538 (1,0
д.а.)

Зарубіжна колективна монографія:
Deliktology: Monograph. Under the general editorship of I. Kopotun, S. Petkov, P.

Polian. Kunovice: Akademie HUSPOL : 2021, V. 3. - 332 p (Деліктологія: Монографія.
Під  загальною  редакцією  І.  М.  Копотуна,  С.  В.  Пєткова,  Р.  Polian.  Куновіце:
Академія ГУСПОЛ : 2021, Т. 3. - 332 с. Розділ ІІІ  (авт. 1,5 д.а.))

Монографії:
Запобігання  кримінальним  правопорушенням,  що  вчиняються  персоналом

установ виконання покарань: монографія /Б.М. Головкін,  О.Г. Колб, І.М. Копотун
В.І. Руденко; за заг. ред. д.ю.н., проф., член-кореспондента НАПрН України Б.М. Го-
ловкіна  та  д.ю.н.,  проф.,  заслуженого  юриста  України  О.Г.  Колба.  Харків:  На-
ціональний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2021. 300 с. - Головкін
Б.М.  Розділ 1 «Теоретичні та методологічні засади дослідження кримінальних правопору-
шень, що вчиняються персоналом установ виконання покарань» С. 8-78 (авт. 6,0 д.а.)

Правова  наука  України:  сучасний  стан,  виклики  та  перспективи  розвитку.
Монографія. -  Харків: Право. 2021. 678 с. - Головкін Б.М. п.7.4.3.  «Кримінологічні
засади державної антикорупційної політики».   С.629-633 (авт. 0,3 д.а).

Запобігання корупції в приватному секторі : монографія / [Б.М. Головкін, В.С.
Батиргареєва, О.В. Новіков та ін.] ; за заг. ред. Б.М.  Головкіна. –  Харків : Право,
2020. 286 с. (авт. 3,7 д.а.), не входило у звіт за 2020 рік.

Монографії за науковою редакцією Б.М. Головкіна:
Протидія терористичній діяльності в Україні: монографія / В.В. Мокляк [наук.

ред. Б.М. Головкін]. Харків. Юрайт, 2021. 204 с. (12,09/ 0,2 д.а.)
Запобігання злочинам,  що вчиняються  у  сфері  виробництва і  обігу  алкого-

льних напоїв : монографія / К.В. Шейко [наук. ред. Б.М. Головкін]. Харків. Юрайт,
2021. 212 с. (12,09/ 0,2 д.а.)

Навчальні посібники з грифом МОН:
Поняття та зміст прогалин і  колізій у кримінально-виконавчому законодавстві

України та шляхи їх подолання: навч. посіб./А. В. Боровик, Д. С. Бєлкіна, О. Г. Колб,
Б.М. Головкін та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. Г. Колба. Одеса: Вид. дім
«Гельветика», 2021. 336 с. (19,53/ 1,5 д.а)

Запобігання потраплянню у місця позбавлення волі заборонених предметів: кри-
мінологічні  та  кримінально-виконавчі  засади:  навч.  посіб.  /А.  В.  Борович,  К.  Г.
Махицька, О. Г. Колб та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. Г. Колба. Одесса:
Вид. дім «Гельветика», 2021. 400 с. (розділ 1.2 «Поняття запобігання потраплянню
до засуджених до позбавлення волі, заборонених предметів», 1,5 д.а.)

Стаття:
Головкін Б.М. Про корупцію в приватному секторі// Часопис Київського уні-

верситету права. Київ:  Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
– 2020. –  № 4. С. 347-354 (1,2 д.а), не входило у звіт за 2020 рік.

Тези:
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–  Головкін  Б.М.   Поняття  корупції  у  приватному секторі  за  міжнародними
актами та зарубіжним законодавством // Злочинність і протидія їй в умовах сингуля-
рності: тенденції та інновації : зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена
Правління Кримінологічної  асоціації  України,  професора Тетяни Андріївни Дени-
сової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ,
Кримінол. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2021. – 464 с. С. 53-56 (0,33 д.а.)

– Головкін Б.М. Про антикорупційну стратегію України // Стан та перспективи
розвитку юридичної науки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції,
м. Дніпро, 3-4 вересня 2021 р. Дніпро: ГО «Правовий світ», 2021.- 84 с. С.53-57 (0,3
д.а.)

- Головкін Б. М., Колб О. Г. Вплив корупційних діянь на стан правопорядку у
місцях позбавлення волі. Пенітенціарна система у глобальному вимірі : матеріали І
Міжнародного пенітенціарного форуму (м. Рівне, 29-30 жовтня 2021 року). Рівне :
МЕГУ імені Степана Дем’янчука, 2021. С. 26-28 (0,2/ 0,1 д.а.).

-  Головкін Б. М., Новіков О. В. Статистичний портрет осіб, які вчинили кри-
мінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації транспорту в Україні.
Розвиток державності  та  права в Україні:  реалії  та  перспективи :  матеріали між-
народної  науково-практичної  конференції,  м.  Львів,  17–18 вересня  2021 р.  Львів:
Західноукраїнська  організація  «Центр  правничих  ініціатив»,  2021.  С.  112-115.
(0,2/0,1 д.а.)

– Головкін Б.М. Щодо об’єктивності даних про стан безпеки дорожнього руху
в Україні. Протидія злочинності і корупції: міжнародні стандарти та досвід України:
збірник тез міжнародної конференції (м. Харків, 22 вересня 2021 р.). Харків: Юрайт,
2021. С. 12–19 (0,35 д.а.)

2. Степанюк А.Х. , д.ю.н., професор (0,5 ст.)
«Теоретичні  і  практичні  проблеми  приведення  умов  тримання  засу-
джених до міжнародних стандартів поводження з ув’язненими» (10,5 д.а.)

Опубліковано - 10/10,5 д.а.
Монографії – 2/ 6,8 д.а.
Статті- 3/2,1 д.а. 
Тези – 5/1,2 д.а.
Енциклопедія – 1/0,4 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 злочин-
ності  ім.  акад.  В.  В.  Сташиса  НАПрН  України].  –  Харків  :  Право, 2021.  –  512
с. (Степанюк  А.Ф. Історичні  витоки  сучасних  проблем  кримінально-виконавчого
права (розділ в монографії) С.8-126 (авт. 6,5 д.а.)

Статті:
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-  Степанюк  А.Ф.  Радянська  тюрма  –  дітище  НКВС. Вісник  пенітенціарної
асоціації України. 2021. № 1 (15). С.21-38.(1,4 д.а.). 

-  Степанюк А.Ф.,  Гальцова О.В.  Класифікація  і  розподіл засуджених до по-
збавлення волі. Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: Б. М. Го-
ловкін та ін. – Харків : Право, 2021. – Вип. 41.  С.73-81 (1,0/0,5 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 злочин-
ністю :  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:
–  Степанюк А.Х.  Деякі нотатки щодо книги з проєкту нового Кримінального

кодексу.  Реформування кримінального законодавства України: сучасність та майбу-
тнє : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Харків, 22–23 жовт. 2020 р.) / редкол.: В. Я.
Тацій (голов. ред.), А. П. Гетьман, Ю. В. Баулін та ін. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава
Мудрого,  Робоча  група  з  питань  розвитку кримінал.  права  Коміс.  з  питань  прав.
реформи, Громад. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права», Консульт. місія Європейського
Союзу в Україні. – Харків : Право, 2021. – 150 с. С.107-110 (0,3 д.а.).

 - Степанюк А.Ф. Поняття та зміст пробації. 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.54-60 (0,3 д.а.).

-  Степанюк А.Ф.  Руйнація особистості в місцях позбавлення волі.  Проблеми
саморозвитку  особистості  в  сучасному  суспільстві:  Матеріали  ІІ  Міжнародної
науково-практичної конференції, 26–27 березня 2021 р. / НЮУ ім. Ярослава Мудро-
го. – Х.: Друкарня Мадрид, 2021. – 364 с. С.106-107 (0,1 д.а.).

-  Степанюк А.Ф. Класифікація засуджених до позбавлення волі. Класифікація
як  проблема  епістемології у  кримінально-правових  науках:  Матеріали  наукового
семінару присвяченого 90-річчю від дня народження проф. Л. М. Кривоченко 20 кві-
тня 2021 р. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. С.85-90. 102 с. (0,3 д.а.).

-  Степанюк А.Ф.  Виконання кримінальних покарань  чи поводження із  засу-
дженими: динамічні  і  статичні розбіжності  між кримінально-виконавчим правом і
міжнародними стандартами. Протидія злочинності і корупції: міжнародні стандарти
та досвід України: збірник тез міжнародної конференції (м. Харків, 22 вересня 2021
р.). Харків: Юрайт, 2021 – С.261-266 (0,2 д.а.)  320 с.

Енциклопедія:
- Степанюк А. Тюрма.  Велика українська кримінологічна енциклопедія. У 2 т.

Т. 2: М-Я / редкол.: В. В. Сокуренко (голова), О. М. Бандурка (співголова) та ін. ;
наук. ред. О. М. Литвинов. – Харків : Факт, 2021. 870 с. - С.739-743 (0,4.д.а.)

3. Колб О.Г. , д.ю.н., професор (0,5 ст.)
Тема і обсяг річної науково-дослідницької роботи не планувались (працює на

кафедрі з 01 вересня 2021 р.)  (15,17 д.а.)
Опубліковано - 14/15,17 д.а.

Стаття включена до міжнародної наукометричної бази Web of Science – 1/ 0,5 д.а.
Статті- 4/ 1,17 д.а.
Тези – 5/ 0,5 д.а.
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Навчальні посібники – 1/ 2,0 д.а.
Навчальні посібники з грифом МОН – 1/ 2,0 д.а.
Монографії – 2/ 9,0 д.а.

Стаття   включена до міжнародної наукометричної бази Web of Science  
–  Petro  P.  Pidyukov,  Alexander  G.  Kolb,  Oleh  V.  Batiuk,  Ihor  H.  Kudria,  Larysa  S.

Tarasiuk.  National  security  policy:  Changing  priorities  in  the  face  of  the  COVID-19  threat.
CUESTIONES POLÍTICAS Vol.  39  Nº  69  (Julio  -  Diciembre  2021):  756-773.  DOI:  https://
doi.org/10.46398/cuestpol.3969.47 (0,5 д.а.).

Статті:
О.  Г.  Колб,  Н.  Г.  Бендовський.  Про  деякі  напрями  діяльності,  що  стосується

національної безпеки України.  Держава та регіони.  Науково-виробничий журнал.  Серія:
ПРАВО, 2021. № 2 (72). С. 82-87 (0,6/ 0,3 д.а.)

Колб  О.  Г.,  Василюк  І.  М.  Про  деякі  змістовні  елементи  принципу  гуманного
ставлення до засуджених у сфері виконання покарань України.  Українська поліцеїстика:
теорія,  законодавство,  практика. Маріуполь:  Донецький  державний  університет
внутрішніх справ, 2021. № 2 (2). С. 141-150 (0,84/ 0,42 д.а.)

Колб О. Г. Рецензія на монографію «Кримінологічна характеристика та запобігання
злочинам  проти  моральності»,  підготовлену  авторським  колективом  за  загальною
редакцією доктора юридичних наук, професора С. Ф. Денисова. Українська поліцеїстика:
теорія,  законодавство,  практика. Маріуполь:  Донецький  державний  університет
внутрішніх справ, 2021. № 2 (2). С. 175-177 (0,2 д.а.)

Колб О. Г., Колб Р. О., Національний банк України як суб’єкт запобігання кри-
мінальним правопорушенням. Вісник пенітенціарної асоціації України. 2021 / № 2(16). С. 
33-41 (0,5/ 0,25 д.а.)

Тези:
Колб О. Г., Попельнюк Т. В. Вплив кримінальних правопорушень, що вчиняються

персоналом колоній  на  загальний  рівень  злочинності  в  Україні  Протидія злочинності  і
корупції: міжнародні стандарти та досвід України: збірник тез міжнародної конференції
(м. Харків, 22 вересня 2021 р.). Харків: Юрайт, 2021. С. 140-144 (0,2/ 0,1 д.а.).

Колб О. Г., Колб Р. О. Вплив кримінальних правопорушень, що вчиняються в банкі-
вській сфері, на економіку України. Захист економіки від впливу організованої злочинності:
збірник тез панельної дискусії V Харківського міжнародного юридичного форуму (м. Ха-
рків, 20 вересня 2021 р.). Харків: Юрайт, 2021. С. 130-134 (0,2/ 0,1 д.а.).

Колб О.Г., Колб Р.О. Банківська установа як напівспеціалізований суб’єкт запобіган-
ня злочинам.  Актуальні питання та перспективи розвитку кримінального права, криміно-
логії та судочинства», присвяченої 186-річниці з дня народження професора Чезаре Ло-
мброзо:  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної  конференції.  Київ:  ДУІТ,  2021. С.
30-33 (0,2/ 0,1 д.а.).

Головкін Б. М., Колб О. Г. Вплив корупційних діянь на стан правопорядку у місцях
позбавлення волі. Пенітенціарна система у глобальному вимірі : матеріали І Міжнародного
пенітенціарного форуму (м. Рівне, 29-30 жовтня 2021 року). Рівне : МЕГУ імені Степана
Демянчука, 2021. С. 26-28 (0,2/ 0,1 д.а.).

Колб О.  Г.,  Пирожик О.  В.  Кримінологічна  характеристика деяких кримінальних
правопорушень,  що  вчиняються  у  ході  воєнних  дій  на  Сході  України.  Кримінологічна
теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення: матеріали міжві-
дом. наук.-практ. круглого столу (м. Київ, 04 листопада 2021 р.),  Київ: Нац. акад. внутр.
справ, 2021. С. 65-67 (0,2/ 0,1 д.а.).

Навчальний посібник:
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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. (12,75/2,0 д.а.)

Навчальнй посібник з грифом МОН: 
Запобігання  потраплянню  у  місця  позбавлення  волі  заборонених  предметів:

кримінологічні  та  кримінально-виконавчі  засади:  навч.  посіб.  /  А.  В.  Боровик,  К.  Г.
Мазніцька, О. Г. Колб та ін.; за заг.ред. д-ра юрид.наук, проф. О. Г. Колба. Одеса: Вид.дім
«Гельветика», 2021. 400 с. (загальна редакція, підрозділи 2.2, 3.2) (гриф МОН: протокол №
9 від 27.10.2021 року) (2,0 д.а.)

Монографії : 
Колб О. Г., Федонюк А. А., Пирожик О. В., Дучимінська Л. М., Колб P. O. Деякі

напрями щодо підвищення ефективності забезпечення національної безпеки. Деліктологія:
монографія.  Під  заг.ред.  І.  М.  Копотуна,  С.  В.  Пєткова,  P.  Polian.  Куновіце:  Академія
ГУСПОЛ: 2021, Т. 4.  264 с. С. 54-89 (3,0 д.а.).

Запобігання кримінальним правопорушенням,  що вчиняються персоналом установ
виконання покарань: монографія / Б. М. Головкін, О. Г. Колб, І. М. Копотун, В. І. Руденко;
зазаг.  ред. д.ю.н.,  проф.,  член-кореспондента НАПрН України Б. М. Головкіна та д.ю.н.,
проф.,  заслуженого  юриста  України  О.  Г.  Колба.  Харків:  Національний  юридичний
університет  імені  Ярослава  Мудрого,  2021.  300  с.  (Колб  О.  Г.  Розділ  2.  «Соціально-
правовий зміст кримінальної поведінки персоналу установ виконання покарань» (6,0 д.а.)

4. Автухов К.А. к.ю.н., доцент
«Визначення проблемних аспектів в організаційно-управлінському забез-

печені діяльності органів та установ виконання покарань» (17,83 д.а.).
Опубліковано –  14/17,83 д.а.

Монографії – 2/ 1,3 др. арк
Підручник – 1/10,0 д.а.
Навчальний посібник – 1/0,7 д.а.
Стаття - 2/0,88 д.а.
Тези – 3/ 0,45 д.а.
Інші видання – 5/4,5 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 злочин-
ності  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.)

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.)
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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.)

Стаття:
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 злочин-
ністю :  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 іспи-

тового 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 люди-
ни 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 Украї-
ни.  –  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 ви-

пробуванням:  правові  підстави  та  порядок  реалізації  //  Протидія  злочинності  і
корупції: міжнародні стандарти та досвід України : збірник тез міжнародної конфе-
ренції (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
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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


%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 першо-

го року епідемії // Авторський колектив : Олександр Гатіятуллін, Костянтин Авту-
хов, 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:  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 прості-

ше». 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.)

5.  Лисодєд О.В.,  к.ю.н.,  доцент (0,25,  а  з  01.11.21  -  ставка),  декан (до ли-
стопада 2021) (11,46 д.а.)

Тематика річної наукової роботи не планувались. Фактично виконано наступ-
не:

Опубліковано –17/11,46 д.а.:
монографія – 1/3,34 д.а.;
статті у виданнях, які включені до міжнародної наукометричної бази SCOPUS

і Web of Science – 2/2,5 д.а.;
статті – 6/3,61 д.а.;
тези – 8/2,01 д.а.

Монографія:

– 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. Х. Степанюка. Харків: Право, 2021. 488 с. (3,34
д.а.)

Статті у виданнях, які включені до міжнародної наукометричної бази SCOPUS
і   Web of Science  :  

–  Holovkin  B.  M.,  Tavolzhanskyi  O.  V.,  Lysodyed  O.  V.  Corruption  as  a
cybersecurity  threat  in  conditions  of  the  new  world’s  order.  Linguistics  and  Culture
Review. 2021, 5(S3). Р. 499–512. https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS3.1538     (1 д.а.);

– Shevchuk O., Bululukov O., Lysodyed O., Mamonova V,. Matat Y. Нuman right
to  virtual  reality  in  the  healthcare:  legal  issues  and  enforcement  problems.  Juridical
Tribune.  2021.  Vol.  11  (Special  Issue).  P.  302–315  (1,5  д.а.).  (Scopus)  https://
www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85118926798&origin=resultslist

Статті:
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– Лисодєд О. В. Обмеження волі, арешт та пенітенціарний пробаційний арешт.
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція.
2021. № 49. С. 140–144 (0,7 д.а.). doi: https://doi.org/10.32841/2307-1745.2021.49.30;

– Лисодєд О. В., Остапко К. С. Органи та установи виконання покарання у ви-
ді позбавлення волі в Україні (1917–2004 роки).  Форум права. 2021. № 2. С. 31–45
(1,63 д.а./0,81 д.а.). doi: http://doi.org/10.5281/zenodo.4650273;

–  Лисодєд О.  В.  Покарання,  пробація,  громадські  санкції:  досвід Латвії  та
реалії України.  Юридичний науковий електронний журнал.  2021. № 5. С. 218–224
(1,3 д.а.). doi: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-5/52;

– Lysodyed O., еt. al. Legal support of the patient's right to innovation in health.
Administrative law: concepts, human rights, innovations: a selection of scientific papers in
English indexed by Scopus and Web of Science and other scientometric databases / O.
Shevchuk. Kharkiv: Pravo, 2021. Р. 21–39 (1,5 д.а./0,3 д.а.);

–  Lysodyed O., еt.  al. Оn some features  of  the  implementation  of  the  right  to
inclusive educations of human with disabilities in Ukraine.  Administrative law: concepts,
human rights,  innovations:  a selection of scientific papers in English indexed by Scopus
and Web of Science and other scientometric databases /  O.  Shevchuk.  Kharkiv:  Pravo,
2021. Р. 266–280 (1,2 д.а./0,3 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 злочин-
ністю :  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:
– Лисодєд О. В. Державна служба пробації Латвії: головні функції. Встановле-

ння  позитивних взаємин із правопорушником як принцип пробації: матеріали наук.-
практ. онлайн-«круглого столу» (м. Харків, 18 груд. 2020 р.). Харків: Право, 2021. С.
33–39 (0,4 д.а.) https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/18714/1/Lisoded_33-39.pdf;

– Лисодєд О. В. Щодо запровадження пенітенціарного пробаційного арешту.
Проєкт  Кримінального кодексу України у фокусі академічної думки: матеріали ве-
бінару  (м.  Харків,  21  січ.  2021  р.)  /  редкол.:  Ю.  В.  Баулін  (голов.  ред.),  Ю.  А.
Пономаренко,  І.  А.  Вишневська.  Харків:  Право,  2021.  С.  38–40  (0,26  д.а.) https://

dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/18996/1/38-40.pdf;
–  Лисодєд  О.  В.  Про  арешт  як  вид  кримінального  покарання.  Проблеми

впровадження нового Кримінального кодексу в правову систему України: матеріали
міжнар.  наук.  конф.  (м.  Харків,  7  квіт.  2021  р.)  /  редкол.:  Ю.  В.  Баулін,  Ю.  А.
Пономаренко,  І.  А.  Вишневська.  Харків:  Право,  2021.  С.  126–128 (0,2  д.а.) https://

dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/18984/1/126-128.pdf;
– Лисодєд О. В. Обмеження волі і пробаційний нагляд.  Правовий вимір  кон-

ституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та світі. Четверті юридичні чи-
тання: матеріали міжнар. щоріч. дистанц. наук. конф. (м. Одеса, 9 квітня 2021 р.) / за
заг. ред. Т. В. Степанової, О. А. Чувакова; уклад.: А. В. Левенець, О. В. Нарожна.
Одеса:  Фенікс,  2021.  С.  164–169  (0,3  д.а.)  https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/

123456789/18994/1/164-169.pdf;
– Лисодєд О. В. Нові реформи Міністерства юстиції України у сфері виконан-

ня  кримінальних  покарань.  Злочинність  і  протидія  їй  в  умовах  сингулярності:
тенденції  та  інновації:  зб.  тез  доп.  наук.-практ.  конф.,  присвяч.  пам’яті  члена
Правління Кримінологічної  асоціації  України,  професора Тетяни Андріївни Дени-
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https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-5/52
http://doi.org/10.5281/zenodo.4650273
https://doi.org/10.32841/2307-1745.2021.49.30


сової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.). Харків: ХНУВС, 2021. С. 322–324 (0,19 д.а.) https://

dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/18995/1/322-324.pdf;
– Лисодєд О. В. Арешт і пенітенціарний пробаційний арешт у проєкті нового

Кримінального кодексу України.  Причорноморські публічно-правові читання:  мате-
ріали міжнар. наук. конф., м. Миколаїв, 10–12 вересня 2021 р. Миколаїв: Вид. дім
«Гельветика»,  2021.  Ч.  2.  С.  65–69  (0,23  д.а.)  https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/

123456789/18985/1/65-69.pdf;
– Лисодєд О. В. Успіхи «великої приватизації в’язниць». Захист економіки від

впливу  організованої  злочинності:  збірник  тез  панельної  дискусії  V  Харківського
міжнародного юридичного форуму (м. Харків, 20 вересня 2021 р.). Харків: Юрайт,
2021. С. 179–183 (0,2 д.а.) https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/19060/1/179-183.pdf;

– Лисодєд О. В. Суб’єкти запобігання корупції: етапи становлення. Протидія
злочинності і корупції: міжнародні стандарти та досвід України: зб. тез міжнар.
конф. (м. Харків, 22 вересня 2021 р.). Харків: Юрайт, 2021. С. 208–212 (0,23 д.а.)
https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/19059/1/208-212.pdf.

6. Лукашевич С. Ю., к.ю.н., доцент  
«Гносеологічні те еврістичні підвалини визначення об’єкта попереджен-

ня злочинності в кримінології» (1,88 д.а.)

Опубліковано- 7/1,88 друк.арк.
Статті – 3/1,2 д.а.
Тези –    4/0,68 д.а.

Статті:
–  Лукашевич  С.Ю.,  Шевченко  Н.С.  Кримінологічний  аналіз  кримінальних

правопорушень  проти  довкілля.  Вісник  Асоціації  кримінального  права  України :
електрон. наук. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Громад. орг. «Всеукр.
асоц. кримін. права». Харків: [б.в.], 2021. Вип. 1(15). ISSN 2311-9640 (online). С. 242-
255. (0,62/ 0,4 д.а.) URL: http://vakp.nlu.edu.ua/article/view/231356 

– Лукашевич  С.Ю.  Об’єкти  запобігання  злочинності  та  корупції.  Теорія  і
практика правознавства. 2021. № 2. С. 1-16 (0,6 д.а.).

– Лукашевич  С.Ю.,  Водолазький  С.Г.,  Микитюк  О.С.  Кримінологічне  об-
ґрунтування впровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб.  Юриди-
чний науковий електронний журнал. 2021. № 11. – www.lsej.org.ua  (0,6/0,2 д.а.).

Тези:
– Лукашевич С.Ю. Правові засади кібербезпеки України // Актуальні питання

забезпечення кібербезпеки та захисту інформації : Матеріали VІІ міжнарод. наук.-
практ.  конф.,  24–27 лютого 2021 р.  /  Редкол.:  І.І.  Тимошенко та  ін.  – К.:  Вид-во
Європейського університету, 2021. – 110 с./ С. 51-54. (0,26 д.а.)
URL: https://e-u.edu.ua/userfiles/files/news/922/zbirnik-kiberbezpeka-dlya-rozsilki.pdf 

– Лукашевич С.Ю.,  Салаєва К.А.  Синергетика в кримінології:  евристика та
лімітація // Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації :
зб. тез доп. наук.-практ.  конф.,  присвяч. пам’яті члена Правління Кримінологічної
асоціації України, професора Тетяни Андріївни Денисової (м.Харків, 16 квіт. 2021
р.) / МВС України, ХНУВС, Кримінол. асоц. України. Харків : ХНУВС, 2021. 464 с.
С. 106-108 (0,2/0,1 д.а.)
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URL:  https://visnikkau.webnode.com.ua/news/zlochinnist-i-protidiya-jij-v-umovakh-singulyarnosti-tendentsiji-ta-
innovatsiji/     

– Лукашевич С.Ю.  Програмно-цільовий підхід в сфері запобігання злочин-
ності та корупції // Протидія злочинності і корупції: міжнародні стандарти та досвід
України: збірник тез міжнародної конференції (м.  Харків, 22 вересня 2021 р.).  Хар-
ків: Юрайт, 2021. 320 с. С. 216-219. (0,12 д.а.)
URL: http://criminology.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/09/zbirnyk_konf_forum_20210922.pdf     

- Лукашевич С.Ю., Салаєва К.А. Кримінологічне обґрунтування криміналізації
вандалізму //  Сателітний захід V Харківського міжнародного юридичного форуму
«Проєкт Кримінального кодексу України у вимірі верховенства права»: збірник тез,
21 вересня 2021 р. (0,4/0,2 д.а.)

7. Оболенцев В.Ф., к.ю.н., доцент  (0,75 ст.)
«Обґрунтування факторів злочинності: системний підхід» (13,93 д.а.)

Опубліковано – 9/13,93 друк. арк.
Монографія – 1/10,93 д.а.
Статті – 3/1,8 д.а.
Тези – 5/1,0 д.а.

Монографія:
- Системний аналіз та моделювання системи запобігання злочинності в Украї-

ні: 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 Кри-

мінального кодексу України у фокусі академічної думки: матеріали вебінару (м. Ха-
рків, 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.)
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Оболенцев В.  Ф.  Застосування новітніх   інформаційних технологій  у  заходах
запобігання корупції.  Протидія злочинності і корупції: міжнародні стандарти та
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 злочин-
ності: 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.)

8. Пивоваров В.В., к.ю.н., доцент  (0,5 ст.)
«Корпоративна злочинність в Україні і зарубіжних країнах» (1,21 д.а.)

Опубліковано – 7/1,21 друк.арк.
Статті- 2/0,51 д.а.
Тези – 5/0,7 д.а.

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

ня свідомістю: детермінація та запобігання.  Юридичний науковий електронний жу-
рнал. 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 кі-
берзлочинності.  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  відповід-
альності  за  корпоративні  екологічні  правопорушення.   Протидія  злочинності  і
корупції: міжнародні стандарти  та досвід України: збірник тез міжнародн. конфе-
ренції (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 злочин-
ності 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.)
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9. Романов М. В., к.ю.н., доцент  
«Співвідношення понять забезпечення і  захисту прав засуджених» (9,88

д.а.)
Опубліковано – 12/9,88 д.а.

Монографія – 1/5,6 д.а.
Статті- 8/3,9 д.а.
Тези – 3/0,38д.а.

Монографія: 
- Романов М.В. Криза каральної парадигми, яка лежить в основі виконання

кримінальних покарань. Монографічна збірка наукових есе. – Харків. 2021. – 96 с.
(5,6 д.а.)

Статті:
- Романов М.В. Місце захисту прав засудженого у змісті покарання// Проблеми

законності : республік. міжвід. наук. зб. / Нац. юрид. універ. Вип. 153 (2021). - с. 119-
130  (0,4 д.а.) 

-  Романов М.В. Поняття захисту прав засудженого// Теорія і практика право-
знавства. 2021. Вип. 1(19). URL: http  ://  tlaw  .  nlu  .  edu  .  ua   ›   article   ›   view   (0,8 д.а.)

- Романов М.В. Забезпечення прав і безпеки засуджених під час пандемії covid-
19. Вісник Асоціації кримінального права України. 2021, № 1(15). С. 256- 275. URL:
http://www.lsej.org.ua/   (1,0 д.а.)

- Хоменко М., Романов М. Європейський суд з прав людини у механізмі захисту
прав засуджених // Підприємництво, господарство і право. 3/2021. С. 244-248. URL:
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/3/41.pdf (0,5/0,3 д.а.)

- Романов М.В., Кахнова М.Г. Сутність та значення інституту пробації в Україні
та пострадянських країнах (на прикладі Росії, Латвії)// Міжнародний науковий жу-
рнал  "Інтернаука".  3(37)2021.  С.  38-46.  URL:  https://www.inter-nauka.com/uploads/public/

16183048987637.pdf (0,8/0,4 д.а.)
-  Романов  М.В.,  Жувак  А.С. Особливості  ресоціалізації  неповнолітніх  засу-

джених: досвід зарубіжних країн // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". №
5.  2021.  С.  38-46.  URL:  https  ://  www  .  inter  -  nauka  .  com  /  uploads  /  public  /16195493706997.  pdf     (0,56/0,3
д.а.)

-  Овдієнко М.С., Сорокіна А.А.,  Романов М.В. Тримання осіб, засуджених до
довічного  позбавлення  волі:  практика  ЄСПЛ  та  українське  законодавство//  Між-
народний науковий  журнал "Інтернаука".  5(39)  т.  1.  2021.  С.  96-107.  URL:  https://

www.inter-nauka.com/uploads/public/16237675846929.pdf (1,2/0,4 д.а.)
-  Романов М.В., Сеплива Ю.О., Субота М.С. Пробація як перспективний засіб

ресоціалізації  засуджених  і  забезпечення  безпеки  суспільства  //  Юридичний
науковий  електронний  журнал.  4/2021/  C.  480  –  484.  URL:  http  ://  www  .  lsej  .  org  .  ua  /  

4_2021/121.  pdf     (0,76/0,3 д.а.)

Тези:
-  Романов  М.В. Права  засудженого  в  структурі  мети  покарання//  Матеріали

науково-практичної конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції», ви-
пуск № 2, 2021 р., м. Харків, 30 травня. 2021 р. Харків, 2021. С. 446-448. (0,13 д.а.)

-  Романов  М.В.  Організована  злочинність,  як  індикатор,  що  сприяє  розвитку
держави//  Захист  економіки  від  впливу  організованої  злочинності:  збірник  тез
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панельної дискусії V Харківського міжнародного юридичного форуму (м. Харків, 20
вересня 2021 р.). Харків: Юрайт, 2021. С. 212-215  (0,12 д.а.)

-  Романов  М.В.  Трансформації  захисту  публічного  здоров’я  під  час  пандемії
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. – С. 93-95. (0,13 д.а.)

10. Таволжанський О.В., к.ю.н., доцент 
 «Кримінологічна характеристика сучасної кібезлочинності» (2,6 д.а.)

Опубліковано – 4/2,6 друк. арк.
Статті включені до міжнародної наукометричної бази SCOPUS - 2/ 2,0 д.а.
Тези – 2/0,6д.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  Re-
view, 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, чи-

нене  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

11. Ткачова О.В., к.ю.н., доцент 
 «Теоретичні  засади дослідження транснаціональної організованої  зло-

чинності» (1,6 д.а.)
Опубліковано - 4/1,6 друк.арк.

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

Статті:
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-  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 між-
народної конференції (Харків, 22 вересня 2021 р.). Харків: Юрайт, 2021. 320 с. С.
270 - 274 (0,22 д.а.)

12. Сметаніна Н.В., к.ю.н., доцент, асистент кафедри
«Проблеми визначення поняття домашнього насильства» (2,9 д.а.)

Опубліковано 5/2,9 д.а.
Стаття у виданні, яке включено до міжнародних наукометричних бази SCOPUS  і Web of

Science і проіндексовано - 1/ 2 д.а.
Тези – 4/0,9 д.а.

Статті:
Включені до міжнародної наукометричної бази SCOPUS  і Web of Science:
Nizovtsev,  Y.Y.,  Parfylo,  O.A.,  Barabash,  O.O.,  Kyrenko,  S.G. and  Smetanina,

N.V. (2021), "Mechanisms of money laundering obtained from cybercrime: the legal as-
pect",  Journal  of  Money  Laundering  Control,  Vol.  ahead-of-print  No.  ahead-of-print.
https://doi.org/10.1108/JMLC-02-2021-0015 (Scopus,  Web of Science 2021 р. (індексується у двох
базах))

Тези:
-  Сметаніна  Н.  В.  Можливості  заходів  фінансового  контролю  у  системі

запобігання корупції.  Актуальні  проблеми запобігання корупції:  матеріали Всеукр.
наук.-практ. конф. для студентів, аспірантів і молодих вчених, м. Харків, 14 квітня
2021 р. Харків: Юрайт, 2021.С. 417–420. (0,2 д.а.)

-  Сметаніна  Н.  В. До  питання зв’язку  організованої  злочинності  і  корупції.
Захист економіки від впливу організованої злочинності:  збірник тез панельної дис-
кусії V Харківського міжнародного юридичного форуму (м. Харків, 20 вересня 2021
р.). Харків : Юрайт, 2021. С. 215–218. (0,2 д.а.)

- Сметаніна Н. В. Антикорупційний комплаєнс у системі запобігання корупції.
Протидія злочинності і корупції: міжнародні стандарти та досвід України: збірник
тез міжнародної конференції (м. Харків, 22 вересня 2021 р.). Харків: Юрайт, 2021. С.
258-261. (0,3 д.а.)

-  Сметаніна Н. В. Форми домашнього насильства в Україні.  Юридична осінь
2021: збірник тез міжнародної конференції (м. Харків, 18 листопада 2021 р.). Харків:
Юрайт, 2021. (0,2 д.а.)
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13. Кулик К.Д., к.ю.н., асистент 
 «Кримінологічна  характеристика  гендерно  зумовленого  насильства»

(12,09 д.а.)
Опубліковано – 5/12,09 друк. арк.

Монографія – 1/11,39 д.а
Тези – 4/0,7

Монографія:
−  Кулик К. Д. Запобігання розбещенню неповнолітніх в Україні : монографія /

К. Д. Кулик. Харків : Юрайт, 2021. 196 с. (11,39 д.а.)

Тези:
− Кулик К. Д. Щодо проблеми насильства за ознакою статі в Україні / К. Д. Ку-

лик // Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації : зб.
тез  доп.  наук.-практ.  конф.,  присвяч.  пам’яті  члена  Правління  Кримінологічної
асоціації України, професора Тетяни Андріївни Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021
р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. Справ, Кримінол. асоц. України. – Харків
: ХНУВС, 2021. С. 87-89 (0,2 д.а.).

− Kulyk  Kateryna  (2021).  Convicted  Child  Molesters  in  Ukraine:  Criminological
Characteristics and Typology. Eurocrim 2021. E-conference 21th Annual Conference of
the European Society of Criminology 08-10 September 2021 – Criminology in a time of
pandemic  –  online  edition.  p.  83.  URL:  https://openwater-public.s3.amazonaws.com/sonar-uploads

%2F55ZA1FAVSGCwSyhs8Shx_Programme%20Eurocrim2021_final.pdf (0,1 д.а.).
− Кулик К. Д. Освіта в сфері запобігання корупції: стан та перспективи. Проти-

дія злочинності і корупції: міжнародні стандарти та досвід України: збірник тез між-
народної конференції (м. Харків, 22 вересня 2021 р.). Харків: Юрайт, 2021. С. 184-
189 (0,2 д.а.).

− Кулик К. Д. Національне агентство з питань запобігання корупції як суб’єкт
проведення антикорупційного моніторингу в Україні. Юридична осінь 2021 року: зб.
тез доповідей та наук. повідомл. учасників міжнар. наук.-практ. конф. молодих уче-
них (Харків, 18 листоп. 2021 р.) / за заг. ред. А.П. Гетьмана. Харків: Нац. юрид. ун-т
імені Ярослава Мудрого, 2021. С. 129-131 (0,2 д.а.).

14. Новіков О.В., к.ю.н., асистент 
 «Феномен злочинів на ґрунті ненависті» (8,5 д.а.)

 Опубліковано 11/8,5 д.а.
Колективна монографія – 1/6,0 д.а.
Статті- 2/1,0 д.а.
Тези – 8/1,5 д.а.

Монографія:
Запобігання корупції в приватному секторі : монографія / [Б.М. Головкін, В.С.

Батиргареєва, О.В. Новіков та ін.] ; за заг. ред. Б.М.  Головкіна. –  Харків : Право,
2020. 286 с. (авт. 6,0 д.а.), не входило у звіт за 2020 рік, опубліковано в 2021 р.

Статті:
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1.  Новіков  О.  В.  Кримінологічний  аналіз  показників  вимірювання  кри-
мінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Наукові
праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне
і  космічне  право».  Київ.  :  НАУ,  2021.  №  3  (60).  С.  31–37.  https://doi.org/
10.18372/2307-9061.60.15949.  URL:  https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/UV/article/view/
15949. (0,5 д.а.)

2. Новіков О. В. Географія кримінальних правопорушень у сфері безпеку руху
та експлуатації транспорту в Україні.  Журнал східноєвропейського права.  2021. №
94.  C.  102–109.  URL:  http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/
novikov_94.pdf. (0,5 д.а.)

Тези:
1. Новіков О. В. Рівень, структура, динаміка кримінальних правопорушень про-

ти безпеки руху та експлуатації транспорту в Україні. Злочинність і протидія їй в
умовах сингулярності: тенденції та інновації:  зб. тез доп. наук.-практ. конф., при-
свяч. пам’яті члена Правління Кримінологічної асоціації України, професора Тетяни
Андріївни Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т
внутр. справ, Кримінол. асоц. України. Харків : ХНУВС, 2021. 464 с. С. 120–123. (0,2
д.а.)

2. Новіков О. В. До питання про структуру, коефіцієнт злочинної інтенсивності,
характер та географію кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуа-
тації  транспорту  в  Україні.  International  scientific  and  practical  conference  «Legal
sciences:  research  and  European  innovations»  :  conference  proceedings,  April  23–24,
2021. Czestochowa : «Baltija Publishing», 2021. 320 p. С. 209–213. (0,2 д.а.)

3. Новіков О. В. Поліцейська діяльність, керована розвідувальною аналітикою
(Intelligence-Led Policing): можливості та ризики застосування у правоохоронній си-
стемі  України.  Законодавче  забезпечення  діяльності  Бюро  економічної  безпеки
України:  матеріали Міжнар.  наук.-практ.  конф.  (Харків-Київ,  17 травня 2021 р.)  /
[редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. Харків–Київ : Нац.
акад. внутр. справ, 2021. С. 116–119. (0,2 д.а.)

4. Головкін Б. М., Новіков О. В. Статистичний портрет осіб, які вчинили кри-
мінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації транспорту в Україні.
Розвиток державності  та  права в Україні:  реалії  та  перспективи :  матеріали між-
народної  науково-практичної  конференції,  м.  Львів,  17–18 вересня  2021 р.  Львів:
Західноукраїнська  організація  «Центр  правничих  ініціатив»,  2021.  С.  112-115.
(0,2/0,1 д.а.)

5. Новіков О. В. До питання про наслідки кримінальних правопорушень проти
безпеки руху та  експлуатації  транспорту  в  Україні.  Захист  економіки  від впливу
організованої  злочинності:  збірник  тез  панельної  дискусії  V  Харківського  між-
народного юридичного форуму (м. Харків, 20 вересня 2021 р.). Харків: Юрайт, 2021.
С. 196–199. (0,2 д.а.)

6. Новіков О. В. Щодо впливу корупції на безпеку дорожнього руху в Україні.
Протидія злочинності і корупції: міжнародні стандарти та досвід України: збірник
тез міжнародної конференції (м. Харків, 22 вересня 2021 р.). Харків: Юрайт, 2021. С.
231–233. (0,2 д.а.)

7. Новіков  О.  В.  До  питання  про  регіональні  особливості  розподілу  кри-
мінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту в Україні.
(Всеукраїнська науково-практична конференція «Державна політика у сфері убезпе-
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чення дорожнього руху: теорія,  законодавство,  практика» (м.  Харків,  5 листопада
2021 р.)). (0,2 д.а.)

8. Новіков О. В. До питання про географію порушення правил безпеки дорож-
нього  руху  або  експлуатації  транспорту  особами,  які  керують  транспортними
засобами. Протидія злочинності і корупції. Зб. тез Міжнародної конференції з кри-
мінології для студентів, аспірантів та молодих вчених  (м. Харків, 16 листопада 2021
р.). м. Харків - Юрайт. 2021. С. 269-271  (0,2 д.а.)

Загальна кількість виконавців – 14.

1.3. Всі викладачі кафедри виконали НДР у встановлений термін, негативних
рецензій не мають. Всі результати опубліковані в повному обсязі.

1.4. Діяльність на госпдоговірних засадах у 2021 році :

Головкін  Б.М. Підготовча  робота  до участі  НЮУ імені  Ярослава  Мудрого в
тендері  з  Підвищення  кваліфікації  державних службовців апарату  МВС за  спеці-
альними  короткостроковими  програмами.  Тендер  виграно.  Укладено  договір  між
Міністерством  внутрішніх  справ  і  Національним юридичним університетом  імені
Ярослава Мудрого № 11 ю від 28.09.2021 р. про надання послуг з професійної підго-
товки у сфері підвищення кваліфікації фахівців апарату МВС України (11 наймену-
вань), код ДК 021:2015:80570000-0. Сума договору – 1 млн 300 тис грн.

Оболенцев  В.Ф. Викладання  підвищення  кваліфікації  для  співробітників  Ре-
гіонального  сервісного  центру  ГСЦ  МВС  в  Одеській  області  (філія  ГСЦ  МВС)
(вересень 2021 р.)

Романов М.В.Викладання курсу «Запобігання корупції в публічній сфері» в ме-
жах програми підвищення кваліфікації для державних службовців ДСЦ МВС Украї-
ни в Одеській області (вересень 2021 р.)

Оболенцев В.Ф. 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.

Таволжанський О.В. 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 вну-
трішніх справ і Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого №
11 ю від 28.09.2021 р. про надання послуг з професійної підготовки у сфері підвище-
ння  кваліфікації  фахівців  апарату  МВС  України  (11  найменувань),  код  ДК
021:2015:80570000-0.

Сметаніна  Н.В. Викладач  і  координатор  сертифікатної  програми  «Юрист  у
сфері запобігання та протидії корупції» (травень-червень 2021 р.; листопад 2021 р.).

Новіков О.В., Романов М.В., Оболенцев В.Ф. Викладачі сертифікатної програми
«Юрист  у  сфері  запобігання  та  протидії  корупції»  (травень-червень  2021  р.;  ли-
стопад 2021 р.).
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1.5. Актуальність  виконаних  розробок  обумовлена  необхідністю  проведення
фундаментальних  та  прикладних досліджень  у  сфері  боротьби  із  злочинністю та
корупцією, виконання кримінальних покарань і пробації, а також наукового забезпе-
чення  діяльності  органів  законодавчої,  виконавчої  і  судової  влади,  органів
правопорядку та  безпеки,  сприяння  діяльності  органів  місцевого  самоврядування,
міжнародної співпраці з науково-дослідницькими установами, що вивчають злочин-
ність, розробляють політику та стратегії боротьби з нею.  Наукові дослідження ви-
користовуються для підготовки  підручників і навчальних посібників  з кримінології,
кримінально-виконавчого права,  запобігання корупції,  написання відповідних роз-
ділів монографій і дисертацій.

Охорона дитинства і захист прав дітей належать до головних завдань кожної
демократичної, соціальної і правової держави. Між тим, в Україні неповнолітні все
частіше стають жертвами різних видів насильства і злочинів. За даними Ради Європи
кожна п’ята дитина в Україні страждає від сексуального насильства та експлуатації.
Занепад суспільної моралі, зростання насильства в сім’ї, погіршення психічного здо-
ров’я і  деформація  сексуальних орієнтацій у певної  частини дорослого населення
призвели до утворення явища розбещення неповнолітніх, яке тривалий час замовчу-
валося і навіть ігнорувалося (Кулик К.Д.). 

Досліджено системність факторів злочинності в Україні (Оболенцев В.Ф.). 
Виконані публікації відповідають основним напрямам реформування Державної

кримінально-виконавчої  служби,  передбаченим  Концепцією  реформування  кри-
мінально-виконавчої служби, презентованої Мінюстом в 2016 році (Романов М.В.).

Комплексне  кримінологічне  дослідження такого явища,  як  злочинність,  його
понятійне  визначення,  аналіз  інформаційної  моделі  злочинності,  визначення  ціни
злочинності та її структури як елемента інформаційної моделі злочинності у суча-
сному українському суспільстві в Україні дотепер не проводилося. Відсутність тако-
го комплексного дослідження на тлі значної криміналізації основних сфер суспільно-
го життя і значних змін суспільних відносин зумовила вибір теми дослідження і свід-
чить про її актуальність, теоретичну і практичну значущість (Сметаніна Н.В.).

Виконані публікації відповідають основним напрямам кримінологічної характе-
ристики злочинів в сфері телекомунікацій та інформаційних технологій (Таволжа-
нський О.В.)

Обрані  теми  наукових  досліджень  актуальні,  мають  теоретичну  і  практичну
значущість. Результати виконаних розробок в рамках цільової комплексної програми
використовуються  під  час  викладання  навчальних  дисципліни  «Кримінологія»,
«Запобігання  корупції»,  «Віктимологія»,  «Кримінально-виконавче  право»  у  На-
ціональному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

1.6.  Наявність авторських свідоцтв та патентів – не було.

1.7.  Наукова  новизна  отриманих результатів  визначається  тим,  що  в  основу
написання відповідних глав підручників, розділів монографій і докторських дисерта-
цій  покладені  теоретичні  розробки і  емпіричні  дані,  які  були отримані  в процесі
наукових досліджень виконавців. Практична значимість усіх виконаних робіт поля-
гає в тому, що вони є главами  підручників і навчальних посібників для студентів
Університету і розділами наукових монографій. 

Автором проведено комплексний кримінологічний аналіз злочину, передбаче-
ного  ст.  156  Кримінального  кодексу  України  (розбещення  неповнолітніх),  та  за-
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пропоновано заходи запобігання цьому виду злочинів (Кулик К.Д.).
На  засадах  системотехніки  встановлено  криміногенність  етапів  розвитку  си-

стеми держави Україна та впливовість криміногенних факторів на злочинність (Обо-
ленцев В.Ф.)

Викладені в наукових статтях положення є самостійними дослідженнями, які
містять окремі нові положення і здобутки в сфері кримінально-виконавчого права та
пробації (Романов М.В.) в сфері запобігання кіберзлочинності в Україні (Таволжа-
нський О.В.).

Уперше: обґрунтовано необхідність осмислення державою і суспільством ціни
злочинності як показника руйнівності соціальних цінностей, адекватної кримінологі-
чної оцінки її негативних наслідків, впровадження в практику відповідних методів
обчислення  кількісно-якісних  вимірів  ціни  окремих  видів  злочинних  проявів.
Удосконалено: концептуальні положення про кримінологічну інформаційну модель
злочинності,  конструкція  якої  повинна  формуватися  за  допомогою  кримінолого-
значущих статистичних показників, що надає можливість визначення дійсного стану
злочинності  в  державі;  питання  кримінологічної  класифікації  злочинних  проявів;
змістовне навантаження поняття «кримінологічна характеристика злочинності», роз-
ширено уявлення про такі її показники, як: стан, рівень, коефіцієнти, структура, ди-
наміка, характер, географія, тренд. Набули подальшого розвитку: визначення і поло-
ження щодо кола обов’язкових узагальнюючих елементів кримінологічної структури
злочинності у напрямку їх деталізації і диференціації (Сметаніна Н.В.).

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

2.1.  Кафедра  готувала  заключення  і  надавала  свої  пропозиції  до  проектів
законів по вдосконаленню діючого законодавства 9 раз:

Участь у розробці законопроектів: 
проф. Степанюк А.Х.:

За власною ініціативою були розроблені 4 законопроєкти і направлені на адресу
Верховної Ради України:

1. Про внесення змін  до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо за-
стосування стягнення у виді переведення до приміщення камерного типу (одиночної
камери); 

2. Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо вико-
нання покарання у виді штрафу;

3.  Про  узгодження  Закону  України  “Про  Державно-кримінальну  виконавчу
службу України” з Кримінально-виконавчим кодексом України та Законом України
“Про пробацію”;

4. Про внесення змін щодо приведення ст.118 КВК України у відповідність до
ст. 43 Конституції України  Конвенції Міжнародної Організації праці (№29) про при-
мусову чи обов’язкову працю.

  доц. Романов М.В.:
Приймав  участь  у  розробці  законопроектів  шляхом  редагування  та  надання

редакції законопроектів, а також надання пропозицій щодо вдосконалення проектів.
Зокрема, щодо наступних законопроектів:

5. проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кри-
мінального процесуального кодексу України щодо заходів, спрямованих на поновле-
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ння прав засуджених осіб та осіб, взятих під варту, у зв'язку з неналежними умовами
тримання, № 5653 від 11.06.2021

6.  проект  Закону  про  внесення  змін  до  Кодексу  України  про  адміністративні
правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дис-
кримінації, № 5488 від 13.05.2021

7. проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
посилення інституційної спроможності національного превентивного механізму та
приведення національного законодавства до міжнародних стандартів».

доц. Автухов К.А.:
8. Брав участь у розробці та доопрацюванні Закону України «Про пенітенціарну

систему»  шляхом  надання  письмових  пропозицій  до  профільного  комітету
Верховної Ради України. 

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

або позбавлення волі на певний строк» 

2.2.  В 2021 році кафедра не брала участі в розробці та обговоренні проектів
постанов вищих судових органів. 

2.3.  Робота  науковців  кафедри  у  якості  наукових  консультантів,  членів
робочих груп та ін.:

проф. Головкін Б.М.:
- керівник робочої групи Університету по реалізації  міжнародного проекту в

межах програми «Єразмус+» № 598471-EPP-1-АТ-EPPRF2-CBHE-JP "Модернізація
магістерських  програм  для  майбутніх  суддів,  прокурорів  і  слідчих  відповідно  до
європейських стандартів прав людини" на 2019-2022 рр.  

-  Робота в експертній раді МОН України:
Експерт Фонду національних досліджень. Член конкурсної комісії «Наука для

безпеки та сталого розвитку України».
- член робочої групи V Харківського міжнародного юридичного форуму (Наказ

ректора А.П. Гетьмана № 218 від 26.08.2021 р.)

 проф. Колб О.Г.:
- співзасновник та експерт Громадської організації  "Європейський інститут

післядипломної освіти" 00232, м. Київ, Солом'янський район, м. Київ, вулиця Жиля-
нська, 148, (42782209).

доц. Лукашевич С.Ю.:
- Член  Експертної  ради  з  інформаційної  та  кібербезпеки  України,  створеної

спільним рішенням РНБО України, Міністерства цифрової трансформації України та
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

- Голова Науково-консультативної Ради Адвокатського об'єднання "Шкребець і
партнери"

- Голова Асоціації "Ліга-парітет"
- Суддя постійно діючого третейського суду при Асоціації "Ліга-парітет"

доц. Оболенцев В.Ф. :
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Участь  у  якості  наукового  консультанта  Робочої  групи  з  створення  проекту
Кримінального  кодексу  України  щодо  цифровізації  алгоритму  кваліфікації
правопорушень.

доц. Пивоваров В.В. :
Експерт проєкту з виконання наукових досліджень і розробок за конкурсом Наці-

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

доц. Романов М.В.:
Входив до складу робочої групи з питань передачі пенітенціарної медицини до

складу  Міністерства  охорони  здоров’я  при  підкомітеті  Верховної  Ради  з  питань
забезпечення епідемічної безпеки, боротьби із ВІЛ/ СНІД та соціально небезпечними
захворюваннями Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної
допомоги та медичного страхування (Голова – Л. Булах). 

доц. Автухов К.А.:
- Експерт  та  виконавчий  директор  Громадської  організації   «Україна  без

тортур» https://notorture.org.ua/category/about_us_ua/team_ua/

Діяльність  кафедри  по  розвитку  творчих  засад  в  організації   наукових
досліджень:

2.6. На базі кафедри були організовані і проведені: 

4 конференції:
1. 14 квітня 2021 р. у режимі онлайн відбулася Всеукраїнська науково-практи-

чна  конференція «Актуальні  проблеми  запобігання  корупції» для  студентів,  аспі-
рантів та молодих науковців, організаторами якої виступили Національний універси-
тет імені Ярослава Мудрого та Національна академія правових наук України.

https://nlu.edu.ua/providni-fahivczi-z-antykorupcziyi-dyskutuvaly-na-naukovo-praktychnij-onlajn-
konferencziyi/

2. 20 вересня 2021 р. V Харківський міжнародний юридичний форум, панельна
дискусія «Захист економіки від впливу організованої злочинності».

3.  22  вересня  2021 р.  V Харківський  міжнародний юридичний форум,  Між-
народна  науково-практична  конференція  «Протидія  злочинності  і  корупції:  між-
народні стандарти та досвід України».

4. 16 листопада 2021 р. Міжнародна конференція з кримінології для студентів,
аспірантів і молодих вчених «Протидія злочинності і корупції».

Інші наукові заходи:

08 жовтня організована гостьова лекція Голови Вищого антикорупційного суду
кандидатки юридичних наук Олени ТАНАСЕВИЧ за темою: «Цивільна конфіскація
як засіб протидії корупції» (Головкін Б.М.)

21 жовтня 2021 р. організація і модерація гостьової лекції Prof. dr. Jelle Janssens
Associate professor Criminology and Criminal Law Institute for International Research on
Criminal Policy, яка була проведена для студентів профілю «Запобігання корупції».
Тема лекції: «The prevention of corruption: Belgian and international perspectives» (Ро-
манов М.В.)
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Новіков О. В. був модератором Міжнародного антикорупційного навчального
онлайн курсу «Understanding Corruption in Public Procurement,  Mechanisms of Money
Laundering and Criminal Investigations, and Best Practices for Asset Recovery», який ви-
кладає професор практики Школи права університету ім. Вашингтона та Лі (Лекси-
нгтон, Вірджинія, США)  Томас Спіді Райс в рамках проекту Програми Агентства
США з міжнародного розвитку (USAID) «Нове правосуддя».

За участі членів кафедри були організовані і проведені :
 Кулик К.Д. -  член організаційного комітету  Міжнародна науково-практична
конференція  молодих учених та  студентів  «Юридична осінь  2021»  Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Рада молодих вчених. 18 листопада
2021 р. (online)
 

За підсумками проведних заходів опубліковано 4 видання загальним
обсягом 97,87 друк.арк.:

Актуальні проблеми запобігання корупції: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.
для  студентів,  аспірантів  і  молодих вчених,  м.  Харків,  14  квітня  2021 р.  Харків:
Юрайт,  2021.  602  с.  (35,0  д.а.)   http://criminology.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/
zbirnik_14-kvitnya-2021.pdf

Протидія злочинності і корупції: міжнародні стандарти та досвід України: збі-
рник тез міжнародної конференції (м. Харків, 22 вересня 2021 р.).  Харків: Юрайт,
2021.  320  с. (18,36  д.а.) http://criminology.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/09/
zbirnyk_konf_forum_20210922.pdf

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. (15,1 д.а.) http://criminology.nlu.edu.ua/v-harkivskij-
mizhnarodnij-yuridichnij-forum/

Протидія злочинності і  корупції:  зб. тез Міжнародної наукової конференції з
кримінології для студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Харків, 16 листопада
2021 р.).  Харків: Юрайт,  2021.  506 с.  (29,41 д.а.)  http://criminology.nlu.edu.ua/wp-content/
uploads/2021/11/zbirnik-tez-mizhnarodno%D1%97-naukovo%D1%97-konferenczi%D1%97-z-kriminologi
%D1%97_16.11.2021.pdf

2.7. Викладачі кафедри приймали активну участь у конференціях:
Таблиця № 1

№
п/п

Дата проведення конференції 
назва, місто 

Кількість ви-
кладачів, 
які взяли

участь

Міжнародні
1. 24–27  лютого  2021  р.  VІІ  міжнародна  науково-практична  конференція

«Актуальні питання забезпечення кібербезпеки та захисту інформації»,  Київ,
Європейський  університет  (Україна),  Національний  авіаційний  університет
(Україна), Академія WSB у Домрові Гурнічій (Польща), Університет Бельсько-
Бяла (Польща)

1
(Лукашевич)
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2. 26–27 березня 2021 р., ІІ Міжнародна науково-практична конференція, «Про-
блеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві», м. Харків

1
(Степанюк)

3. 7 квітня 2021 р.,  міжнародна наукова конференція «Проблеми впровадження
нового  Кримінального  кодексу  в  правову  систему  України»,  Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків

2
(Лисодєд
Автухов)

4. 9  квітня  2021  р.,  міжнародна  щорічна  дистанційна  наукова  конференція
«Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та сві-
ті. Четверті юридичні читання», Одеський національний університет імені І. І.
Мечникова, м. Одеса

1
(Лисодєд)

5. 23-24  квітня  2021  р.,  International  scientific  and  practical  conference  «Legal
sciences: research and European innovations», Czestochowa

1
(Новіков)

6. 17 травня відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Законодавче
забезпечення діяльності  Бюро економічної  безпеки України» (м. Харків,  На-
ціональний юридичний університет імені Ярослава Мудрого)
https  ://  nlu  .  edu  .  ua  /  pro  -  zminy  -  v  -  zakonodavstvi  -  yaki  -  zabezpechat  -  prozorist  -  i  -  efektyvnist  -  roboty  -  byuro  -  
ekonomichnoyi  -  bezpeky  -  dyskutuvaly  -  na  -  mizhnarodnij  -  naukovo  -  praktychnij  -  konferencziyi  /  

8
(Головкін

Лукашевич
Оболенцев
Пивоваров

Новіков
Сметаніна

Таволжанський
Ткачова)

7. 20 травня 2021 р. Круглий стіл «Інститут пробації в контексті реформування
кримінального законодавства України» (м. Харків,  Національний юридичний
університет імені Ярослава Мудрого)
https://nlu.edu.ua/vidbuvsya-kruglyj-stil-instytut-probacziyi-v-konteksti-reformuvannya-
kryminalnogo-zakonodavstva-ukrayiny/

1
(Степанюк)

8. 03-04 вересня  2021 р.  міжнародна  науково-практична конференція  «Стан та
перспективи розвитку юридичної  науки», м.  Дніпро,  Громадська організація
«Правовий світ»

1
(Головкін)

9. 08-10 September 2021. Eurocrim 2021. E-conference 21th Annual Conference of the
European Society of Criminology.  Criminology in a time of pandemic. Bucharest.
Romanian

1
(Кулик)

10. 10–12 вересня 2021 р., міжнародна наукова конференція «Причорноморські пу-
блічно-правові  читання»,  Національний  університет  кораблебудування  імені
адмірала Макарова, м. Миколаїв

1
(Лисодєд)

11. 17-18  вересня  2021  р.,  Міжнародна  науково-практична  конференція
«Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи», Захі-
дноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», м. Львів, Украї-
на

1
(Новіков)

12. 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

10
(Головкін

Колб
Оболенцев

Романов
Ткачова

Таволжанський
Сметаніна

Кулик
Новіков
Бурда)

13. 21  вересня  2021  р.  Науковий  захід  в  рамках  V Харківського  міжнародного
юридичного  форуму.   «Проєкт  Кримінального  кодексу  України  у  вимірі
верховенства права», м. Харків

1
(Степанюк)

14. 22  вересня  2021  р.  V  Харківський  міжнародний  юридичний  форум,  Між-
народна  науково-практична  конференція  «Протидія  злочинності  і  корупції:
міжнародні стандарти та досвід України», м. Харків, Національний юридичний
університет імені Ярослава Мудрого

12
(Головкін
Степанюк

Колб
Лукашевич
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Оболенцев
Пивоваров

Ткачова
Таволжанський

Сметаніна
Кулик

Новіков
Автухов)

15. 22–23 жовтня 2020 р. Міжнародна наукова конференція «Реформування кри-
мінального законодавства України: сучасність та майбутнє». Нац. юрид. ун-т
ім. Ярослава Мудрого, Робоча група з питань розвитку кримінал. права Коміс.
з питань прав. реформи, Громад. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права», Консульт.
місія Європейського Союзу в Україні,  м. Харків

1
(Степанюк)

16. 28  вересня  2021  р.,  The  II  International  Science  Conference  «Trends  in  the
scientific development», Vancouver, Canada

1
(Оболенцев)

17. 29-30 жовтня 2021 р. І-й Міжнародний пенітенціарний форум, Міжнародний
економіко-гуманітарний  університет  імені  академіка Степана  Дем'янчука,  м.
Рівне

2
(Головкін

Колб)

18. 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/

10
(Головкін
Пивоваров

Автухов
Новіков
Кулик

Сметаніна
Лукашевич

Таволжанський
Оболенцев
Ткачова)

19. 18 листопада 2021  р.,  Міжнародна  науково-практична  конференція  молодих
учених та студентів «Юридична осінь 2021»,  Національний юридичний уні-
верситет імені Ярослава Мудрого, м. Харків. 

1
(Кулик)

Всеукраїнські
20.  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

1
(Оболенцев)

21. 14  квітня  2021  р.  Всеукраїнська  науково-практична  конференція «Актуальні
проблеми  запобігання  корупції» для  студентів,  аспірантів  та  молодих
науковців (м. Харків, НЮУ імені Ярослава Мудрого та НАПрН України)
https://nlu.edu.ua/providni-fahivczi-z-antykorupcziyi-dyskutuvaly-na-naukovo-praktychnij-onlajn-
konferencziyi/

7
(Головкін
Пивоваров

Ткачова
Таволжанський

Сметаніна
Кулик

Новіков)

22. 14 травня 2021 р.  Всеукраїнська науково-практична конференція  «Актуальні
питання  та  перспективи  розвитку  кримінального  права,  кримінології  та  су-
дочинства», присвяченої 186-річниці з дня народження професора Чезаре Ло-
мброзо»,  Державний  університет  інфраструктури  та  технологій,  інститут
управління, технологій та права, м. Київ

1
(Колб)

23. 15 травня 2021 р.   ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. вчених, практикуючих юри-
стів,  аспірантів  та  студентів  «Актуальні  шляхи  вдосконалення  українського
законодавства», м. Харків, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Юридична
клініка

1
(Оболенцев)

24. 22 червня 2021р., Всеукраїнська науково-практична конференція «Юри-
дичні гарантії захисту конституційних прав і свобод людини в умовах

3
(Пивоваров
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СOVID-19», Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності
ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, м. Харків

Романов
Автухов)

25. 8  липня  2021  р.,  Науково-практичний  семінар  «Гармонізація  на-
ціонального законодавства України з Протоколом ООН про вогнепальну
зброю», Управління ООН з наркотиків і злочинності, м. Київ, Україна

1
(Новіков)

26. 27  вересня  2021  р.,  Всеукраїнський  науково-практичний  форум
«Теоретико-прикладні  засади  проведення  поліграфологічних  дослі-
джень», Дніпровський гуманітарний університет

1
(Новіков)

27. 28  жовтня  2021  р.,  І  Всеукраїнська  науково-практична  конференція
«Актуальні  проблеми  запобігання  та  протидії  корупції»,  Національна
академія  державної  прикордонної  служби  України  імені  Богдана
Хмельницького, м. Хмельницький, Україна

1
(Новіков)

28. 05  листопада  2021  р.  Всеукраїнська  науково-практична  конференція
«Державна політика у сфері дорожнього руху: теорія, законодавство, практи-
ка»,  м.  Харків,   НДІ  ВПЗ  імені  академіка  Сташиса  В.В.  НАПрН  України
спільно з ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права»

2
(Головкін
Новіков)

Інші конференції, семінари, «кругли столи»
29. 21 січня 2021 р.,  вебінар «Проєкт Кримінального кодексу України у фокусі

академічної думки», Національний юридичний університет імені Ярослава Му-
дрого, м. Харків

2
(Лисодєд
Автухов)

30. 22 березня 2021 р.  семінар «Спеціальні приміщення для допитів індивідуальна
ідентифікація жертв злочинів» Президія Поліції Чеської Республіки, Управлін-
ня кримінальної поліції та розслідування, Департамент злочинів загального ха-
рактеру

1
(Оболенцев)

31. 16 квітня 2021 р.,  Науково-практична конференція присвячена пам’яті члена
Правління  Кримінологічної  асоціації  України,  професора  Тетяни  Андріївни
Денисової  «Злочинність і  протидія їй в умовах сингулярності»,  Харківський
національний університет внутрішніх справ, Кримінологічна асоціація Украї-
ни, м. Харків.  

4
(Лисодєд,

Лукашевич,
 Кулик

Автухов)

32. 20 квітня 2021 р. Науковий семінар присвячений 90-річчю від дня народження
проф.  Л. М.  Кривоченко  Класифікація  як  проблема  епістемології у  кри-
мінально-правових науках, м. Харків

1
(Степанюк)

33. 11  травня  2021  р.  вебінар  «Моделі,  алгоритми  та  інформаційні  технології
реалізації  формули  кваліфікації  та  призначення  покарання  відповідно  до
проекту нового КК України» на  якому було представлено  програму забезпе-
чення кваліфікації кримінальних правопорушень відповідно до проєкту  Кри-
мінального кодексу України (м. Харків, НДІ ВПрЗ імені академіка В.В.Сташи-
са) Робоча група з питань розвитку кримін. права Коміс. з питань прав. реф.
при Президентові України; Консульт. місія Європейського Союзу в Україні; м.
Харків
https://nlu.edu.ua/vcheni-universytetu-vzyaly-uchast-u-rozrobczi-programnogo-zabezpechennya-
kvalifikacziyi-kryminalnyh-pravoporushen/

1
(Оболенцев)

34. 30 травня 2021 р. Науково-практична конференція «Теорія та практика суча-
сної юриспруденції», м. Харків

1
(Романов)

35. 24 червня 2021 року підсумковий полілог учасників програм методичних та
наукових семінарів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
університету  на  базі  Інституту  післядипломної  освіти  Національного
юридичного  університету  імені  Ярослава  Мудрого 28  травня  2020  р.  Між-
вузівський науково-практичний круглий стіл «Кримінологічна теорія і практи-
ка:  досвід,  проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення»,  Нац.  акад.  внутр.
справ, м.Київ

1
(Головкін)

36. 08  липня  2021  р.  науково-практичний  семінар  «Гармонізація  національного
законодавства України  Протоколом ООН про вогнепальну зброю», м. Київ,
Управління ООН з наркотиків і злочинності

1
(Оболенцев)
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37. 04 листопада 2021 р. міжвідом. наук. - практ.  круглий стіл «Кримінологічна
теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення», Нац.
акад. внутр. справ, м. Київ

1
(Колб)

Усього в 2021 році  
у  37-ми наукових заходах 15 учасників брали участь 88 раз

2.8. Участь у зарубіжних конференціях – 4 :
1. Лисодєд  О.В.   мay  21,  2021,  4th International  conference  «Contemporary

challenges in administrative law from an interdisciplinary perspective»,  The Faculty of
Law of the Bucharest University of Economic Studies and the Society of Juridical and
Administrative Sciences, Bucharest, Romania; (21 травня 2021 р., 4 Міжнародна конфе-
ренція «Сучасні виклики адміністративного права з міждисциплінарної точки зору»,
юридичний  факультет  Бухарестського  університету  економічних  досліджень  та
Товариство юридичних та  адміністративних наук,  Бухарест,  Румунія)  –  отримано
сертифікат учасника.

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

3. Кулик  К.Д.  08-10  September  2021.  Eurocrim  2021.  E-conference  21th  Annual
Conference of the European Society of Criminology.  Criminology in a time of pandemic.
Bucharest. Romanian.

4. Новіков  О.В.  International  scientific  and  practical  conference  «Legal  sciences:
research  and  European  innovations»  :  conference  proceedings,  April  23–24,  2021.
Czestochowa : «Baltija Publishing», 2021.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

У 2021 році викладачі кафедри опублікували  124 одиниці друкованої продук-
ції загальним обсягом 127,31 друк. аркуш. 

3.1. Монографії (9/65,56 д.а.) :

1.  Запобігання  кримінальним правопорушенням,  що  вчиняються  персоналом
установ виконання покарань:  монографія /Б.М. Головкін,  О.Г.  Колб,  І.М.  Копотун
В.І. Руденко; за заг. ред. д.ю.н., проф., член-кореспондента НАПрН України Б.М. Го-
ловкіна та  д.ю.н.,  проф.,  заслуженого  юриста  України  О.Г.  Колба.  Харків:  На-
ціональний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2021. 300 с. (18,75 д.а.)
-  Головкін Б.М.  Розділ 1 «Теоретичні та методологічні засади дослідження кримінальних
правопорушень,  що  вчиняються  персоналом  установ  виконання  покарань»  С.  8-78  (6,0
д.а.);  Колб О.Г.  Розділ 2 «Соціально-правовий зміст кримінальної поведінки персоналу
установ виконання покарань» С. 79-129 (6,0 д.а.)  Рекомендовано до друку вченою радою На-
ціонального юридичного університету імені Ярослава Мудрого (протокол № 3 від 22 жовтня 2021
р.).

 2.  Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку.
Монографія. -  Харків: Право. 2021. 678 с. (п.7.4.3.  Головкін Б.М. Кримінологічні
засади  державної  антикорупційної  політики.    С.629-633  (авт.  0,3  д.а);  (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).
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3. Запобігання корупції в приватному секторі : монографія / [Б.М. Головкін, 
В.С. Батиргареєва, О.В. Новіков та ін.] ; за заг. ред. Б.М.  Головкіна. –  Харків : 
Право, 2020. 286 с. (Головкін Б.М. - авт. 3,7 д.а., Новіков О.В. – авт. 6,0 д.а.)

 4. 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 злочин-
ності  ім.  акад.  В.  В.  Сташиса  НАПрН  України].  –  Харків  :  Право, 2021.  –  488
с. (Степанюк  А.Ф. Історичні  витоки  сучасних  проблем  кримінально-виконавчого
права  (розділ  в  монографії)  С.8-126  (авт.  6,5  д.а.);  Лисодєд  О.В.  (авт.  3,34  д.а.);
(Автухов К.А. Теоретичні  аспекти реформування кримінально-виконавчої  системи
(розділ в монографії) (авт. 1,0 д.а.)

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

6. Криза каральної парадигми, яка лежить в основі виконання кримінальних
покарань / Романов М.В. Монографічна збірка наукових есе. – Харків. 2021. – 96 с.
(5,6 д.а.)

7. Запобігання розбещенню неповнолітніх в Україні : монографія / К. Д Кулик.
Харків  :  Юрайт,  2021.  196  с.  (11,39  д.а.). Рекомендовано  до  друку  вченою  радою  На-
ціонального юридичного університету імені Ярослава Мудрого (протокол № 10 від 16 квітня 2021
р.).

Колективні зарубіжні монографії:
8. Deliktology: Monograph. Under the general editorship of I. Kopotun, S. Petkov,

P. Polian. Kunovice: Akademie HUSPOL : 2021, V. 3.  - 332 p (Деліктологія: Моно-
графія. Під загальною редакцією І. М. Копотуна, С. В. Пєткова, Р. Polian. Куновіце:
Академія ГУСПОЛ : 2021, Т. 3. - 332 с. - Головкін Б.М. Розділ ІІІ  (авт. 1,5 д.а.))

9.  Деліктологія:  монографія.  Під заг.ред.  І.  М.  Копотуна,  С.  В.  Пєткова,  P.
Polian.  Куновіце:  Академія  ГУСПОЛ:  2021,  Т.  4.  Колб  О.  Г., Федонюк  А.  А.,
Пирожик О. В., Дучимінська Л. М., Колб P. O. «Деякі напрями щодо підвищення
ефективності забезпечення національної безпеки»  С. 54-89 (авт. 3,0 д.а.).

3.2. Список опублікованих за звітній період підручників (1/10,0 д.а.): 

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.)

3.3. Список опублікованих за звітній період навчальних посібників (3/7,7 д.а.):
з грифом МОН: 

1. Поняття та зміст прогалин і колізій у кримінально-виконавчому законодавстві
України та шляхи їх подолання: навч. посіб./А. В. Боровик, Д. С. Бєлкіна, О. Г. Колб,
Б.М. Головкін та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. Г. Колба. Одеса: Вид. дім
«Гельветика», 2021. 336 с. (19,53/ Головкін Б.М. -1,5 д.а)

2.  Запобігання потраплянню у місця позбавлення волі  заборонених предметів:
кримінологічні та кримінально-виконавчі засади: навч. посіб. /А. В. Борович, К. Г.
Махицька, О. Г. Колб та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. Г. Колба. Одесса:
Вид. дім «Гельветика», 2021. 400 с. - Головкін Б.М. розділ 1.2 «Поняття запобігання
потраплянню до засуджених до позбавлення волі, заборонених предметів» (1,5 д.а.);
Колб О.Г.  загальна редакція, підрозділи 2.2, 3.2 (2,0 д.а.)
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без грифу МОН: 
3. 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. (12,75 д.а., з них : Колб О.Г – авт. 2,0 д.а.; Автухов К.А. Підрозділ 1.3 С. 39-62
-  авт. - 0,7 д.а.)

3.4. Кількість наукових статей  - 42/26,75 д.а.:
       з них:

3.4.1. за кордоном – 9/8,6 д.а. (2/0,3 д.а.+ Scopus 7/8,3  д.а.): 
1. Kulyk  Kateryna  (2021).  Convicted  Child  Molesters  in  Ukraine:  Criminological

Characteristics  and  Typology.  Eurocrim  2021.  E-conference  21th  Annual  Conference  of  the
European Society of Criminology 08-10 September 2021 – Criminology in a time of pandemic –
online  edition.  p.  83.  URL:  https://openwater-public.s3.amazonaws.com/sonar-uploads
%2F55ZA1FAVSGCwSyhs8Shx_Programme%20Eurocrim2021_final.pdf (0,1 д.а.).

2. Новіков О. В. До питання про структуру, коефіцієнт злочинної інтенсивності, ха-
рактер  та  географію  кримінальних  правопорушень  проти  безпеки  руху  та  експлуатації
транспорту в Україні. International scientific and practical conference «Legal sciences: research
and European innovations» : conference proceedings, April 23–24, 2021. Czestochowa : «Baltija
Publishing», 2021. 320 p. С. 209–213. (0,2 д.а.)

3.4.2. у міжнародних наукометричних базах (7/8,3  д.а.)  Scopus (проіндексовано
станом на 17.11.21 - 2) та Web of Science (проіндексовано станом на 17.11.21 - 2) :

№№
п/п

Публікація  у  виданні,  яке  індексується  у  міжнародних
наукометричних базах Scopus та Web of Science

Проіндексовано
Scopus  Web of

Science

1. Nizovtsev  ,    Y  .  Y  .  ,  Parfylo  ,    O  .  A  .  ,  Barabash  ,    O  .  O  .  ,  Kyrenko  ,    S  .  G  .   and  Smetanina,
N.V. (2021), "Mechanisms of money laundering obtained from cybercrime: the le -
gal aspect", Journal of Money Laundering Control, Vol. ahead-of-print No. ahead-
of-print. https://doi.org/10.1108/JMLC-02-2021-0015 
(Scopus)  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
85106314588&origin=resultslist
Web of Science 2021 р. (індексується у двох базах) (2,0 д.а.)

+ +

2. Shevchuk O., Bululukov O., Lysodyed O., Mamonova V,. Matat Y. Нuman right to
virtual reality in the healthcare: legal issues and enforcement problems.  Juridical
Tribune. 2021. Vol. 11 (Special Issue). P. 302–315 
(Scopus)  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
85118926798&origin=resultslist     (1,5 д.а.)

+

3. Petro P. Pidyukov, Alexander G. Kolb, Oleh V. Batiuk, Ihor H. Kudria, Larysa S.
Tarasiuk. National security policy: Changing priorities in the face of the COVID-
19 threat  (Політика національної безпеки:  зміна пріоритетів перед  обличчам
загрози COVID-19). CUESTIONES POLÍTICAS Vol. 39 Nº 69 (Julio - Diciembre
2021): 756-773. DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.3969.47  
(Web of Science)  https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/
WOS:000674606500048?SID=F2DsDCKt2MdLJjgz6Xk  (1,0 д.а.)

+

4. Bohdan M. Holovkin, Oleksii V. Tavolzhanskyi, Oleksandr V. Lysodyed
Corruption  as  a  cybersecurity  threat  in  conditions  of  the  new  world's  order
(Корупція як загроза кібербезпеці в умовах нового мирового порядку) Linguis-
tics  and  Culture  Review, 5(S3),  499-512. 2021 https  ://  doi  .  org  /10.21744/  
lingcure  .  v  5  nS  3.1538    (1,0 д.а.)

5. Maryna О Dei, Iryna S Skliar, Anatolii Ie Shevchenko, Andriy Cherneha, Oleksii V
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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 Опубліковано: Oxford
University Press 24.06.2021 р. (1,0 д.а.)

6. Lysodyed O., еt. al. Legal support of the patient's right to innovation in health.  Ad-
ministrative law: concepts, human rights, innovations: a selection of scientific pa-
pers in English indexed by Scopus and Web of Science  and other  scientometric
databases / O. Shevchuk. Kharkiv: Pravo, 2021. Р. 21–39 (1,5 д.а.)

7. Lysodyed  O., еt.  al. Оn  some  features  of  the  implementation  of  the  right  to
inclusive  educations  of  human  with  disabilities  in  Ukraine.  Administrative law:
concepts, human rights, innovations: a selection of scientific papers in English in-
dexed by Scopus and Web of Science and other scientometric databases /  O.
Shevchuk. Kharkiv: Pravo, 2021. Р. 266–280 (1,2 д.а./0,3 д.а.)

3.4.3. у міжнародних наукометричних базах даних (окрім  Scopus та  Web of
Science) - 33/18,15 д.а.

1. Головкін Б.М. Про корупцію в приватному секторі// Часопис Київського університету права.
Київ:  Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2020. –  № 4. С. 347-354 (1,2
д.а), публікація вийшла в квітні 2021 р., не входила у звіт 2020 р.

2. О. Г. Колб, Н. Г. Бендовський. Про деякі напрями діяльності, що стосується національної
безпеки України. Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія: ПРАВО, 2021. № 2 (72).
С. 82-87 (0,6/ 0,3 д.а.)

3. Колб О. Г., Василюк І. М. Про деякі змістовні елементи принципу гуманного ставлення до
засуджених у сфері виконання покарань України. Українська поліцеїстика: теорія, законодавство,
практика. Маріуполь: Донецький державний університет внутрішніх справ, 2021.  № 2 (2). С. 141-
150 (0,84/ 0,42 д.а.)

4. Колб  О.  Г.  Рецензія  на  монографію  «Кримінологічна  характеристика  та  запобігання
злочинам  проти  моральності»,  підготовлену  авторським  колективом  за  загальною  редакцією
доктора  юридичних  наук,  професора  С.  Ф.  Денисова. Українська  поліцеїстика:  теорія,
законодавство, практика. Маріуполь: Донецький державний університет внутрішніх справ, 2021.
№ 2 (2). С. 175-177 (0,2 д.а.)

5. Колб О. Г., Колб Р. О., Національний банк України як суб’єкт запобігання кримінальним 
правопорушенням. Вісник пенітенціарної асоціації України. 2021. № 2(16). С. 33-41 (0,5/ 0,25 д.а.)

6.  Автухов К.А. Проблемні аспекти скасування іспитового строку звільнених від відбування з 
випробуванням. 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.)

7. Лисодєд  О.  В.  Обмеження  волі,  арешт  та  пенітенціарний  пробаційний  арешт.  Науковий
вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2021. № 49. С. 140–144
(0,7 д.а.). doi: https://doi.org/10.32841/2307-1745.2021.49.30

8. Лисодєд О. В., Остапко К. С. Органи та установи виконання покарання у виді позбавлення
волі в Україні (1917–2004 роки).  Форум права. 2021. № 2. С. 31–45 (1,63 д.а./0,81 д.а.).  doi:  http://
doi.org/10.5281/zenodo.4650273

9. Лисодєд О.  В.  Покарання,  пробація,  громадські  санкції:  досвід  Латвії  та  реалії  України.
Юридичний  науковий  електронний  журнал.  2021.  № 5.  С.  218–224 (1,3  д.а.). doi: https://doi.org/
10.32782/2524-0374/2021-5/52

10. Лукашевич  С.Ю.,  Шевченко  Н.С.  Кримінологічний  аналіз  кримінальних  правопорушень
проти довкілля.  Вісник Асоціації кримінального права України : електрон. наук. вид. / Нац. юрид.
ун-т ім.  Ярослава Мудрого, Громад. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права». Харків: [б.в.], 2021. Вип.
1(15). ISSN 2311-9640 (online). С. 242-255. (0,62/ 0,4 д.а.)

URL: http://vakp.nlu.edu.ua/article/view/231356 
11. Лукашевич С.Ю.  Об’єкти  запобігання  злочинності  та корупції.  Теорія і  практика  право-

знавства. 2021. № 2. С. 1-16 (0,6 д.а.).
12. Лукашевич  С.Ю.,  Водолазький  С.Г.,  Микитюк  О.С.  Кримінологічне  обґрунтування

впровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб.  Юридичний науковий електронний
журнал. 2021. № 11. – www.lsej.org.ua  (0,6/0,2 д.а.).
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13. 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.)

14. Оболенцев  В.Ф.  Прикладні  аспекти  врахування  принципу  верховенства  права  у   си-
стемному аналізі та моделюванні системи держави Україна.  Науковий вісник Ужгородського уні-
верситету.  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.)

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

16.  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.)

17.  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.)

18. Романов М.В. Місце захисту прав засудженого у змісті покарання. Проблеми законності :
республік. міжвід. наук. зб. Нац. юрид. універ. Вип. 153 (2021) с. 119-130  (0,4 д.а.) 

19.  Романов М.В. Поняття захисту прав засудженого//  Теорія і  практика  правознавства.
2021. Вип. 1(19). URL: http  ://  tlaw  .  nlu  .  edu  .  ua   ›   article   ›   view   (0,8 д.а.)

20.  Романов М.В. Забезпечення прав і безпеки засуджених під час пандемії covid-19. Вісник
Асоціації кримінального права України. 2021, № 1(15). С. 256- 275. URL: http://www.lsej.org.ua/   (1,0
д.а.)

21. Романов М., Хоменко М. Європейський суд з прав людини у механізмі захисту прав засу-
джених. Підприємництво, господарство і право. 3/2021. С. 244-248. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/
archive/2021/3/41.pdf (0,5/0,3 д.а.)

22. Романов М.В.,  Кахнова М.Г. Сутність та значення інституту пробації в Україні та пост-
радянських  країнах  (на  прикладі  Росії,  Латвії).  Міжнародний  науковий  журнал  "Інтернаука".
3(37)2021  С.  38-46.  URL:  https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16183048987637.pdf (0,8/0,4
д.а.)

23. Романов М.В.,  Жувак А.С. Особливості ресоціалізації неповнолітніх засуджених: досвід
зарубіжних країн. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". № 5. 2021. С. 38-46. URL: https  ://  
www  .  inter  -  nauka  .  com  /  uploads  /  public  /16195493706997.  pdf     (0,56/0,3 д.а.)

24. Романов М.В.,  Овдієнко М.С., Сорокіна А.А., Тримання осіб, засуджених до довічного
позбавлення  волі:  практика  ЄСПЛ та українське законодавство.  Міжнародний  науковий  журнал
"Інтернаука". 5(39)  т.  1.  2021.  С.  96-107.  URL:  https://www.inter-nauka.com/uploads/public/
16237675846929.pdf (1,2/0,4 д.а.)

25. Романов М.В., Сеплива Ю.О., Субота М.С. Пробація як перспективний засіб ресоціаліза-
ції  засуджених  і  забезпечення  безпеки  суспільства.  Юридичний  науковий  електронний  журнал.
4/2021/ C. 480 – 484. URL: http://www.lsej.org.ua/4_2021/121.pdf     (0,76/0,3 д.а.)

26. Новіков  О.  В.  Кримінологічний  аналіз  показників  вимірювання  кримінальних
правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту.  Наукові праці Національного авіа-
ційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». Київ. : НАУ, 2021.
№  3  (60).  С.  31–37.  https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15949.  URL:  https://jrnl.nau.edu.ua/
index.php/UV/article/view/15949. (0,5 д.а.)

27. Новіков О. В. Географія кримінальних правопорушень у сфері безпеку руху та експлуа-
тації  транспорту  в  Україні.  Журнал  східноєвропейського  права.  2021.  №  94.  C.  102–109.  URL:
http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/novikov_94.pdf. (0,5 д.а.)

28. Степанюк А. Х. Радянська тюрма – дітище НКВС. Вісник пенітенціарної асоціації Украї-
ни. 2021. № 1 (15). С.21-38.(1,4 д.а.). 

29. Степанюк А.Ф., Гальцова О.В. Класифікація і розподіл засуджених до позбавлення волі.
Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: Б. М. Головкін та ін. – Харків : Право,
2021. – Вип. 41.  С.73-81 (1,0/0,5 д.а.).

30. 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. (1,2/0,6 д.а.).    

31. 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.)
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32. 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 фа-
культету Запорізького національного університету. Запоріжжя 2021, № 10.  с.   (0,5/ 0,3 д.а.) 

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

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

№
№
п/п

ПІБ Scopus Google Scholar
Кількість
цитувань

h-индекс Кількість
цитувань

Індекс Хі-
рша (h)

1. Головкін Б. М. 11 2 1130 15
2. Степанюк А. Х. 0 0 324 9
3. Колб О. Г. 0 0 481 9
4. Автухов К. А. - - 132 6
5. Лисодєд О. В. 0 0 445 10
6. Лукашевич С. Ю. - - 332 8
7. Оболенцев В. Ф. 0 0 283 8
8. Пивоваров В. В. - - 220 6
9. Романов М. В. 0 0 157 6
10. Таволжанський О. В. 10 2 93 5
11. Ткачова О.В. 0 0 75 4
12. Сметаніна Н. В. 3 1 149 7
13. Кулик К. Д. 1 1 34 3
14. Новиков О. В. - - 84 4

Таблиця № 2. 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

Scopus і Web of Science
1. Bohdan

M. Holovkin,
Oleksii  V.
Tavolzhanskyi,
Oleksandr  V.
Lysodyed

Corruption as a cybersecurity  threat
in conditions of the new world's or-
der  (Корупція  як  загроза
кібербезпеці  в  умовах  нового
мирового порядку)

Linguistics  and  Culture  Re-
view (Огляд  лінгвістики  та
культури), США

5(S3), 499-512. 
2021 https://
doi.org/10.21744/
lingcure.v5n-
S3.1538 

2. Petro  P.
Pidyukov,
Alexander  G.
Kolb,  Oleh  V.
Batiuk,  Ihor  H.
Kudria,  Larysa
S. Tarasiuk 

National  security  policy:  Changing
priorities in the face of the COVID-
19 threat

CUESTIONES POLÍTICAS 
DOI: https://doi.org/
10.46398/cuestpol.3969.47

Vol. 39 Nº 69 (Julio
-  Diciembre  2021):
756-773. 

3. Shevchuk O., 
Bululukov O., 
Lysodyed O., 
Mamonova V,. 

Нuman right to virtual reality in the
healthcare:  legal issues and enforce-
ment problems 
(Право людини на віртуальну 

Juridical Tribune (Юридична
трибуна), Румунія,
http://www.tribunajuridi-
ca.eu/arh-va/An11vs/

2021, Vol. 11 (Spe-
cial Issue), р. 302–
315
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Matat Y. реальність в охороні здоров’я: 
юридичні питання та проблеми 
правового забезпечення)

3.%20Shevchuk%20O.pdf
(проіндексована в Scopus 
19.11.2021 р.)

4. Maryna  О  Dei,
Iryna  S  Skliar,
Anatolii  Ie
Shevchenko,
Andriy
Cherneha,  Olek-
sii V Tavolzhan-
skyi

 Preventing and Combating 
Corruption in the European Union: 
The Practice of Member States 
(Предупреждение коррупции в Ев-
ропейском 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.

5. Nizovtsev  ,   
Y  .  Y  .  , Parfylo  ,   
O  .  A  .  , Barabash  ,  
O  .  O  .  , Kyrenko  ,   
S  .  G  .   and 
Smetanina, N.V.

Mechanisms  of  money  laundering
obtained from cybercrime:  the legal
aspect",  Vol.  ahead-of-print  No.
ahead-of-print. 

Journal of Money Laundering
Control, (2021), 

(Scopus, Web of Science 
2021 р. (індексується у двох
базах)

https://doi.org/
10.1108/JMLC-02-
2021-0015

Інші видання
Статті, прийняті редакцією до друку

6

Serhii 
Lukashevych

Drug Addicts' Right to Access Reha-
bilitation Services in the COVID-19 
Pandemic: (Право наркозалежних 
осіб на доступ до реабілітаційних 
послуг в умовах пандемії COVID-
19: юридичні питання та про-
блеми  правового регулюван-
ня) (1,5 д.а.)

Legal and Regulatory Issues. 
2021

https://
www.abacademies.
org/journals/
journal-of-legal-
ethical-and-
regulatory-issues-
home.html

7 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  /  

8 Pyvovarov 
V.V. 

Constitutional doctrine of national 
security of Ukraine

Revista  Científica  General
José María Córdova

https://
revistacientificaesm
ic.com/index.php/
esmic

3.6. Інші публікації за участі членів кафедри - 7/4,9 д.а.:

1. Протидія терористичній діяльності в Україні: монографія / В.В. Мокляк  [наук. ред.  Б.М.
Головкін]. Харків. Юрайт, 2021. 204 с. (12,09/ 0,2 д.а.)  Рекомендовано до друку вченою радою На-
ціонального юридичного університету імені Ярослава Мудрого (протокол № 7 від 29  січня 2021 р.).

2. Запобігання злочинам, що вчиняються у сфері виробництва і обігу алкогольних напоїв :
монографія / К.В. Шейко [наук. ред.  Б.М. Головкін]. Харків. Юрайт, 2021. 212 с. (12,09/ 0,2 д.а.)
Рекомендовано до друку вченою радою Національного юридичного університету імені Ярослава Му-
дрого (протокол № 9 від 24 березня 2021 р.).

3. 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  Між-
народного 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.)

4.  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
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https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1368-5201
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Черкез, Юлія Шеремет. За заг. ред к.ю.н., с.н.с. Костянтина Автухова. К., 2021. 54 С. URL: 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.)

5. Правовий порадник для засуджених до позбавлення волі /  К. А. Автухов, А. П. Мукши-
менко, І.С. Яковець  – К. Рада Европи, 2021. – 75 с. (2,5/ 2,0 д.а.)

6. Автухов К., Грищенко К., Крейденкова В., Шиба І., Яковець І., «Так простіше». Як при-
значають покарання неповнолітнім в Україні? – Київ, 2021. – 62 с.) URL: https://drive.google.com/
file/d/12bqBdrA5IXTDKWPIxIQ3YQ8Hh0FbqUzF/view (2,5/1,0 д.а.)

7.  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.)

Енциклопедія:
- Степанюк А. Тюрма.  Велика українська кримінологічна енциклопедія. У 2 т.

Т. 2: М-Я / редкол.: В. В. Сокуренко (голова), О. М. Бандурка (співголова) та ін. ;
наук. ред. О. М. Литвинов. – Харків : Факт, 2021. 870 с. - С.739-743 (0,4.д.а.)

Таблиця № 3. Показники видавничої діяльності кафедри

Всього
друкован
ої продук-

ції

Моно-
графії

Наукові
статті в

наук. жу-
рналах та

наук.
збірниках

Тези до-
повідей
та наук.
повідом-
лень на
конфе-
ренціях

Підруч-
ники та

навчальні
посібники
з грифом

МОН 

Підруч-
ники, на-
вчальні

посібники
без грифу

МОН

Збірники
норматив-
ної літера-
тури, енци-

клопедія

Кодекси
, комен-

тарі

Інші 
видання

124/

127,31

9/

65,56

42/

26,75 

61/

12,0

2/

5,0

2/

12,7

1/

0,4

- 7/

4,9

3.6. За 2021 рік всі викладачі кафедри мають наукові публікації

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ НОВИХ ФОРМ ТВОРЧИХ ЗВ`ЯЗКІВ 

В 2021 році кафедра підтримувала творчі зв’язки з академічними закладами
вищої освіти за своїм профілем та практичними органами і установами:
- Національною академією правових наук України;
- Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка 

В.В. Сташиса;
- Департаментом з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції 

України;
- Національною академією внутрішніх справ України;
- Інститутом держави і права імені В.М. Корецького;
- Державним науково-досліднии інститутом МВС України; 
- Міжвідомчим науково-дослідним центром з проблем боротьби з організованою 

злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України;
- Харківським національним університетом внутрішніх справ України;
- Національною академією прокуратури України;
- Національним університетом «Одеська юридична академія»; 
- та інші.
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Цей зв’язок проявляється у роботі представників кафедри у Координаційних бю-
ро з кримінології та з кримінально-виконавчого права НАПрН України, участі части-
ни професорсько-викладацького складу кафедри у проведенні досліджень Науково-
дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені Академіка Сташиса В.В.
НАПрН України (проф. Головкін Б.М., проф. Степанюк А.Х.  – головні наукові спів-
робітники; к.ю.н. Автухов К.А., к.ю.н. Новіков О.В. – старші наукові співробітники).

Проф. Головкін Б.М. – заступник голови Координаційного бюро з проблем кри-
мінології і кримінологічних досліджень НАПрН України.

Проф. Степанюк А.Х.  – голова Координаційного бюро з проблем кримінально-
виконавчого права НАПрН України.

Проф. Колб О.Г., доц. Лисодєд О.В. і доц. Автухов К.А. – члени Координаційного
бюро з проблем кримінально-виконавчого права НАПрН України.

Члени кафедри беруть участь в обговоренні наукових досліджень інших ЗВО, го-
тують  відгуки  на  кандидатські  і  докторські  дисертації,  виступають  офіційними
опонентами при захисті дисертацій.

4.1. Лекції, семінари для практичних працівників:

Лисодєд  О.В. Тема   лекції  «Проблемні  питання  виконання  кримінальних
покарань у зв’язку з реформами Міністерства юстиції України та розробкою проєкту
нового  Кримінального  кодексу  України»  на  навчально-методичному  семінарі  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.). 

Оболенцев В.Ф.:
-  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  дія-
льності» 

-  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)

Романов С.В.:
- Лекції з антикорупційної тематики в рамках сертифікатної програми ка-

федри «Юрист в сфері запобігання та протидії корупції» (травень-червень 2021 року,
листопад 2021 року);

- Лекції  курсу «Запобігання корупції  в  публічній  сфері»  в межах про-
грами  підвищення  кваліфікації  для  державних  службовців  ДСЦ  МВС  України  в
Одеській області.
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4.2. Проведення узагальнень судово-слідчої практики, роботи місцевих
рад, господарських організацій, інші соціологічні дослідження - 9:

-  Лукашевич  С.Ю.  кримінологічне  дослідження  кримінальних  правопорушень,
пов’язаних із забрудненням атмосферного повітря.

-  Пивоваров В.В.  узагальнення вироків, постановлених за фактами шахрайства у
сфері електронної комерції за період 2016-2021р.р. (співвик. асп. Коновалова І.О.); 

- Пивоваров В.В. пілотне опитування громадськості з питань віктимності відносно
шахрайства у сфері електронної комерції (співвик. асп. Коновалова І.О.); 

- Пивоваров В.В. опитування громадськості з питань кібербезпеки, інтернет-грамо-
тності  та  поширеності  інтернет-злочинів  (співвик.  студенти  Бабійчук  В.С.,  Бевза
Д.О.).

- Сметаніна Н.В. Контент-аналіз засобів масової інформації за 2020– 2021 роки
(узагальнення  та  аналіз  повідомлень  про  встановлені  збитки  від  вчинених  кри-
мінальних правопорушень і криміногенну ситуацію у державі);

–  Сметаніна Н.В. Вивчення громадської думки про шкоду від домашнього на-
сильства для населення України у 2020-2021 рр.

- Кулик К.Д. Аналіз статистичної інформації Офісу Генерального прокурора
та  Державної  судової  адміністрації  України  щодо  кількості  зареєстрованих  кри-
мінальних правопорушень та засуджених осіб за вчинення розбещення неповноліт-
ніх, кримінальних корупційних правопорушень та гендерно-зумовленого насильства
за  період  2020-2021  роки.  Форма  впровадження:  монографія  та  тези  наукових
доповідей.

-  Кулик  К.Д. Узагальнення  судових  вироків  архівних  кримінальних
проваджень  за  вчинення  розбещення  неповнолітніх  за  2019-2020  роки.  Форма
впровадження: монографія.

- Новіков О.В.  Узагальнення обвинувальних вироків щодо осіб, які засуджені
за кримінальні правопорушення проти безпеку руху та експлуатації транспорту за
2015-2020 рр., вивчення та аналіз інформації Управління організаційного забезпечен-
ня  Єдиного  реєстру  досудових  розслідувань  та  інформаційно-аналітичної  роботи
Генеральної  прокуратури  України  та  інформації  Державної  судової  адміністрації
України стосовно кримінальних правопорушень проти безпеку руху та експлуатації
транспорту в Україні за 2015-2020 рр.

Результати зазначених узагальнень і досліджень використовувались у наукових
статтях і тезах доповідей на наукових і науково-практичних конференціях, опублі-
ковані в монографіях.

4.3. Кафедра готувала відповіді на запити  окремо прокуратури, суду,
органів місцевої влади та інш.:
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- Головкін Б.М. Відповідь на запит Керівника Офісу Президента України О.
Татарова № 48-01/535 від 20.07.2021 р.  - підготовлено пропозиції та зауваження що-
до розробки та функціонування системи моніторингу осіб, які мають значну економі-
чну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (липень 2021р.)

-  Романов М.В. Відповіді на запити норвезького проекту з впровадження ін-
ституту пробації в Україні «NORLAU» з окремих питань функціонування пробації в
Україні.

4.4. Інша консультаційна діяльність кафедри: 

- Головкін Б.М. 23 квітня 2021 р. прочитав відкриту лекцію для ад’юнктів Лу-
ганського інституту імені Дідоренко «Причини і умови злочинної поведінки».

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

- Романов М.В. консультування адвокатів та правозахисників з питань меди-
чних прав засуджених, доступу адвокатів до установ виконання покарань під час дій
карантинних заходів.

-  Сметаніна  Н.В. провела  вебінар  для  школярів  у  рамках  «Школи  юного
правознавця», 4 листопада 2021 року. Тема виступу: «Права постраждалої від дома-
шнього насильства дитини» https://youtu.be/5a3QlVNikKk

5. НАУКОВІ ШКОЛИ 
ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

5.1.  На  кафедрі  склалися  такі  напрями  наукових  досліджень,  можна
сказати, наукові школи:

Проблеми злочинності досліджує доктор юридичних наук, професор Головкін
Б.М. Їм створено наукову школу, яка відповідає сучасному рівню кримінологічних
знань і потреб практики в Україні.  Проф. Головкін Б.М. приймав участь у розробці
державних програм боротьби зі злочинністю. Під  його керівництвом захищені  11
кандидатських дисертацій за спеціальністю 12.00.08.  Головкін Б.М. - член спеціалі-
зованої  вченої ради із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 12.00.08
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.
Сташиса НАПрН України : К 64.502.01. Триччі був членом разових спеціалізованих
рад - галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право» при захисті дисертацій на
здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Проблеми науки кримінально-виконавчого права на сучасному етапі розробляє
проф. Степанюк А.Х. Під його керівництвом захищено 10 кандидатських дисертацій.
Степанюк А.Х.- член спеціалізованих вчених рад Національного юридичного уні-
верситету імені Ярослава Мудрого: Д 64.086.01 і Науково-дослідного інституту ви-
вчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса: К 64.502.01.  Голова ко-
ординаційного  бюро з  проблем кримінально-виконавчого  права  відділення  кримі-
нально-правових наук Національної академії правових наук України.

Проф. Колб О.Г. – член спеціалізованих вчених рад: Д 26.007.03 в Національній
академії  внутрішніх  справ  України  і  К  35.052.23  в  Національному  університеті
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«Львівська політехніка». Був членом разових спеціалізованих рад - галузь знань 08
«Право», спеціальність 081 «Право» при захисті дисертацій на здобуття наукового
ступеня доктора філософії. Підготував 5 докторів  і 24 кандидати юридичних наук за
спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче
право, 1 доктора філософії у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».

 Автухов К.А.   – член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських
дисертацій за спеціальністю 12.00.08 Науково-дослідного інституту вивчення про-
блем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України :  64.502.01.

ТаволжанськийО.В.– член разових спеціалізованих вчених рад:
-  ДФ  64.086.020  галузь  знань  «Право»,  спеціальність  081  «Право»,  На-

ціональний 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»,  На-
ціональний 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.).

Кафедра працює по підготовці науково-педагогічних кадрів. 
В 2021 році  відбувся захист  2-х кандидатських дисертацій підготовлених на

кафедрі:  
1. Кандидатська дисертація аспіранта кафедри Іжевського Р.П.  «Запобігання

незаконному  використанню  бюджетних  коштів  при   будівництві  автомобільних
доріг» (11 червня 2021 р.)  (науковий керівник – Б.М. Головкін).

2. Кандидатська  дисертація  аспіранта  кафедри  Бурда  О.М. «Запобігання
крадіжкам в мережі роздрібної торгівлі» (04 жовтня 2021 р.) (науковий керівник –
Б.М. Головкін).

Викладачі кафедри були науковими керівниками з дисертаційних досліджень,
які виконувались в інших ЗВО, так:

Під науковим керівництвом Колба О.Г. відбувся захист кандидатської дисерта-
ції аспіранта Класичного приватного університету Попельнюк Т. В. «Кримінологічна
характеристика  злочинів,  що  вчиняються  персоналом  колоній  у  сфері  виконання
покарань»  (спеціальність  12.00.08  на  засіданні  спеціалізованої  вченої  ради  Д
17.127.07 Класичного приватного університету) (27 вересня 2021 р.).

Під науковим керівництвом  Автухова К.А. підготовлено та захищено дисерта-
цію здобувача Класичного приватного університету Чалого І. С. «Соціальна реабілі-
тація 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 кри-
мінологія; кримінально-виконавче право.

5.2. Всі викладачі мають наукові ступені  (3 – доктора юридичних наук, профе-
сори; 7 – кандидатів юридичних наук, доцентів, 1 – кандидат юридичних наук, ст.
науков. співроб; 1 асистент - кандидат юридичних наук, доцент; 3 асистенти – канди-
дати юридичних наук).
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5.3. Головкін Б.М.  підготував  3  відгуки на  докторські дисертації і ви-
ступив офіціним опонентом: 

1.  Семенишина  М. О. «Теорія  та  практика  запобігання  корисливо-
насильницьким злочинам органами та підрозділами Національної поліції України (за
матеріалами  Операції  об’єднаних  сил)» (подану  на  здобуття  наукового  ступеня
доктора  юридичних  наук за  спеціальністю  12.00.08  -  кримінальне  право  та
кримінологія;  кримінально-виконавче  право.  Спеціалізована вчена рада 
Д  26.732.01  Державного  науково-дослідного  інституту МВС  України,  захист
26.02.21) (лютий 2021 р.)

2.  Василевича  В. В. «Теоретико-прикладні  засади  кримінологічної  політики
України»,  подану  на  здобуття  наукового  ступеня  доктора  юридичних  наук за
спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче
право.  Спеціалізована вчена рада  Д 26.007.03 у  Національній академії  внутрішніх
справ, захист 07.04.21р. (березень 2021 р.)

3.  Луценка  Ю.В.  «Кримінально-правове  забезпечення  державної  безпеки
України у  воєнній сфері», подану на здобуття наукового ступеня  доктора юриди-
чних наук (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче
право; 081 – «Право» та 21.07.01 – забезпечення державної безпеки України; 251 –
«Державна  безпека»).  Спеціалізована  вчена  рада  СРД  26.706.02  в  Національній
академії Служби безпеки України, захист 27.09.2021 р. (вересень 2021 р.)

Підготовлено  4  відгуки на  кандидатські дисертації  і  виступи офіційним
опонентом:

1.  Гетьман А.Д. «Запобігання незаконному заволодінню паспортом або іншим
важливим особистим документом» (подану на здобуття наукового ступеня  доктора
філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право». Спеціалізована
вчена  рада  ДФ  26.007.041  у  Національній  академії  внутрішніх  справ,  захист
08.04.2021) (березень 2021 р.) - Головкін Б.М.

2. Махніцька К.Г. «Кримінально-виконавчі засади запобігання потрапляння до
засуджених, позбавлених волі, заборонених предметів» (подану на здобуття ступеня
доктора філософії за спеціальністю 081 – «Право». Спеціалізована вчена рада ДФ
25.503.036  Науково-дослідного  інституту  публічного  права,  м.  Київ,  захист
12.06.2021) (червень 2021 р.) - Головкін Б.М.

3.  Шапошніков Ю.В.  «Кримінальна відповідальність за непокору (ст.  402 КК
України)» (подану на здобуття ступеня  доктора філософії за спеціальністю 081 –
«Право». Спеціалізована вчена рада  ДФ 64.086.030, Національний юридичний уні-
верситет імені Ярослава Мудрого (захист 29.06.2021) (червень 2021 р.) - Головкін Б.М.

4. Василик В.В. «Кримінально-виконавчі засади покарання у виді позбавлення
волі на певний строк» (подану на здобуття наукового ступеня доктора філософії в га-
лузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право». Спеціалізована вчена рада ДФ
26.007.069 у Національній академії внутрішніх справ, захист  липень 2021 р.) -  Колб
О.Г.  

Головкін Б.М. готував 4 висновки і рецензії на дисертаційні дослідження:
1.  Луценка  Ю.В.  «Кримінально-правове  забезпечення  державної  безпеки

України у  воєнній сфері» поданої на здобуття наукового ступеня  доктора юриди-
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чних наук (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче
право; 081 – «Право» та 21.07.01 – забезпечення державної безпеки України; 251 –
«Державна безпека») (лютий 2021 р.)

2. Шапошнікова Ю.В. «Кримінальна відповідальність за непокору ст. 402 КК
України)»,  поданої  на  здобуття  наукового  ступеня  доктора  філософії за  спеці-
альністю 081 - «Право»), науковий керівник д.ю.н. Харитонов С.О. (березень 2021 р.)

3. Довбаня І.М. «Теоретико-прикладні та правові засади запобігання злочинам,
що вчиняються державними службовцями в Україні», подану на здобуття наукового
ступеня доктора юридичних наук  за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право і
кримінологія; кримінально-виконавче право (спеціалізована вчена рада Д 64.700.03
Харківського національного університету внутрішніх справ (квітень 2021 р.)

4. Байдалінової А.Ю. «Запобігання професійній віктимізації», подану до спеці-
алізованої вченої ради К 64.502.01 у Науково-дослідному інституті вивчення проблем
злочинності  імені  академіка  В.  В.  Сташиса  Національної  академії  правових  наук
України  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  юридичних  наук за  спеці-
альністю  12.00.08  –  кримінальне  право  та  кримінологія;  кримінально-виконавче
право (листопад 2021 р.)

1.4. Підготовлено відгук  на  автореферати  докторської  дисертацій  за
спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче
право:

Андрушко А.  В. «Злочини проти волі,  честі  та  гідності  особи (кримінально-
правове та кримінологічне дослідження)» (квітень 2021 р.) (Головкін Б.М.)

Підготовлено 2 відгуки на автореферати кандидатських дисертацій за спеці-
альністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче пра-
во:

Вірт А. О. «Кримінально-правова протидія злочинам, пов’язаним з незаконним
використанням корисних копалин» (травень 2021 р.) (Головкін Б.М.  у співавторстві з
Новіковим О.В.)

Бойченка В.  П. «Кримінально-правова охорона  суспільної  моралі  в Україні:
антропологічний вимір» (травень 2021 р.)  (Головкін Б.М.  у співавторстві з Новіковим
О.В.)

Головкін Б.М.  надавав рецензію на монографію Шкути О. О. «Пенітенціарна
система України: теоретико-прикладна модель», подану на здобуття щорічної премії
Президента України для молодих вчених 2021 року (вересень 2021р.)

6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ

6.1. Всебічне  висвітлення  проблем  держави  і  права,  роз’яснення  чинного
законодавства та  практики його застосування по телебаченню і  радіомовленню, в
друкованих засобах масової інформації – 4 заходи:

З нагоди святкування Дня науки в Україні за підтримки департаменту науки і
освіти Харківської обласної державної адміністрації, Ради молодих вчених при Ха-
рківській обласній державній адміністрації та Ради молодих учених при Міністерстві
освіти і  науки України в рамках онлайн лекторіуму для студентів закладів вищої
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освіти Харкова та Харківської області  20 травня 2021 р.  асистентка кафедри кри-
мінології  та  кримінально-виконавчого  права Катерина  Кулик провела  лекцію  на
тему «Конфлікт  інтересів:  запобігання  та  врегулювання».  Лекція  була  присвячена
розкриттю  проблеми  існування  конфлікту  інтересів  у  діяльності  державних  слу-
жбовців,  алгоритму  дій  при  виявленні  потенційного  або  реального  конфлікту
інтересів, а також способів його врегулювання. 21 травня 2021 р.  Катерина Кулик 
презентувала тему «Булінг: протидія та запобігання». На лекції було проаналізовано
природу, основні ознаки та форми булінгу, визначено чинники, що сприяють його
вчиненню, а також визначено способи психологічного самозахисту від кривдника та
надана інформація щодо можливості звернення по допомогу на телефони довіри/га-
рячої лінії.   

21 травня  2021 р. також відбувся виступ асистентки кафедри кримінології та
кримінально-виконавчого  права  Наталії  Сметаніної на  тему  «Запобігання  дома-
шньому насильству». Під час лекції було розглянуто визначення домашнього наси-
льства, його види і найбільш типові прояви, відповідальність за вчинення домашньо-
го насильства, міжнародний досвід запобігання домашньому насильству. Студенти
дізналися  про те,  куди можна звернутися  у  випадку вчинення домашнього  наси-
льства,  як себе поводити і  як реагувати на випадки домашнього насильства,  щоб
убезпечити себе і своїх близьких. Наприкінці лекції всі охочі пройшли тестування і
змогли визначити ризик насильства у власних стосунках. 

https://nlu.edu.ua/rada-molodyh-vchenyh-universytetu-provela-onlajn-lektorium-dlya-studentiv-
harkivshhyny/

Сметаніна Н.В. 4 листопада 2021 р. провела вебінар для школярів у рамках
«Школи юного правознавця». Тема виступу: «Права постраждалої від домашнього
насильства дитини» https://youtu.be/5a3QlVNikKk

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

На кафедрі науково-дослідницька робота студентів проводиться у  наступних
формах:

- робота проблемних наукових гуртків;
- написання наукових доповідей, повідомлень, публікація наукових статей, участь

у  наукових  заходах,  які  організовує  кафедра  кримінології  та  кримінально-
виконавчого права;

- участь в студентських наукових конференціях і конкурсах.
Практично всі викладачі кафедри приймають участь в НДРС.

7.1. На кафедрі студенти займаються в гуртках за тьома навчальними дисци-
плінами: проблеми кримінології  розглядаються в гуртках під керівництвом проф.
Головкіна Б.М., доц. Пивоварова В.В., ас. Сметаніної Н.В., актуальні проблеми кри-
мінально-виконавчого  права  розглядаються  в  гуртках  під  керівництвом   проф.
Степанюка А.Х., доц. Романова М.В., доц. Таволжанського О.В., доц. Ткачової О.В.
Доц. Оболенцев В.Ф. організовує «Лабораторію цифрової юриспруденції та безпеки»
для  залучення  студентів,  які  цікавляться  відповідною тематикою наукових  дослі-
джень. Асистенти Новіков О.В. і Кулик К.Д. організовали роботу наукового гуртка з
проблем запобігання корупції, участь в роботі якого приймають студенти різних ку-
рсів і факультетів.  Всього ж на кафедрі активно і плідно працює  8 наукових сту-
дентських гуртків. Участь в яких приймає участь понад 60 студентів.
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14  квітня  2021   р.  проведена  Всеукраїнська  науково-практична  конференція
«Актуальні  проблеми  запобігання  корупції».  Опублікована  збірка  тез.  http://
criminology.nlu.edu.ua/news/vseukra%d1%97nska-naukovo-praktichna-konferencziya-dlya-studentiv-
aspirantiv-ta-molodih-vchenih-aktualni-problemi-zapobigannya-korupczi%d1%97-14-kvitnya-2021-r/

16 листопада 2021 р.  Міжнородна конференція  з кримінології  для студентів,
аспірантів і молодих вчених «Протидія злочинності і корупції». Опублікована збірка
тез.  http://criminology.nlu.edu.ua/news/mizhnarodna-naukova-konferencziya-z-kriminologi%d1%97-
protidiya-zlochinnosti-i-korupczi%d1%9716-listopada-2021-r/

У листопаді 2020 року – квітні 2021 року студенти Університету взяли участь у
Всеукраїнському  конкурсі  студентських  наукових  робіт  з  галузей  знань  і  спеці-
альностей у 2020/2021 н.р. відповідно Наказу Міністерства освіти і науки України №
1457 від 24.11.2020 р. та № 605 від 18.04.2017 р. 

Призові місця  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  з галузей
знань  і  спеціальностей  у  2020/2021  навчальному  році зі  спеціальності  «Право»
здобули диплом І ступеня Удянська К.В. – студентка 2 курсу магістратури Слідчо-
криміналістичного  інституту  (науковий керівник –  Новіков Олег  Володимирович,
к.ю.н.,  асистент  кафедри  кримінології  та  кримінально-виконавчого  права)  https://
nlu.edu.ua/vitayemo-studentiv-universytetu-pryzeriv-vseukrayinskogo-konkursu-studentskyh-naukovyh-robit-z-
galuzej-znan-i-speczialnostej/

7.2. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами самостійно – 
390 публікацій, загальним обсягом 64,41 друк. арк.:

-  Актуальні  проблеми  запобігання  корупції:  матеріали  Всеукр.  наук.-практ.
конф. для студентів, аспірантів і молодих вчених, м. Харків, 14 квітня 2021 р. Ха-
рків: Юрайт, 2021. 602 с (35,0 д.а.). 

- Протидія злочинності і корупції: зб. тез Міжнародної наукової конференції з
кримінології для студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Харків, 16 листопада
2021 р.). Харків: Юрайт, 2021. 506 с. (29,41 д.а.)

7.3.  Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у співав-
торстві з викладачами – 17/7,1 друк.арк.

8. СПІВРОБІТНИЦТВО 
З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ

8.1. Викладачі, які є членами редакційних колегій:

 проф. Головкін Б.М.:
- голова редакційної колегії фахового електронного наукового видання «Вісник

асоціації кримінального права України»
-  голова  (до  листопада  2021р.),  член  редакційної  колегії  фахового  збірника

наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю» Науково-дослідного інституту
вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

- член редакційної колегії фахового електронного наукового фахового видання
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Теорія і практика
правознавства» 
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проф. Степанюк А.Х.
- заступник голови редакційної колегії журналу «Вісник пенітенціарної асоціації

України».
- член редколегії збірника наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю».

доц. Романов М.В.:
-  рецензент  республіканського  міжвідомчого  наукового  збірника  «Проблеми

законності»

доц.  Автухов К.А.:
- член редакційної колегії Юридичного наукового електронного журналу 

«De Lege Ferenda» («Де Леге Ференда»). Журналу присвоєно міжнародний стандарт-
ний номер періодичного видання ISSN - 2410-244X

- член редакційної колегії Науково-практичного юридичного журналу «Правни-
къ».

9. НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ
ОТРИМАНІ НАУКОВЦЯМИ КАФЕДРИ

Головкін  Б.М.  – Державна  нагорода  –  Грамота  Верховної  Ради  України  «За
заслуги перед Українським народом». Розпорядження Голови ВР України № 632-к
від 29 липня 2021 р. зв вагомий особистий внесок у соціально-економічний та освіт-
ній розвиток регіону, багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм. За під-
писом Голови Верховної Ради України Д. Разумкова.

Головкін Б.М. – Пам’ятна медаль «За патріотизм до України» від ГО «Спілка
інвалідів учасників АТО «Непереможні»» № 18-1 від 18 серпня 2021 р.

Головкін Б.М. – Ювілейний пам’ятний знак «100 років Національній академії
внутрішніх справ». Наказ ректора НАВС генерала поліції першого рангу В.В. Чернея
№ 178 від 05.07.2021 р.

Головкін Б.М. – Почесна грамота за вагомий особистий внесок у розвиток осві-
ти і науки, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з нагоди святку-
вання Дня Університету за підписом ректора А.П. Гетьмана (17 листопада 2021 р.)

Степанюк А.Х.  отримав диплом за ІІІ місце у номінації «Кримінальне право і
кримінологія; кримінально-виконавче право; кримінальний процес та криміналісти-
ка»  за  монографію «Принцип  поваги  до  прав  та  свобод  людини  у  кримінально-
виконавчому законодавстві, виконанні і відбуванні покарань» на Щорічному Конку-
рсі імені Святого Володимира на краще науково-правниче видання, який проводи-
ться Євразійською асоціацією правничих шкіл та правників спільно з Хмельницьким
університетом  управління  та  права  імені  Леоніда  Юзькова https://nlu.edu.ua/naukovczi-
universytetu-staly-peremozhczyamy-konkursu-imeni-svyatogo-volodymyra-na-krashhe-naukovo-pravnyche-

vydannya/     (жовтень 2021 р.)
Лисодєд О.В. - Почесна грамота Харківської міської ради за активну життєву

та  громадянську  позицію,  вагомі  трудові  досягнення,  з  нагоди Дня  міста  та  Дня
незалежності України (серпень 2021 р.).

Лукашевич С.Ю. -  Почесна грамота Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого – за сумлінну і плідну працю в університеті та з нагоди 50-
річчя від дня народження (квітень 2021 р.)
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Лукашевич С.Ю. -  Почесна грамота Харківської міської ради – за сумлінну й
плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток юриспруденції та
з нагоди професійного свята – Дня юриста (жовтень 2021 р.)

Лукашевич С.Ю. - Почесна грамота Державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України – за сприяння Держспецзв’язку у вирішенні покладених
на неї завдань та з нагоди Дня юриста (жовтень 2021 р.)

Оболенцев В.Ф.  -  Почесна відзнака «Патріот України», ГО «Спілка ветеранів
АТО» (березень 2021 р.)

Сметаніна Н.В. -  Грамота за ініціативу, професіоналізм та високий науковий
рівень  при  проведенні  відкритих  лекцій  за  підписом  ректора  Харківського  на-
ціонального технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
Олександра Нанка (2021 р.)

Сметаніна Н.В. -  Грамота за активну громадську позицію, професіоналізм та
високий науковий рівень продемонстрований під час проведення лекторіуму «Право-
просвітництво»  за  підписом  ректора  Харківського  національного  технічного  уні-
верситету сільського господарства імені Петра Василенка Олександра Нанка (тра-
вень 2021 р.)

Сметаніна Н.В. - Подяка декана факультету адвокатури за сумлінні роботу та
високий професіоналізм в організації освітнього процесу факультету з нагоди Дня
юриста (розпорядження № 271 від 22.09.2021 р.).

Кулик К.Д. – Грамота Харківського національного технічного університету сі-
льського  господарства  імені  Петра  Василенка  за  активну  громадську  позицію,
професіоналізм та високий науковий рівень продемонстрований під час проведення
лекторіуму «Правопросвітництво» (травень 2021 р.).

Новіков О.В. – Подяка від National Anticorruption MCC за підготовку команди
«JusticeForAll» та сприяння розвитку правничих компетентностей молодих юристів
(травень 2021 р.).

Новіков О.В. – Почесна грамота Національного юридичного університету імені
Ярослава  Мудрого  за  якісну  підготовку  команди  Університету  до  «National
Anticorruption Moot Court Competition» (травень 2021 р.).

Новіков О.В. – Подяка від ректора Запорізького Національного університету за
наукове  керівництво переможця (І  місце)  Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт зі спеціальності «Право» (м. Запоріжжя, 30 квітня 2021 р.).

Новіков О.В. – Подяка ректора за вагомий особистий внесок у розвиток освіти і
науки, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з нагоди святкування
Дня Університету за підписом ректора А.П. Гетьмана (17 листопада 2021 р.)

10. ІНША ІНФОРМАЦІЯ 
ЩОДО НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

-  проф.  Колб  О.Г.  Почесний  професор  Європейського  інституту  післядипломної
освіти (Республіка Словаччина) (Диплом від 15.01.2019 року № 028)

- ас. Кулик К.Д. член Європейського товариства кримінологів (ESC).
- ас. Кулик К.Д.  пройшла зарубіжне науково-педагогічне стажування «Modern Teach-

ing Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global
Trend» організоване  University of Finance Business and Entrepreneurship в обсязі 6 кредитів
ECTS (180 годин) (25 лютого-25 травня 2021 р., м. Софія, Болгарія), має відповідний серти-
фікат № BG/VUZF/791-2021.
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- ас. Кулик К.Д.  має сертифікат про підвищення кваліфікації за програмою методи-
чного  семінару  для  науково-педагогічних  працівників  «Психологічні  та  методологічні
аспекти  дистанційного  навчання».  Національний  юридичний університет  імені  Ярослава
Мудрого. Міністерство освіти і науки України. Обсяг – 1 кредит ЄКТС/30 годин. Термін
навчання 07.06-18.06.2021 р. № 1345 від 24.06.2021 р.

- доц. Лукашевич С.Ю. активно підвищував свою наукову кваліфікацію:
1. Сертифікат  учасника  циклу  вебінарів  "Інструменти  фасилітації  для проведення

ефективних  навчальних  заходів  в  онлайн-форматі"  про  проходження  курсу  підвищення
кваліфікації  з застосування сучасних методів організації  та проведення навчального про-
цесу в дистанційній та змішаній формі (30 годин,  1,0 кредит ЕСТS) за програмою, роз-
робленою у співпраці Фундації Central European Academy Studies and Certifications (CEASC)
та ГО "Асоціація Проектних Менеджерів  України" (АПМУ).  Сертифікат № 0102.21,  ви-
даний в січні 2021 року.

2. Сертифікат учасника циклу вебінарів "Проєктний підхід та між секторна співпра-
ця в діяльності сучасного закладу освіти" про проходження курсу підвищення кваліфікації
в сфері застосування проектного підходу та міжсекторної співпраці (30 годин, 1,0 кредит
ЕСТS) за програмою, розробленою у співпраці Фундації Central European Academy Studies
and  Certifications  (CEASC)  та  ГО "Асоціація  Проектних  Менеджерів  України"  (АПМУ).
Сертифікат № 0257.21, виданий в лютому 2021 року.

3. Сертифікат про проходження 08–15 лютого 2021 року Міжнародного підвищення
кваліфікації  (вебінару)  ««Дистанційні  засоби  навчання  на  прикладі  платформ  Zoom  та
Moodle»» (45 годин, 1,5 кредити ECТS) за програмою, розробленою Науково-дослідним ін-
ститутом  Люблінського  науково-технологічного  парку  (Люблін,  Республіка  Польща)  та
IESF Міжнародною фундацією науковців та освітян (Україна). Сертифікат ES № 3923/2021,
виданий 15 лютого 2021 року.

4. Сертифікат учасника циклу вебінарів "ТЕО – техніко-економічне обґрунтування в
твердих проектах: структура, ключові розділи та критичні показники" про проходження ку-
рсу  підвищення  кваліфікації  в  сфері  застосування  проектного  підходу  та  формування
техніко-економічного обґрунтування в твердих проєктах (30 годин,  1,0 кредит ЕСТS) за
програмою,  розробленою  у  співпраці  Фундації  Central  European  Academy  Studies  and
Certifications (CEASC) та ГО "Асоціація Проектних Менеджерів України" (АПМУ). Серти-
фікат № 0609.21, виданий в квітні 2021 року.

5. Сертифікат підвищення кваліфікації в період з 07.06.21 по 18.06.21 за програмою
методичного семінару для науково-педагогічних працівників «Методологія наукових дослі-
джень» (30 годин, 1,0 кредит ЕСТS) за програмою, розробленою Інститутом післядипло-
мної освіти Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Сертифікат
№ 1323, виданий 24 червня 2021 року.

6. Сертифікат про проходження 12–19 липня 2021 року Міжнародного підвищення
кваліфікації (вебінару) «Підбір, підготовка, та публікація наукових статей у наукових вида-
ннях що індексуються у базах даних Scopus та Web of Science» (45 годин, 1,5 кредити EC-
ТS)  за  програмою,  розробленою  Науково-дослідним  інститутом  Люблінського  науково-
технологічного  парку  (Люблін,  Республіка  Польща)  та  IESF  Міжнародною  фундацією
науковців та освітян (Україна). Сертифікат ES № 7177/2021, виданий 19 червня 2021 року.

7. Сертифікат про проходження 26 липня – 02 серпня 2021 року Міжнародного під-
вищення кваліфікації (вебінару) «Інноваційні форми сучасної освіти з використанням плат-
форм Zoom та Moodle» (45 годин, 1,5 кредити ECТS) за програмою, розробленою Науково-
дослідним  інститутом  Люблінського  науково-технологічного  парку  (Люблін,  Республіка
Польща) та IESF Міжнародною фундацією науковців та освітян (Україна). Сертифікат ES
№ 7405/2021, виданий 02 серпня 2021 року.

8. Сертифікат про проходження 26 липня – 02 серпня 2021 року Міжнародного під-
вищення кваліфікації  (вебінару)  «Використання можливостей хмарних сервісів  в  онланй
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навчанні з використанням платформ Zoom та Moodle» (45 годин, 1,5 кредити ECТS) за про-
грамою, розробленою Науково-дослідним інститутом Люблінського науково-технологічно-
го парку (Люблін, Республіка Польща) та IESF Міжнародною фундацією науковців та осві-
тян (Україна). Сертифікат ES № 8120/2021, виданий 04 жовтня 2021 року.

9. Сертифікат учасника панельної дискусії V Харківського міжнародного юридично-
го форуму «Протидія злочинності і корупції: міжнародні стандарти та досвід України» 22
вересня 2021 року.

10. Сертифікат учасника он-лайн практикуму "Основи кіберграмотності: безпека осві-
тнього та поза освітнього цифрового простору" про проходження в період з 13.10.21 по
20.10.21 курсу підвищення кваліфікації в сфері застосування інструментів створення безпе-
чного освітнього цифрового простору (30 годин, 1,0 кредит ЕСТS) за програмою, розробле-
ною у співпраці Фундації Central European Academy Studies and Certifications (CEASC) та
ГО "Асоціація Проектних Менеджерів України" (АПМУ). Сертифікат № 1056.21, виданий
20 жовтня 2021 року.

- доц. Оболенцев В.Ф. підвищував свою наукову кваліфікацію:
1.  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. 

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

3.  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.

- доц.Таволжанський О.В. приймав участь у міжнародних проектах та підвищував
свою наукову кваліфікацію:

1.  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. 

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

3. 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).

4.  Підвищення  кваліфікації  науково-педагогічних  працівників  Національно  юриди-
чного 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.

- ас. Новіков О. В.:
1. Взяв участь як суддя у районному етапі XIV міського турніру юних правознавців

(2021/2022 н.р.),  що відбувся 29 вересня 2021 р. у Харківській гімназії № 6 («Маріїнська
гімназія»); Харківської міської ради Харківської області.
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2.  Взяв  участь  у  програмі  підвищення  кваліфікації  «3  електронних  засобів  та  ди-
станційних технологій навчання», що проходила у Сумському державному університеті з
18.02.2021 по 04.03.2021 (Свідоцтво СП № 05408289 / 0731-21 – 4 кредити ЄКТС).

3.  Взяв  участь  у  Першій  «Школі  доброчесності»  Національного  агентства  з  питань
запобігання корупції, що відбулася у період листопад 2020 р. – травень 2021 р. Організатор:
Офіс розбудови доброчесності Національного агентства з питань запобігання корупції  (є
сертифікат).

4. Взяв участь у підвищені кваліфікації за програмою наукового семінару для науково-
педагогічних працівників «Неформальний конституціоналізм» (1 кредит ЄКТС/ 30 год.; те-
рмін навчання – 07.06.2021–18.06.2021 (сертифікат №1374 від 24 червня 2021 р.).

5. Взяв участь у III Legal Brand Forum, що відбувся 19–21 березня 2021 р. на платформі
ZOOM. Організатор: Харківський осередок Ліги студентів АПУ (є сертифікат).

-  ас.  Сметаніна Н.В.  пройшла міжнародне науково-педагогічне стажування на тему
«Європейська наука та міжнародні відносини»  в обсязі 4,5 кредитів (135 годин) (18.06.21;).
University of Warsaw (Польща). Сертифікат № 9481/18.06.21

Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології та кримінально-вико-
навчого права (протокол № 5 від “17” листопада 2021 року).

Завідувач  кафедри                                                         Богдан ГОЛОВКІН
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