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отношений в Украине (Victimization of family relations in Ukraine). Acta 

Moraviae. 2020. № 1. С. 35–42.     



 Жук І.В. Сравнительный анализ уголовного законодательства Украины 

и стран ЕС в сфере борьбы с терроризмом. 

Scientificachievementsofmodernsociety:Abstractsofthe 6th International scientific 

and practical conference (Liverpool, United Kingdom, Febr. 05, 2020). Cognum 

Publishing House. Pp. 652-657. 

 

Публікації в фахових періодичних виданнях, які включено до 

наукометричної Scopus (2019-2020)   
Kryshevych O., KуslenkoD., Shynkaruk O.,Yukhno Y., KorotunI., Bondarenko V., 

Holovanova N. Enhancing physical fitness of future national security personnel of Ukraine 

using team sports. Journal of Physical Education and Sport, 2020. № 20 (Supplement issue 

1). Р. 378–384. URL: http://efsupit.ro (DOI:10.7752/jpes.2020.s105)/Available 

from: https://efsupit.ro/images/stories/februarie2020/Art%2054.pdf. (Scopus). 
Савченко А.В., Кришевич О.В., Воробей П. А. Психиатрические и уголовно-

правовые вопросы манипуляции в мошенничестве.  Психиатрия, психотерапия и 

клиническая психология: международный научно-практический журнал.  2019. Том 

10. № 4. С. 719–729. ISSN 2220-1122 (print), ISSN 2414-2212 (online) (Scopus, EDSCO, 

Ulrich’sPeriodical Directory). 

Klymenko  Olga A., Gutsalyuk  Mykhaylo V., Savchenko  Andrii V. Combating 

cybercrime as a prerequisite for the development of the digital society. JANUS.NET, e-

journal of International Relations, Vol. 11, Nº. 1 (May-October 2020). P. 18–29.  e-

ISSN: 1647-7251 (Scopus). 

Oleg Grudzur, Viktoria Babanina, Vasyl Shakun, Viktor Sushchenko, Yuriy 

Harust Decriminalization of Gambling in Ukraine: International Experience. 

Gênero&Direito. v. 9 n. 05 (2020). https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/ged/index. 

(Scopus). 
Kryshevych O., Yuliia Komarynska, Olena Kofanova, Nataliya Linnyk.  Public-

private partnership as an effective mechanism for attracting private investment in achieving 

the aims the socio-economic development /Problems and Perspectives in Management/ - 

Volume 17 2019, issue #4, pp.469-479 (Scopus)..  

Zhuk I.V., Cherniavskyi S.S., HolovkinB. M., ChornousY.M., BodnarV.Y., 

International cooperation in the field of fighting crime: directions, levels and forms of 

realization. Journal of Legal Ethical and Regulatory Issues. 2019. Volume 22, Issue 3 

(Scopus).  
 Yuliia Komarynska, Olha Kryshevych,Olena Kofanova, Nataliya Linnyk 

Public-private partnership as an effective mechanism for attracting private investment in 

achieving the aims the socio-economic development Problems and Perspectives in 

Management/ - Volume 17 2019,issue #4, pp.469-479 (Scopus). 

Dzhuzha, O., Tychyna, D., Nazymko, Y. Nalutsyshyn, V. (2020). Condition, 

tendencies, dynamics and geography of  HIV/AIDS spreading in Ukraine. Amasonia  

Investiga, 9 (28), 108-112.    https://doi.org/10.34069/AI/2020.28.04.13  (Scopus). 

  

Публікації в фахових періодичних виданнях, які включено до 

наукометричної бази Web of Science  
Olha Kryshevych, Artem Shevchyshen, Olena Lepei. Correlation between the 

system of remuneration of police officers and their professional performance: foreign 

experience. Baltic journal of Economic Studies, Volume 4 Number 3. Riga: Publishing 

House “Baltija Publishing”, p. 343-348, ISSN 2256-0742(PRINT); ISSN 2256-0963 

(ONLINE). DOI: https: //doi.org/10.30525/2256-0742.    Journal is available: 

www.baltijapublishing.lv. 
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Nataliya Mykhalchuk, Olha Kryshevych The Peculiarities of the Perception and 

Understanding of Sonnets Written by W. Shakespeare by the Students of the Faculty of 

Foreign Languages Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика: зб.  Наук 

(Web of Science). 

Roman V. Veresha,  Alexander  N. Dzhuzha, Dmitry M. Tychyna, Oksana V. 

Topchii. A legal mechanism to prevent the spread of  HIV/AIDS. Opcion (Universidad del 

Zulia /Venezuela), Vol. 36 (2020) : Edicion Especial Nro.26 (Ano 36,   Especial No. 26 

(2020), 125-145. ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385. URL: 

https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/viev/31706  (Web of Science). 

Vozniuk, A., & Tytko, A. (Ukraine). Cryptocurrency: present-day challenges and 

prospects of development. Economic Annals-XXI. Volume 176, Issue 3-4 August 20, 2019. 

49-55. DOI: https://doi.org/10.21003/ea (Web of Science). 

Vozniuk, A. A., Savchenko, A. V., Tarasevych, T. Y., Dudorov, O. O., & 

Klymenko, O. A. (2020). Electronic Money and Payments as Means of Committing Crimes. 

Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 9(4), 150. https://doi.org/10.36941/ajis-2020-

0069 (Web of Science) 

Oliinyk, O., Farynyk, V., Vozniuk, A., Volobuieva, O., & Beryslavska, O. (2020). 

The principles of criminal law in the aspect of protection of constitutional rights of citizens. 

Amazonia Investiga, 9(27), 445-459. https://doi.org/10.34069/AI/2020.27.03.49 (Web of 

Science). 
Vozniuk, A., Dudorov, O., Tytko, A., & Movchan, R. (2020). Implementation of UN 

and EU recommendations on criminalization of organized crimes. Amazonia Investiga, 9 

(28), 234-240. https://doi.org/10.34069/AI/2020.28.04.26 (Web of Science). 

Захищені дисертаційні дослідження  
на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право      

Бондарчук А.С. «Кримінально-правова характеристика погрози або насильства 

щодо журналістів в Україні» (науковий керівник – професор  Бабаніна В.В., захист 

відбувся в НАВС 13.11.2019 р.). 

Ладнюк В.Р. «Кримінально-правова характеристика перешкоджання діяльності 

народного депутата України та депутата місцевої ради» (науковий керівник професор 

Бабаніна В.В., захист відбувся в НАВС 08.07.2020 р.).  

 

Обговорені дисертаційні дослідження: 
на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право      

Шопіної Ю.О. «Кримінальна відповідальність медичного або фармацевтичного 

працівника за вчинення злочину, пов’язаного з виконанням професійних обов’язків» 

(науковий керівник професор Процюк О.В.) (№ 24 від 30.06.2020);  

Константинова О.О. «Кримінальна відповідальність за видання нормативно-

правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати 

бюджету всупереч закону» (науковий керівник професор Процюк О.В.) (протокол 

засідання кафедри № 27 від 06.08.2020);. 

на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 

«Право» 

Бурбели Ю.С. «Добровільне відшкодування  завданого збитку або усунення 

заподіяної шкоди у кримінальному праві України» (науковий керівник професор 

Савченко А.В., протокол № 25 від 09.07.2020);  

         Коваленка Д.А. «Кримінальна відповідальність за перешкоджання з’явленню 

(прибуттю) свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання 

https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/viev/31706
https://doi.org/10.21003/ea


показань чи висновків» (науковий керівник професор Кришевич О.В.) (протокол № 

25 від 09.07.2020; № 26 від 23.07.2020 – рекомендовано до розгляду на 

міжкафедральному семінарі з умовою усунення висловлених зауважень); 
на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право      

Докторанта кафедри, кандидата юридичних наук, доцента  Триньової Я.О. на 

тему «Теоретичні засади та практика реалізації принципів біоетики в кримінальному 

праві України» (науковий керівник професор Осадчий В.І.) (протокол № 17 від 

04.03.2020). У режимі відео конференції міжкафедральний семінар 11.06.2020 

(доручення НАВС від 27.05.2020 № 59). 

Підготовлено рецензії  на: 
1) навчальний посібник «Управління Національною поліцією України», 

підготовлений колективом кафедри публічного управління та адміністрування 

Національної академії внутрішніх справ (2020 р.) – професор Савченко А.В.; 

2) рукопис монографії Р.О.Мовчана «Кримінальна відповідальність за злочини 

у сфері земельних відносин: законодавство, доктрина, практика» (2020 р.) – професор 

Савченко А.В.; 

3) практичний посібник Денисова О.Ф. «Кримінальне право України. Загальна 

частина. Кросворди» (2020 р.) – професор Савченко А.В.; 

5 )монографію А.В.Боровика та О.Г.Колба «Theoretical and practical problems of 

applicationin Ukraine of actions of physicalforce, special meansandweaponstoconvicted, 

imprisoned», англійською мовою(«Теоретичні та практичні проблеми застосування в 

Україні заходів фізичної сили, спеціальних засобів і зброї до засуджених, позбавлених 

волі») (2020 р.) – професор Савченко А.В. 

6)монографію М.І. Колос «Українське кримінальне право: походження, 

розвиток і сучасність» //Науковий вісник Ужгородського національного університету. 

2019. Серія ПРАВО. Випуск 57. Том 1. С. 141-143 – професор Вознюк А.А.  

Доктор юридичних наук, професор Джужа О.М. виступив у якості 

офіційного опонента  на захистах дисертаційних досліджень: 

на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (за спеціальністю 

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право): 

 Богатирьова А.І. «Злочинність серед засуджених у місцях несвободи: 

кримінологічна характеристика та запобігання;  

на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (за спеціальністю 

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право): 

 Євдокимової М.О. «Кримінологічна характеристика жіночної 

злочинності в сфері економіки».   

Професор Савченко А.В. виступив у якості офіційного опонента на захистах 

дисертаційних досліджень:  

на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (за спеціальністю 

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право): 

Орловського Р.С. по темі: «Інститут співучасті в кримінальному праві України» 

(спеціалізована вчена рада 

Д 64.086.01 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, 

31.10.2019); 

на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (за спеціальністю 

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право): 

Таран Н.Г. «Суб’єкт злочину у кримінальному праві України: теоретичні та 

прикладні аспекти» (спеціалізована вчена  рада Д 26.007.03 у Національній академії 

внутрішніх справ, 18.12.2019); 



на здобуття наукового ступеня доктора філософії  (за спеціальністю 12.00.08 

- кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право): 

Зеленяк П.А. «Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам, що 

посягають на життя та здоров’я дитини в Україні» (спеціалізована вчена рада ДФ 

26.007.005 Національної академії внутрішніх справ, 24.01.2020). 

Доктором  юридичних наук, професором Джужею О.М.  підготовлено відгуки: 

на автореферат дисертаційного дослідження  

Триньової Я.О. «Теоретичні засади та практика реалізації принципів біоетики в 

кримінальному праві України» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 

наук (за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право); 

 на дисертаційні  дослідження   

Дан Г.В. «Запобігання використанню малолітньої дитини для заняття 

жебрацтвом в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (за 

спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 

право); 

Бурбели Ю.С. «Добровільне відшкодування  завданого збитку або усунення 

заподіяної шкоди у кримінальному праві України» на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії зі спеціальності 081 «Право»; 

Коваленка Д.А. «Кримінальна відповідальність за перешкоджання з’явленню 

(прибуттю) свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання 

показань чи висновків» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 081 «Право». 
 


