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1. ГОЛОВКІН БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ 
2. Доктор юридичних наук, професор кафедри (0,25), завідувач кафедри 

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

«Феноменологія правової культури і правової свідомості та її роль у 
антикорупційній політиці держави» - 2,0 д.а. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – 
«Феноменологія правової культури і правової свідомості та її роль у 
антикорупційній політиці держави». 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР: 
«Феноменологія правової культури і правової свідомості та її роль у 
антикорупційній політиці держави» (2,52 д.а.) 
        Опубліковано 2,52 д.а. 
Статті: 

1. Головкін Б. М. Злочинність неповнолітніх як суспільна проблема [Текст] / 
Б. М. Головкін // Проблеми законності : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки 
України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого, 2016. - Вип. 133. - С. 204-217. – 0,74 д.а. 

2. Головкін Б. М. Торгівля органами людини: українські реалії / Б. М. 
Головкін // Журнал Східноєвропейського права. – 2016. -№27. – С. 21-26. – 0,5 д.а. 

3. Головкін Б. М. Віктимна поведінка жертв злочинів / Б. М. Головкін // 
Проблеми законності : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т 
ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. -
 Вип. 135. – 0,68 д.а. 

 
 Тези 

- Головкін Б. М. Антикорупційний менеджмент у митній справі / Б. М. 
Головкін // Фіскальна політика в Україні в кримінально-правовому вимірі: збірник 
тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 
«Фіскальна політика в Україні в кримінально-правовому вимірі», 26 квітня 2016 р. 
/ Університет державної фіскальної служби України, Навчально-науковий 
інститут права; кафедра кримінального права та кримінології. – Вінниця : ТОВ 
«Нілан-ЛТБ», 2016. – С. 60-65. – 0,3 д.а. 

- Головкін Б. М. Віктимізації населення від злочинності: досвід Україні // 
Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи: матеріали Міжнар. 
наук. конф., присвяч. 50-річчю каф. кримінології та кримінально-виконавчого 
права, Харків, 9 груд.2016 р. / за ред. В.Я. Тація, Б.М. Головкіна. – Харків: Право, 
2016. – 236 с. - С. 67-71 (0,3 д.а.) 

 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 
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5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів 

та інших нормативно-правових актів: 
Пропозиції і зауваження до проектів Законів України: 
 
«Про превентивні і компенсаційні засоби у зв’язку з катуванням, нелюдським чи 

таким, що принижує гідність, поводженням або покаранням щодо засуджених та осіб, 
узятих під варту, та запровадження інституту пенітенціарних суддів» реєстр. № 4936 від 
08.07.2016; 

 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 
доступу захисника до особи, яка має право на захист» реєстр. № 5054 від 31.08.2016; 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям 
Закону України «Про внесення змін до Конституції України до європейських 
стандартів» реєстр. № 5177-1 від 06.10.2016; 

«Превентивні і компенсаційні засоби у зв’язку з катуванням, нелюдським чи таким, 
що принижує гідність, поводженням або покаранням щодо засуджених та осіб, узятих 
під варту, та запровадження інституту пенітенціарних суддів», реєстр. № 4936 від 
08.07.2016 

 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 
дотримання прав та вдосконалення роботи з неповнолітніми правопорушниками»  

 
 
6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 
місцевого самоврядування, організацій та громадян: 

1. За дорученням Президії Національної академії правових наук України 
підготовлено пропозиції до проекту рішення Національної академії медичних 
наук, Національної академії педагогічних наук та НАПрН України на тему: 
«Правові, медико-соціальні та психологічні проблеми тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо переміщених осіб в Україні» (27.05.2016)  

2. Підготовка пропозицій та зауважень стосовно реформування наукової сфери 
та розвитку академічної науки до зустрічі Прем’єр-міністра України В. В. 
Гройсмана з ученими (01.08.2016)  

3. Підготовка кримінологічного прогнозу показників злочинності на 2017р. та 
на період 2016-2021 р.р.  

4. Міністерству освіти і науки України Директору департаменту науково-
технічного розвитку Д.В. Чеберкусу на запит № 18/4-64-16 від 08.04.2016р надано 
пропозиції щодо Плану заходів на 2016 рік із реалізації Стратегії кібербезпеки 
України (20.04.16) 

5. Відповідь на депутатське звернення «Щодо можливої наявності наукових 
матеріалів стосовно проблеми скоєння злочинів загальнокримінального 
характеру, звільненими від відбування покарання за Законом України «Про 
внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку 
зарахування судом строку попереднього ув'язнення у строк покарання», від 17 
серпня 2016 р. (05.09.16) 

 
8. Діяльність по розвитку творчих засад в організації наукових досліджень: 
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    8.1. Підготовка і проведення на базі кафедри наукових диспутів, 
круглих столів, наукових конференцій (перелік): 
  – приймав участь в організації і проведенні «Круглого столу»: 
«МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ З КІБЕРБЕЗПЕКИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В 
УКРАЇНІ» 19 квітня 2016 р. 

– приймав участь в організації і проведенні Всеукраїнської студентської 
конференції «ЗЛОЧИННІСТЬ ЯК СУСПІЛЬНА ПРОБЛЕМА ТА ШЛЯХИ ЇЇ 
ВИРІШЕННЯ В УКРАЇНІ» 04 листопада 2016 р. 

– приймав участь в організації і проведенні Міжнар. наук. конф. 
«СУЧАСНА КРИМІНОЛОГІЯ: ДОСЯГНЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» 
присвяч. 50-річчю каф. кримінології та кримінально-виконавчого права, 9 грудня 
2016 р. 

 
8.2. Участь у конференціях, семінарах: 

 
№ 
п/п 

Повна назва конференції Дата, країна, місто та установа 
проведення 

1. Науково-практична конференція 
«Кримінологічна теорія і практика: досвід, 
проблеми сьогодення та шляхи їх 
вирішення» 

25 березня 2016 р.  м. Київ 

2. «Круглий стіл»: «Міжнародні стандарти з 
кібербезпеки та їх застосування в Україні» 

19 квітня 2016 р. НЮУ  
ім. Ярослава Мудрого 

3. Всеукраїнська науково-практичної інтернет-
конференції «Фіскальна політика в Україні 
в кримінально-правовому вимірі» 

26 квітня 2016 р.  Університет 
державної фіскальної служби 
України 

4. Міжнародна конференція «Університети 
України як суб’єкти антикорупційної 
діяльності держави» 

30 вересня 2016 року, м. Київ 

5. Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Протидія злочинності: теорія 
та практика» 

19 жовтня 2016 року, м. Київ,  
Нац. акад. прок-ри України 

6. Всеукраїнська студентської конференції 
«Злочинність як суспільна проблема та 
шляхи її вирішення в Україні» 

04 листопада 2016 р. НЮУ   
ім. Ярослава Мудрого 

7. Міжнародна науково-практична 
конференція „Актуальні проблеми розвитку 
права і держави в умовах міжнародних 
інтеграційних процесів ” 

25 листопада 2016 року,  
м. Дніпро, Ун-т митної справи та 
фінансів 

8. Міжнародна науково-практична 
конференція „Корупція як загроза 
національній безпеці України: 
попереджаємо, протидіємо, переслідуємо” 

29 листопада 2016 року,  
м. Київ, ОБСЄ 
 

9. Міжнародна наукова конференція «Сучасна  
кримінологія: досягнення, проблеми, 
перспективи» 

9 грудня 2016 р., НЮУ         
ім. Ярослава Мудрого 

10. Навчально-методичний  семінар:  
«Організація  та здійснення  нагляду  за  
додержанням  вимог  законодавства  та  

Грудень 2016 р. Прокуратура 
Харківської області 



 4 
міжнародних стандартів щодо запобігання  
катувань та інших жорстоких,  нелюдських 
або таких,  що  принижують  гідність,  видів  
поводження  і  покарання,  належного  
надання в’язням медичної допомоги» 

 
10. Входжу до складу редакційної колегії збірника наукових праць «Питання 

боротьби зі злочинністю» Науково-дослідного інституту вивчення проблем 
злочинності імені академіка В.В. Сташиса, електронного наукового фахового 
видання Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
«Теорія і практика правознавства», збірника наукових праць Вісник Національної 
академії правових наук України.  

 
11. Входжу до складу спеціалізованої вченої ради К 64.502.01  Науково-

дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса 
 
12. За звітний період виступав офіційним опонентом по 4 дисертаціям, поданим 

за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-
виконавче право): 
 1. Ярмиш О. Н. «Механізм запобігання злочинності у сфері громадської безпеки» (за 
спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право); 
 2. Ілляшенко О. В. «Запобігання незаконній торгівлі органами і тканинами людини в 
Україні та інших європейських країнах (порівняльно-правове дослідження)» (за спеціальністю 
12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право); 

3. Кулик С. Г. «Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам проти 
моральності» (подана на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право); 

4. Лагоцька В. Ф. «Кримінологічна характеристика рецидивної злочинності жінок» 
(подана на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – 
кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). 

  
13.  Підготував: 

8 відгуків на автореферати кандидатських дисертацій: 

1. Кравцова Марина Олександрівна – «Кіберзлочинність: кримінологічна 
характеристика та запобігання органами внутрішніх справ» (подана на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право); 

2. Щирська Вікторія Сергіївна – «Запобігання організації або утриманню місць 
незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних 
речовин або їх аналогів» (подана на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право); 

3. Чернишов Георгій Михайлович – «Фінансове шахрайство в інвестиційно-будівельній 
сфері: кримінологічне дослідження» (подана на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-
виконавче право); 

4. Нестерова Ірина Анатоліївна – «Злочинність у сфері туристичного бізнесу: 
кримінологічна характеристика та запобігання» (подана на здобуття наукового ступеня 
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кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право); 

5. Колб Олександр Григорович «Запобігання незаконному заволодінню транспортними 
засобами в Україні» (подана на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право); 

6. Лагоцька Вікторія Федорівна «Кримінологічна характеристика рецидивної 
злочинності жінок» – відгук офіційного опонента на дисертацію (подана на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право); 

7. Цибулін Тарас Григорович «Кримінальна відповідальність за пособництво у вчиненні 
злочину» (подана на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 
12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право); 

8. Черненко О.О. «Кримінологічні засади запобігання економічній злочинності слідчими 
підрозділами національної поліції України» (подана на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-
виконавче право). 

 
2 відгуки на автореферати докторських дисертацій. 
 
13.2. Є науковим керівником аспірантів Олійника Д.О., Білецького А.В. 
19. Керівник наукового гуртка з кримінології. Під моїм керівництвом 

підготовлено 6 тез студентами - учасниками Всеукраїнської студентської 
конференції «Злочинність як суспільна проблема та шляхи її вирішення в 
Україні» (1,1 д.а.). 

 
Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології та кримінально-

виконавчого права (Протокол № 6 від «21» листопада 2016 р.) 
 

 
Доктор юридичних наук, професор Б.М. Головкін 

 


