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1. ГОЛОВКІН БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ 
2. Доктор юридичних наук, професор кафедри, завідувач кафедри кримінології та 

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

«Концептуальні засади нової антикорупційної  політики держави і програмні 
заходи її реалізації» - 2,0 д.а. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи –  
«Концептуальні засади нової антикорупційної  політики держави і програмні 
заходи її реалізації». 
4.1. Форма впровадження виконаних НДР: 
«Концептуальні засади нової антикорупційної  політики держави і програмні 
заходи її реалізації» (5,27 д.а.) 
    Опубліковано 5,27 д.а. 
Статті: 

  - Головкін Б. М.  Тіньова зовнішня торгівля і корупція на митницях  / 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, 2017. -
 Вип. 139. – 0,82 д.а. 
 - Головкін Б. М. Як стають жертвами 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, 2017. - Вип. 136. – с. 161-172 
– 0,6 д.а. 
 - Головкін Б. М. Віктимологічне запобігання грабежам і розбоям / Б. М. Головкін 
// Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол. : В.І. Борисов та ін. – Х. : 
Право, 2017. – Вип. 33. – С. 78–96. – 0,7 д.а. 

 
 Тези 

- Головкін Б. М. Поняття корупційної злочинності у митній сфері / Б. М. Головкін // 
Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасніть, майбутнє:  [Текст] : Матеріали 
Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 р.) У 2-х т. Т. 2 
/ [відп. ред. Г.О. Ульянова – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 848 с. - С. 
285-287 (0,2 д.а.) 

- Головкін Б. М. Стан корупції в митній справі / Світ без корупції: міф чи 
реальність? : матеріали дискусійної панелі Першого Харк. між нар. юрид. форуму 
«Право та проблеми сталого розвитку в глобалізованому світі» (м. Харків, 3-6 жовтня 
2017 р.) - Харків : Право, 2017.- 142 с. – С. 19-25 (0,34 д.а.) 

- Головкін Б. М. Сценарії віктимізації злочинів / Б. М. Головкін //Кримінологічна 
теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення [Текст] : 
матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Київ, 24 берез. 2017 р.) : у 2 ч. / [редкол.: В.В. 
Чернєй, С.Д. Гусаров, С.С. Чернявський та ін.] – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – 
Ч. 1 – 300 с. - С. 15-18 (0,2 д.а.) 

- Головкін Б. М. Електронна система запобігання злочинності у великих містах // З 
нагоди 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського: зб. матеріалів  
круглого столу, м. Харків, 30 жовтня 2017 р./ [відп. за вип. В.Ю. Шепітько] ; Нац. юрид. 
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ун-т ім. Ярослава Мудрого ; НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса НАПРН України. 
– Харків : Право, 2017.  128 с.– С. 48-52 (0,21 д.а.) 

 
Навчальний посібник: 
- Віктимологія : навч. посібник/ В. В. Голіна, Б. М. Головкін, М. Ю. Валуйська 

та ін. ; за ред. В.В. Голіни і Б.М. Головкіна. – Харків : Право, 2017-  с. 308 - розд. 
2, розд. 8 (8.4)  (17,9/ 2,6 д.а.)  

 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

 
5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів: 
Пропозиції та зауваження до проектів Законів України: 
 
 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вирішення 

проблемних питань проведення антитерористичної операції та посилення боротьби з 
тероризмом)»(реєстр. № 6079 від 13.02.2017) (у співавт. з Новіковим О.В.) 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 
відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітнього та особи, яка не досягла 
статевої зрілості» (реєстр. № 6449 від 16.05.2017 р.) (у співавт. з Кулик К.Д.) 

 
Відповідь на запит Конституційного Суду України № 347-16/685 від 12.04.2017 р. 

щодо доктринальних  підходів до  вирішення  питань,  порушених  у  конституційному  
поданні Уповноваженого  Верховної  Ради  України  з  прав людини  щодо  
відповідності  Конституції  України  (конституційності) положень частини  шостої 
статті  216  Кримінального  процесуального  кодексу України,  відповідно  до  яких  
слідчі  органів  Державної кримінально-виконавчої  служби  України  здійснюють 
досудове  розслідування  злочинів,  вчинених  на  території  або  в  приміщеннях 
Служби, а  також  надані відповіді на  такі запитання: 

- якою  може  бути  легітимна  мета  наділення  слідчих  органів  Служби 
повноваженням  здійснювати  досудове  розслідування  злочинів,  вчинених  на 
території або в приміщеннях Служби; 

-   які  зобов’язання  держави  випливають  із  приписів  статей  27,  28 Конституції 
України стосовно осіб, які перебувають під контролем держави; 

-   чи  може  інституційна  та  ієрархічна  залежність  слідчих  органів Служби  
призвести  до  евентуальних  порушень  прав  людини,  гарантованих статтями 27, 28 
Основного Закону України. (у співавт. з Автуховим К.А., Лисодєдом О.В.,  
Романовим М.В.) 

 
 
6. Зв’язок з практикою: 

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

 
У відповідь на лист начальника Управління служби безпеки України в 

Харківській області Носача А. В. № 70/33-7766 від 20.05.2017 підготовлені та 
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надіслані пропозиції до нової редакції Концепції боротьби з тероризмом 
та до Плану заходів з її реалізації. 

 
8. Діяльність по розвитку творчих засад в організації наукових досліджень: 
    8.1. Підготовка і проведення на базі кафедри наукових диспутів, круглих столів, 
наукових конференцій (перелік): 
  – приймав участь в організації і проведенні «Круглого столу»: 
«ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ 
УКРАЇНИ» 04 квітня 2017 р. 

– приймав участь в організації і проведенні дискусійної  панелі «СВІТ БЕЗ 
КОРУПЦІЇ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?» Першого Харківського міжнародного 
юридичного форуму «Право та проблеми сталого розвитку в глобалізованому 
світі»  04 жовтня 2017 р. 

– приймав участь в організації і проведенні XVI Всеукраїнської 
кримінологічної конференції «ЗЛОЧИННІСТЬ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ» 
для студентів, аспірантів та молодих вчених, 12 грудня 2017 р. 

 
8.2. Участь у конференціях, семінарах: 

 
№ 
п/п 

Дата проведення, повна назва конференції, установа проведення, 
місто та країна 

Вказати 
доповідач 
або тези 

Міжнародні  
1. 19 травня 2017 р., Міжнародна науково-практична конференція 

«Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасніть, майбутнє» 
(до 20-річчя НУ ОЮА та 170-річчя Одеської школи права), м. Одеса 

Тези 

2.  3-6 жовтня 2017 р., Перший Харківський міжнародний  юридичний 
форум «Право та проблеми сталого розвитку в глобалізованому 
світі», Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого,  
НАПрН України, USAID, ОБСЕ, м. Харків 

Особиста 
участь 

3. 4 жовтня 2017 р., Дискусійна панель «СВІТ БЕЗ КОРУПЦІЇ: МІФ ЧИ 
РЕАЛЬНІСТЬ?» Першого Харківського міжнародного юридичного 
форуму «Право та проблеми сталого розвитку в глобалізованому 
світі», НЮУ імені Ярослава Мудрого, НАПрН України, USAID, 
ОБСЕ, м. Харків   

Член 
оргкомітету, 
доповідач, 

тези 

Всеукраїнські  
1. 24 березня  2017 р., Міжвузівська науково-практична конференція 

«Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та 
шляхи їх вирішення», Національна академія внутрішніх справ, м. 
Київ  

Доповідач, 
тези 

2. 12 грудня 2017 р., XVI Всеукраїнська кримінологічна конференція 
«Злочинність у глобалізованому світі» для студентів, аспірантів та 
молодих вчених, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків 

Член 
оргкомітету 

 Інші конференції, семінари, «кругли столи»  
1. 04 квітня 2017 р.,  «Круглий стіл» «Перспективи реформування 

кримінально-виконавчої системи України»,  Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

Член 
оргкомітету, 

особиста 
участь 
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2.  31 жовтня 2017 р., «Круглий стіл» з нагоди 100-річчя від дня 

народження доктора юридичних наук професора, Заслуженого діяча 
науки і техніки України М.В. Салтевського, Нац. юрид. ун-т імені 
Ярослава Мудрого, Харків  

Тези 

3. 12 листопада 2017р.,  Освітній форум «Придніпров’я–2017» 
(культурно-діловий центр «Менора», м. Дніпро) 

Особиста 
участь 

4. 20 листопада 2017 р. «Круглий стіл» «Харків: безпека і правопорядок. 
Законодавчі ініціативи» за участі радника Президента США Дональда 
Трампа з кібербезпеки (колишннього мера Нью-Йорка, 1994-2001) 
Рудольфа Джуліані, Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, Харків 
 

Доповідач 

 
9. Видавнича діяльність: 
 Статті: 

 - Головкін Б. М.  Тіньова зовнішня торгівля і корупція на митницях  / 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, 2017. -
 Вип. 139. – 0,82 д.а. 
 - Головкін Б. М. Як стають жертвами 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, 2017. - Вип. 136. – с. 161-172 
– 0,6 д.а. 
 - Головкін Б. М. Віктимологічне запобігання грабежам і розбоям / Б. М. Головкін 
// Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол. : В.І. Борисов та ін. – Х. : 
Право, 2017. – Вип. 33. – С. 78–96. – 0,7 д.а. 

 
 Тези 

- Головкін Б. М. Поняття корупційної злочинності у митній сфері / Б. М. Головкін // 
Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасніть, майбутнє:  [Текст] : Матеріали 
Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 р.) У 2-х т. Т. 2 
/ [відп. ред. Г.О. Ульянова – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 848 с. - С. 
285-287 (0,2 д.а.) 

- Головкін Б. М. Стан корупції в митній справі / Світ без корупції: міф чи 
реальність? : матеріали дискусійної панелі Першого Харк. між нар. юрид. форуму 
«Право та проблеми сталого розвитку в глобалізованому світі» (м. Харків, 3-6 жовтня 
2017 р.), - Харків : Право, 2017.- 142 с. – С. 19-25 (0,34 д.а.) 

- Головкін Б. М. Сценарії віктимізації злочинів / Б. М. Головкін //Кримінологічна 
теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення [Текст] : 
матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Київ, 24 берез. 2017 р.) : у 2 ч. / [редкол.: В.В. 
Чернєй, С.Д. Гусаров, С.С. Чернявський та ін.] – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – 
Ч. 1 – 300 с. - С. 15-18 (0,2 д.а.) 

- Головкін Б. М. Електронна система запобігання злочинності у великих містах // 
«Круглий стіл» з нагоди 100-річчя від дня народження доктора юридичних наук 
професора, Заслуженого діяча науки і техніки України  
М.В. Салтевського (Харків, 31 жовтня 2017 р.): Харків, Нац. юрид. ун-т імені Ярослава 
Мудрого, 2017. – с. 48-52. (0,21 д.а.) 
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Навчальний посібник: 
- Віктимологія : навч. посібник/ В. В. Голіна, Б. М. Головкін, М. Ю. Валуйська та ін. ; 

за ред. В.В. Голіни і Б.М. Головкіна. – Харків : Право, 2017-  с. 308 - розд. 2, розд. 8 (8.4) 
(17,9/ 2,6 д.а.) 

 
9.2.  Публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних: 
 

№ 
з/п Прізвище, 

ім’я, по 
батькові 

Назва статті 
мовою оригіналу 

Країна, 
назва журналу, 

вихідні дані 

Науково-
метрична база 

даних (якщо 
входить) 

1. Головкін Б.М. Тіньова зовнішня 
торгівля і корупція на 
митницях   

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, 2017. - Вип. 
139 

Збірник індексується 
в Google Scholar, 
міжнародних рефера-
тивних базах даних 
«EBSCO Publisher», 
«Information Matrix for 
the Analysis of Journals» 
(MIAR), Index 
Copernicus International, 
Scientific Indexing 
Services, Science Impact 
Factor, Bielefeld 
Academic Search 
Engine, Directory of 
Research Journals 
Indexing; має 
повнотекстові мережеві 
версії в Інтернеті на 
платформах Національ-
ної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадсь-
кого, у базі даних 
«Наукова періодика 
України» (на платформі 
Uran – загально- 
державна технологічна 
платформа на базі Open 
Journal Systems (OJS), 
Central and Eastern 
European Online Library, 
спеціалізованої 
інформаційної системи 
Російського індексу 
наукового цитування 
«РІНЦ» та ін. 

2. Головкін Б.М. Як стають жертвами 
злочинів 

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, 2017. - Вип. 
136– с. 161-172 

3. Головкін Б.М. Віктимологічне 
запобігання грабежам і 
розбоям 

Питання боротьби зі 
злочинністю: зб. наук. 
пр. / редкол. : В.І. 
Борисов та ін. – Х. : 
Право, 2017. – Вип. 33. 
– С. 78–96 

Збірник індексується 
в Google Scholar; має 
повнотекстові мережеві 
версії в Інтернеті на 
платформі Національ-
ної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадсь-
кого, у базі даних 
«Наукова періодика 
України»  
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9.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз 

даних: 
ПІБ Індекс Хірша (h) 

Головкін Богдан Миколайович 8 
 

10. Входжу до складу редакційних колегій: 
- 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. Член 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 3 дисертаціям, поданим 

за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-
виконавче право): 
 1. Семененка О. Н. «Кримінологічна характеристика та запобігання грабежам в Україні» 
(подана на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – 
кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право); 
 2. Кушніра М.М. «Запобігання корисливо-насильницьким злочинам, що вчиняються 
неповнолітніми особами жіночої статі в Україні» (подана на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право); 

3. Сокол О. О. «Кримінологічна характеристика та запобігання ухиленням від сплати 
аліментів на утримання непрацездатних дітей» (подана на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право). 

 
    13.  Підготував: 

2 відгуки на автореферати кандидатських дисертацій: 

1. Лубинець І.Г.– «Насильство серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів: 
кримінологічна характеристика та заходи запобігання» за спеціальністю 12.00.08; 

2. Михальченко О.М. – «Корупція в Україні: кримінологічна характеристика, 
детермінація та запобігання за спеціальністю 12.00.08. 

 
Відгук на автореферат докторської дисертації  
 
Дорохіної Ю.А. – «Теоретичні проблеми кримінально-правової охорони власності в 

Україні» за спеціальністю 12.00.08. 
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13.2. Є науковим керівником аспірантів Олійника Д.О., Білецького 

А.В., Іжевського Р.П., здобувачів Єрмолаєвої-Задорожньої Т.В. і Заічко О.В. 
19. Керівник наукового гуртка з кримінології (20 студентів Інституту 

прокуратури та кримінальної юстиції). Під моїм керівництвом студентами 
підготовлено тези на Міжнародну наукову конференцію «ЗЛОЧИННІСТЬ У 
ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ» для студентів, аспірантів та молодих вчених. 

 
Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології та кримінально-

виконавчого права (Протокол № 5 від « 29 » листопада 2017 р.) 
 
 

Доктор юридичних наук, професор Б.М. Головкін 
 


