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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 

«Антикорупційна політика юридичних осіб приватного права» – 2,0 д.а. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи –  

«Антикорупційна політика юридичних осіб приватного права». 
Опубліковано 2,4 д.а. 

 
4.1. Форма впровадження виконаних НДР: 
     

Статті: 
 – Golovkin B. , Beletskyi A. Сonflict of interests as a corruption factor (Конфликт 
интересов как фактор коррупции). Norwegian Journal  of  development  of  the 
International  Science. №18/2018. Vol. 2. Oslo, Norway. P. 68-71. URL :  
http://www.njd-iscience.com/wp-content/uploads/2018/06/NJD_18_2.pdf (0,4/0,3 д.а) 

 
– Golovkin B. , Novikov O.  Тhe role of institutions of civil society in prevention of 

corruption (Роль институтов гражданского общества в предотвращении 
коррупции). Norwegian Journal of development of the International Science.  
№17/2018. Vol. 5. Oslo, Norway. Р. 56-60. URL :  http://www.njd-iscience.com/wp-
content/uploads/2018/05/NJD_17_5.pdf (0,5/0,3 д.а) 

 
 – Головкин Б. М., Лисодєд О.В. Про наукову діяльність кафедри кримінології 
та кримінально-виконавчого права // Вісник Асоціації кримінального права 
України [Електронне наукове видання]. Випуск 1 (10)/ 2018. Розділ 6. Наукове 
життя. С. 232-245 (0,51/0,3 д.а.) 
  
 – Головкін Б.М. передмова до монографії «Запобігання корупційним 
злочинам, що вчиняються при здійсненні митних процедур» / Д.О. Олійник ; [наук. 
ред. Б. М. Головкін] . – Харків : Право, 2018. – 200 с. (0,2 д.а.); 
  
 – Головкін Б.М. передмова до монографії «Участь громадськості у 
запобіганні корупційним злочинам в Україні» / А.В.Білецький ; [наук. ред. Б. М. 
Головкін] . – Харків : Право, 2018. 188 с. (0,2 д.а.). 

 
Навчальний посібник: 

 
- Правові основи запобігання та боротьби із корупцією : навч. посіб. для 

підготовки до атестації здобувачів вищої освіти / Б.М. Головкін, К.А. Автухов,  
М.Ю. Валуйська, С.Ю. Лукашевич та ін. ; за ред. Б.М. Головкіна і С.Ю. 
Лукашевича. – Харків : Право. 2018. – 288 с. (13,0/1,1 д.а) 
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 За науковою редакцією Б.М. Головкіна опубліковані монографії : 
 

- Запобігання корупційним злочинам, що вчиняються при здійсненні митних 
процедур : монографія / Д.О. Олійник ; [наук. ред. Б. М. Головкін] . – Харків : 
Право, 2018. – 200 с. (11,6 д.а.). 

 
- Участь громадськості у запобіганні корупційним злочинам в Україні : 

монографія / А.В.Білецький ; [наук. ред. Б. М. Головкін] . – Харків : Право, 2018. 
188 с. (10,93 д.а.) 

 
4.2. Наявність авторських свідоцтв та патентів: 

Отримано свідоцтво Державної науково-технічної бібліотеки України про 
депонування результату інтелектуальної діяльності № 125 – РІД(н)/ Ук-2018 
видано Головкіну Богдану Миколайовичу, Христич Інні Олександрівні, 
Шевченко Ларисі Олександрівні, Новікову Олегу Володимировичу та інш. 
про те, що результат інтелектуальної діяльності інтелектуальної діяльності: 
монографія «Латентна віктимність та шляхи її розв’язання в Україні» 
депоновано у Державній науково-технічній  бібліотеці України 23.11.2018 р. 
за підписом в.о. директора А.Г. Жарінова. 

 
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 виконання 
кримінальних покарань та організаційно-правового забезпечення діяльності органу 
пробації», реєстр. № 7494 від 17.01.2018 р. (у співавт. з Романовим М.В. і 
Автуховим К.А.); 

– «Про Дисциплінарний статут пенітенціарної системи», реєстр. № 8083 від 
01.03.2918 р. (у співавт. з Автуховим К.А.); 

 – «Про врегулювання правового статусу осіб, стосовно яких порушено 
законодавство України про кримінальну відповідальність, кримінальне 
процесуальне, кримінально-виконавче законодавство України внаслідок збройної 
агресії, збройного конфлікту, тимчасової окупації території України», (реєстр. № 
8560 від 05.07.2018 р.) (у співавт. з Романовим М.В. і Автуховим К.А.). 

 
6. Зв’язок з практикою: 

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

На запит науково-методичної ради Генеральної прокуратури України від 
14.06.2018 р. - Зауваження та пропозиції на Методичні рекомендації «Щодо 
проведення перевірок додержання законів оперативними підрозділами 
органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів державної 
кримінально-виконавчої служби України при здійсненні оперативно-
розшукової діяльності» ( у співавт. з Романовим М.В. і Автуховим К.А.). 
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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): 

1. Брав участь в організації та проведенні науково-практичного 
семінару «Практичні аспекти кримінологічного прогнозування у 
правоохоронній діяльності» (8 лютого 2018 року);  

2. Брав участь в організації та проведенні круглого столу: «Сучасні 
інструменти виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від 
корупційних та інших злочинів» (03 квітня 2018 р.) за участю голови 
Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління 
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Антона Янчука.  

3. Провів круглий стіл для студентів, аспірантів та  молодих вчених 
«Сучасна наука кримінально-виконавчого права» (25 квітня 2018 р.).  

       4. Організував зустріч зі студентами-правниками представників 
антикорупційних органів України «Від заяви до вироку. Топ-корупція під 
прицілом» в якій взяли участь Харківське територіальне управління НАБУ; 
Спеціалізована антикорупційна прокуратура; Рада громадського контролю 
НАБУ (20 вересня 2018 р.).  

     5. Організував проведення та був модератором Третьої панельної 
дискусії «Ефективна система кримінальної юстиції як фактор сталого 
розвитку економіки» Другого Харківського юридичного форуму в якому 
взяли участь 22 спікери та понад 120 учасників із 9 країн (Литви, Великої 
Британії, Республіки Білорусь, Швейцарії, Німеччини, Італії, Польщі, 
Сполучених Штатів Америки, України) (27 вересня 2018 р.). 

    6. Організував проведення практикуму «Агробізнес 2018: юридичні 
засоби для вирішення актуальних питань». Співорганізатори - юридична 
компанія «Alexandrov&Partners» (28 вересня 2018 р.).  В роботі практикуму 
взяло участь понад 50 учасників, серед яких більше половини практикуючих 
юристів та адвокатів. 

    7. Організував проведення відкритих лекцій доктора юридичних наук, 
практикуючого адвоката Фабіана Тайхманна (Швейцарія) «Боротьба з 
відмиванням грошей та фінансуванням тероризму: сучасні проблеми та 
міжнародна практика» (28-29 вересня 2018 р.). 

 
8. Організував ХVIII-ту студентську наукову конференцію з 

кримінології  «Актуальні проблеми протидії злочинності» (28 листопада 
2018р.). 
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9.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних: 
ПІБ Індекс Хірша (h) 

Головкін Богдан Миколайович 11 
 

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 дисертації Шкута 

О. В. «Теоретико-правові засади функціонування кримінально-виконавчої 
системи України» (подана на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 
наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право, захист 09.11.18). 
  
    13.  Підготував: 

7 відгуків на автореферати кандидатських дисертацій: 

1. Сказко Ю. А. – «Запобігання розбійним нападам на банківські 
установи та інкасаторів» за спеціальністю 12.00.08 (березень 2018 р.);  

2. Филь Р.С.– «Кримінально-правова охорона прав на об’єкти 
промислової власності в Україні» за спеціальністю 12.00.08 (травень 2018 
р.); 

3.   Д’ячкова М. О. «Засоби масової інформації як кримінологічний 
феномен» за спеціальністю 12.00.08 (травень 2018 р.); 

4. Ліховіцький Я.О. «Кримінологічні засади запобігання злочинам, що 
вчиняються персоналом Державної кримінально-виконавчої служби 
України», за спеціальністю 12.00.08 (жовтень 2018 р.); 

5. Прижбило О.В. «Імпульсивна злочинність: кримінологічні 
проблеми вивчення та запобігання» за спеціальністю 12.00.08 (жовтень 2018 
р.); 

6. Титаренко С.С.«Кримінальна відповідальність за протиправне 
захоплення суб’єктів господарювання» за спеціальністю 12.00.08 (листопад 
2018 р.); 

7. Васілін Є.М. «Доведення банку до неплатоспроможності: соціальна 
обумовленість криміналізації, аналіз складу злочину» за спеціальністю 
12.00.08 (листопад 2018 р.). 
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 Головкін Б.М. надав рецензію на підручник «Протидія корупційній 
злочинності» : підручник / А.В. Боровик, І.Є Мезенцева. Луцьк: 
Волиньполіграф, 2018. 592 с. 

 
13.2. В 2018 році під науковим керівництвом Головкіна Б.М. відбувся 

достроковий захист 2-х кандидатських дисертацій аспірантів третього року 
навчання:    

1. Білецького А.В. «Участь громадськості у запобіганні корупційним 
злочинам в Україні» (21 червня 2018р.); 

2. Олійника Д.О. «Запобігання корупційним злочинам, що вчиняються 
при здійсненні митних процедур» (14 вересня 2018р.).  

Крім того, під науковим керівництвом Б.М. Головкіна підготовлено та 
рекомендовано до захисту три кандидатські дисертації здобувачів:  

1. Єрмолаєвої-Задорожньої Т.В. «Кримінологічна характеристика та 
запобігання перешкоджанню професійній діяльності працівників 
правоохоронних органів»; 

2. Заічко О.В. «Запобігання незаконній порубці лісу»; 

3. Оберемко Ю.О. «Кримінологічна характеристика та запобігання 
умисним вбивствам, що вчиняються з корисливих мотивів». 

Натепер здійснюю наукове керівництво аспірантом другого року 
навчання Іжевським Р.П. 

 
19. Керівник наукового гуртка з кримінології (18 студентів Інституту 

прокуратури та кримінальної юстиції). 
 

Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології та кримінально-
виконавчого права (Протокол № 4 від «16 » листопада 2018 р.) 

 
 

____________________       Б.М. Головкін 
 
 
 
 
 


