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4. Тема  і  обсяг  фактично  виконаної  науково-дослідницької  роботи  –
«Запобігання корупції в діяльності юридичних осіб приватного права».

Опубліковано 4,88 д.а.

4.1. Форма впровадження виконаних НДР:

Статті:

Включені до міжнародної наукометричної бази даних SCOPUS

-  Golovkin  B.N., Cherniavskyi  S.S.,  Chornous  Y.M.,  Bodnar  V.Y.,  Zhuk,  I.V.
International cooperation in the field of fighting crime: directions, levels and forms of
realization   (Міжнародне  співробітництво  у  сфері  боротьби  зі  злочинністю:
напрями, рівні і форми реалізації)//  Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
(Про  правові,  етичні  і  нормативні  питання),  22(3).  2019.  МАЛАЙЗІЯ.
https://www.abacademies.org/articles/international-cooperation-in-the-field-of-fighting-
crime-directions-levels-and-forms-of-realization-8346.html С. 1-14 (2,0/0,4 д.а.)

Було проіндексовано 30.08.2019 р. Scopus

- Bohdan M. Holovkin, Oleksandr V. Skrypniuk, Viktor I. Vasylynchuk, Olena S.
Oliinyk, Mykola A. Rubashchenko   Сriteria and basic signs of the lawful protection of
the person’s interests from socially dangerous encroachment as a factor, which excludes
criminality  of  an  act:  international  experience  (Критерии  и  основные  признаки
законной защиты интересов человека от социально опасного посягательства как
фактора, исключающего преступность деяния: международный опыт) // Journal of
Legal,  Ethical  and  Regulatory  Issues  (Про  правові,  етичні  і  нормативні  питання),
22(4).  2019.  МАЛАЙЗІЯ.   https://www.abacademies.org/articles/Criteria-and-basic-
signs-of-the-lawful-protection-of-the-person%C3%A2%C2%80%C2%99s-interests-
1544-0044-22-4-398.pdf С. 1-12 (1,9/0,3 д.а.)

Включені до міжнародної наукометричної бази даних Web of Science Core 
Collection

-  Golovkin  Bogdan,  Marysyuk  Kostyantyn  Foreign  experience  in  countering
(preventing) organized crime in the financial system: special law enforcement bodies and
strategic   priorities   (Зарубіжний  досвід  в  запобіганні  (протидії)  організованим
злочинам у фінансовій системі: спеціальні органи правоохоронного забезпечення і

https://www.abacademies.org/articles/Criteria-and-basic-signs-of-the-lawful-protection-of-the-person%C3%A2%C2%80%C2%99s-interests-1544-0044-22-4-398.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Criteria-and-basic-signs-of-the-lawful-protection-of-the-person%C3%A2%C2%80%C2%99s-interests-1544-0044-22-4-398.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Criteria-and-basic-signs-of-the-lawful-protection-of-the-person%C3%A2%C2%80%C2%99s-interests-1544-0044-22-4-398.pdf
https://www.abacademies.org/articles/international-cooperation-in-the-field-of-fighting-crime-directions-levels-and-forms-of-realization-8346.html%20%D0%A1.%201-14
https://www.abacademies.org/articles/international-cooperation-in-the-field-of-fighting-crime-directions-levels-and-forms-of-realization-8346.html%20%D0%A1.%201-14


стратегічні  пріоритети)//  Baltic  journal  of  economic  studies  (Балтийский  журнал
економічних досліджень). Латвія. Том: 5  Выпуск: 3  С. 25-36 (1,2/0,6 д.а.)

Було  проіндексовано  21.08.2019  р.   Web  of  Science  Core  Collection  

–  Головкін Б.М. передмова до монографії «Запобігання незаконній порубці
або незаконному перевезенню, зберіганню, збуту лісу»: монографія / О.В. Заічко ;
[наук. ред. Б. М. Головкін] . – Харків : Право, 2019. – 192 с. (11,16/ 0,2 д.а.)

Тези:

–  Головкін Б.М. Об’єкти превентивного впливу у сфері протидії  корупції//
Актуальні  питання  розвитку  та  взаємодії  публічного  та  приватного  права:
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції,  м.  Львів,  15-16 березня
2019 р. Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2019. –
100 с. – С. 80-84 (0,3 д.а.)

– Головкін  Б.  М., Новіков  О.  В.  Деякі  проблеми  участі  громадськості  у
запобіганні  корупції//  Матеріали  наукової  конференції  за  результатами  роботи
фахівців  Науково-дослідного  інституту  вивчення  проблем  злочинності
імені академіка  В.  В.  Сташиса  Національної  академії  правових  наук  України  за
фундаментальними темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: В. С.
Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. Харків: Право, 2019.  С. 103–106.
(0,22/0,11 д.а.).

–  Головкін Б.М.  Роль антикорупційної освіти в системі заходів запобігання
корупції//  International  scientific  and  practical  conference  «New challenges  of  legal
science in Ukraine and EU countries» Miskolc, Hungary, April 19-20, 2019. Miskolc:
Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. 464 pages. С. 298-301 (0,3 д.а.)

–  Головкін  Б.М. Протидія  корупції  у  сфері  нелегального обігу  деревини і
лісоматеріалів//  Сучасні  кримінологічні  дослідження:  методи,  напрями,
перспективи :  Матеріали міжнародного  науково-практичного круглого столу (м.
Київ,  14  листопада  2019  р.)  –  Державний  науково-дослідний  інститут  МВС
України, 2019 (0,3 д.а.)

Підручники:

- Запобігання корупції : підручник / [Б.М. Головкін, О.Ю. Шостко,  О.В. Новіков
та ін.]; за заг. ред. Б.М. Головкіна. – Харків : Право. 2019. – 291 с. (18,5/1,32 д.а)

- Кримінально-виконавче право : підручник / Б.М. Головкін, А.Х. Степанюк,
О.В.  Лисодєд  та  ін.;  за  заг.  ред.  Б.М.  Головкіна,  А.Х.  Степанюка.  –  2-ге  вид.
перероб. і допов. – Харків : Право. 2019. – 296 с. (18,5/0,75 д.а)

Навчальний посібник:

-  Корупційні  та  інші  злочини,  що  вчиняються  у  сфері  виконання  покарань:
кримінологічна характеристика та запобігання : навч. посібник / за заг. ред. д.ю.н.,
проф. О.Г. Колба. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2019.  Підрозділ 2.2. Сучасний
стан, рівень, структура та тенденції вчинення корупційних та інших злочинів, що
вчиняються у сфері виконання покарань (у співавт. з  Боровик А.В.) С. 103-114 (0,3
д.а.).
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За науковою редакцією Б.М. Головкіна опубліковано монографію :

- Запобігання незаконній порубці або незаконному перевезенню, зберіганню,
збуту лісу: монографія / О.В. Заічко ; [наук. ред. Б. М. Головкін] . – Харків : Право,
2019. – 192 с. (11,16 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:

- Висновок  щодо  проекту  Закону  України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо систем моніторингу стану безпеки»,
(реєстр. № 10120 від 01.03.2019 р.) (у співавт. з О.Ю. Шостко).

- Висновок  щодо  проекту  Закону  України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо протидії організованій злочинності», (реєстр.
№ 10121       від 01.03.2019) (у співавт. з О.Ю. Шостко).

- На запит від 12 березня 2019 р. № 04-18/3-449 надано висновок щодо
поданого народним депутатом України Дмитренком О.  М. проекту Закону
України  «Про внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо
удосконалення системи запобігання злочинам серед засуджених в установах
виконання покарань»  (реєстр. № 10083 від 26.02.2019р.) (у співавт. з С.Ю.
Лукашевичем і М.Ю. Валуйською).

6. Зв’язок з практикою:
6.5.  Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади

та місцевого самоврядування, організацій та громадян:

-  Підготовлено  відповідь  на  лист  Головного  управління  по  боротьбі  з
корупцією  та  організованою  злочинністю  Служби  безпеки  України  щодо
доцільності  криміналізації  контрабанди  товарів  (вх.  №125-01-1198  від
17.07.2019) (у співавт. з О.В. Новіковим).

- Підготовлено розгорнутий висновок  щодо  «Концепції  вдосконалення
діяльності  правоохоронних органів України» в частині розділу ІІ «Головні
причини  погіршення  криміногенної  обстановки,  незадовільного  стану
протидії злочинності та захисту прав і свобод громадян в Україні протягом
2014–2018  років»   (автор  Баганець  О.В.,  2019  рік)  (у  співавт.  з  В.В.
Пивоваровим).
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-  Надано  пропозиції  щодо  доповнення  інформації  у  Формі  4  наукової
атестації ЗВО «Перспективний план розвитку Університету на 2019-2023 рр.»
до пункту 2 «Пріоритетні тематичні напрями для ЗВО на п'ятирічний період»
Начальнику науково-дослідницького сектору  Ісаєву А.М.

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):

26 вересня 2019 р. під егідою  OSCE в Україні,  Європейської експертної
асоціації,  в  рамках  проекту  «PRAVO-JUSTICE»  організував  і  був
модератором  панельної  дискусії  «Кримінальні  загрози  в  секторі  безпеки:
практики  ефективного  реагування»  Третього  Харківського  міжнародного
юридичного форуму в якому взяли участь 26 спікерів та понад 140 учасників
з 7 країн (Китаю, Естонії, Чехії, Польщі, Австрії, Литви, України);

02  грудня   2019  р.  ХІХ-та  Всеукраїнська  наукова  конференція  з
кримінології «Протидія організованій злочинності і корупції» для студентів,
аспірантів та молодих вчених.

Таблиця № 1

№
п/п

Дата проведення конференції 
назва, місто 

Вид участі

Міжнародні
1. April 19-20, 2019. International scientific and practical conference

«New challenges  of  legal  science  in  Ukraine  and EU countries»
Miskolc, Hungary 

Особиста
участь 
Тези

2. 28  квітня  -   2  березня  2019  р.  установча  конференція
консорціуму   університетів-учасників   проекту  проекту
Еразмус+ «Модернізація  магістерських  програм  підготовки
суддів,  прокурорів  та слідчих»,  м. Грац (Австрія)

Особиста
участь

3. 26 вересня 2019 р. -  III Харківський Міжнародний юридичний
форум.  Панельна  дискусія  «Кримінальні  загрози  в  секторі
безпеки: практики ефективного реагування», м. Харків.

Організатор,
Модератор
панельної
дискусії

4. 15  листопада  2019  р.,  Міжнародна  науково-практична
конференція  «Не  карою  єдиною!  Проблеми  модернізації
системи протидії злочинності в Україні: ІІІ Київський полілог»
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, м. Київ

Особиста
участь

Всеукраїнські
5. 02 грудня 2019 р.  XIX Всеукраїнська наукова конференція з

кримінології  для  студентів,  аспірантів  та  молодих  вчених
«Протидія  організованій  злочинності  і  корупції»,  м.  Харків,
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Організатор

Інші конференції, семінари, «кругли столи»
6. 24 квітня 2019 р. Круглий стіл для студентів, молодих вчених

та  правозахисників  «Реформування  кримінально-виконавчої
системи України: шлях до викоренення тортур», Харків 

Організатор
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8.3. Зарубіжні конференції:

International  scientific  and  practical  conference  «New  challenges  of  legal
science  in  Ukraine  and  EU  countries»  (Miskolc,  Hungary,  April  
19-20, 2019).

У  зв’язку  із  запрошенням  членів  робочої  групи  проекту  Еразмус+
«Модернізація  магістерських  програм  підготовки  суддів,  прокурорів  та
слідчих»  -  завідувач  кафедри  кримінології  та  кримінально-виконавчого
права Головкін Б.М.  взяв  участь  в  установчій конференції  консорціуму
університетів-учасників  проекту,  28 квітня -  2 березня 2019 року у м. Грац
(Австрія).

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

ПІБ Індекс Хірша (h)
Головкін Богдан Миколайович 16

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». 

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 дисертаціям:
-  Жаровської  Галини  Петрівни  «Теорія  та  практика  протидії

транснаціональній організованій злочинності в Україні»  (подана на здобуття
наукового  ступеня  доктора юридичних  наук  за  спеціальністю  12.00.08  –
кримінальне  право  та  кримінологія;  кримінально-виконавче  право,  захист
15.05.19). 

-  Голдлевської-Коновалової  А.В.  «Запобігання  злісній  непокорі
вимогам  адміністрації  установи  виконання  покарань»  (подана  на  здобуття
наукового ступеня  кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 –
кримінальне  право  та  кримінологія;  кримінально-виконавче  право,  захист
червень 2019).

-  Новосада  Юрія  Олександровича  «Кримінально-виконавчі  засади
участі  прокуратури  України  у  сфері  виконання  покарань»  (подана  на
здобуття  наукового  ступеня  доктора юридичних  наук  за  спеціальністю
12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право,
захист 27.09.19 в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького Національної
академії наук України )
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- Філіппова Станіслав Олександровича «Кримінологічні засади протидії
транскордонній злочинності» (подана на здобуття наукового ступеня доктора
юридичних  наук  за  спеціальністю  12.00.08  –  кримінальне  право  та
кримінологія;  кримінально-виконавче  право,  захист  -  грудень  2019  в
Дніпропетровському  державному  університеті  внутрішніх  справ  МВС
України)

- Колба Івана Олександровича «Застосування заходів фізичного впливу,
спеціальних засобів і зброї до засуджених в Україні: теоретичні, правові та
практичні  засади»  (подана  на  здобуття  наукового  ступеня  доктора
юридичних  наук  за  спеціальністю  12.00.08  –  кримінальне  право  та
кримінологія;  кримінально-виконавче  право,  захист  –  17  грудня  2019  в
Інституті  держави і  права ім. В.М. Корецького Національної академії  наук
України )

    13.  Підготував:
Відгуки  на  автореферати  кандидатських  дисертацій  за

спеціальністю 12.00.08:

Митич С. П. «Злочини, що вчиняються у сфері виготовлення та обігу
лікарських засобів в Україні: кримінологічна характеристика, детермінація та
запобігання» (червень 2019 р.)

Тернавської А. А. «Запобігання суїциду серед засуджених у виправних
колоніях України» (жовтень 2019 р.)

13.2.  В 2019 році  під науковим керівництвом Головкіна Б.М. відбувся
захист 3-х кандидатських дисертацій здобувачами:  

1.  Заічко  О.В.  «Кримінологічна  характеристика  та  запобігання
незаконній порубці лісу» (05 лютого 2019 р.);

2.  Єрмолаєва-Задорожня  Т.В.  «Кримінологічна  характеристика  та
запобігання  перешкоджанню  професійній  діяльності  працівників
правоохоронних органів» (05 лютого 2019 р.). 

3.  Гурстієва  Ю.О.  «Кримінологічна  характеристика  та  запобігання
умисним  вбивствам,  що  вчиняються  з  корисливих  мотивів»  (17  вересня  
2019 р.).

Науковий керівник аспірантів другого року навчання Іжевського Р.П. і
Бурда О.М. і здобувачів Мокляк В.В. і Шейко К.В.

14.1. Відзнаки і нагороди:

Почесною  грамотою  Харківської  обласної  державної  адміністрації
нагороджено   Б.М.  Головкіна,  д.ю.н.,  завідувача  кафедри  кримінології  та
кримінально-виконавчого права з нагоди Дня науки (17 травня 2019 р.)
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Грамотою Харківської  обласної  ради нагороджено  Головкіна  Б.М.  за
багаторічну  сумлінну  працю,  високий  професіоналізм,  вагомий  особистий
внесок  у  розвиток  науки  і  освіти  та  підготовку  висококваліфікованих
спеціалістів. За підписом Голови Харківської обласної ради Сергія Чернова
(18 листопада 2019р.)

Служба  безпеки  України  нагородила   Грамотою  Головкіна Богдана
Миколайовича за підписом Першого заступника Голови Служби полковника
Д. Нескоромного (21 листопада 2019 р.)

15. Співробітництво з закордонними організаціями.
15.1. Участь у міжнародних проектах:

Головкін Б.М.  є керівником 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.  

У липні 2019 р. проходив міжнародне стажування в Академії ГУСПОЛ
(м. Граніца, Чешська Республіка), сертифікат (CerAkHus 019/2019).

Під  егідою  OSCE в  Україні,  Європейської  експертної  асоціації,  в
рамках  проекту  «PRAVO-JUSTICE»  модерував  панельну  дискусію
«Кримінальні загрози в секторі безпеки: практики ефективного реагування»
Третього  Харківського  міжнародного  юридичного  форуму  в  якому  взяли
участь 26 спікерів та понад 140 учасників з 7 країн (Китаю, Естонії, Чехії,
Польщі, Австрії, Литви, України) (26 вересня 2019 р.)

18. Керівник наукового гуртка з кримінології (23 студента 1-го курсу
магістратури Інституту підготовки кадрів для Служби Безпеки України).

Додаток №1

№
з/п

Назва виду роботи Години

1 Scopus 
1.International cooperation in the field of fighting crime: directions, levels and forms of
realization  (Міжнародне спвробітництво у сфері боротьби за злочинністю: напрями,
рівні і форми реалізації)// Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (Про правові,
етичні  і  нормативні  питання),  22(3),  2019.  МАЛАЙЗІЯ.
https://www.abacademies.org/articles/international-cooperation-in-the-field-of-fighting-
crime-directions-levels-and-forms-of-realization-8346.html С.  1-14 (Співавтори
Cherniavskyi S.S., Chornous Y.M., Bodnar V.Y., Zhuk, I.V.)

Було проіндексовано 30.08.2019 р. Scopus

50

7

https://www.abacademies.org/articles/international-cooperation-in-the-field-of-fighting-crime-directions-levels-and-forms-of-realization-8346.html
https://www.abacademies.org/articles/international-cooperation-in-the-field-of-fighting-crime-directions-levels-and-forms-of-realization-8346.html


2. Bohdan M. Holovkin, Oleksandr V. Skrypniuk, Viktor I. Vasylynchuk, Olena S. Oliinyk,
Mykola A. Rubashchenko   Сriteria and basic signs of the lawful protection of the person’s
interests from socially dangerous encroachment as a factor, which excludes criminality of
an  act:  international  experience  (Критерии  и  основные  признаки  законной  защиты
интересов  человека  от  социально  опасного  посягательства  как  фактора,
исключающего преступность деяния: международный опыт) // Journal of Legal, Ethical
and  Regulatory  Issues  (Про  правові,  етичні  і  нормативні  питання),  22(4),  2019.
МАЛАЙЗІЯ.  https://www.abacademies.org/articles/Criteria-and-basic-signs-of-the-lawful-
protection-of-the-person%C3%A2%C2%80%C2%99s-interests-1544-0044-22-4-398.pdf
С. 1-12 (1,9/0,3 д.а.)

50

Web of Science Core Collection
3. Foreign  experience  in  countering  (preventing)  organized  crime  in  the  financial
system: special  law enforcement  bodies and strategic  priorities   (Зарубіжний досвід в
запобіганні  (протидії)  організованим  злочи-нам  у  фінансовій  системі:  спеціальні
органи  правоохоронного  забезпечення  і  стратегічні  пріоритети)//  Baltic  journal  of
economic  studies  (Балтийский  журнал  економічних  досліджень).  Латвія.  Том:  5
Выпуск: 3  С. 25-36. (Співавтор Marysyuk Kostyantyn)

Було проіндексовано 21.08.2019 р.  Web of Science Core Collection

125

7

Публікація  підручника  (навчального  посібника),  рекомендованого  до  видання  кафедрою
університету:

 Запобігання корупції : підручник / [Б.М. Головкін, О.Ю. Шостко,  О.В. Новіков та
ін.]; за заг. ред. Б.М. Головкіна. – Харків : Право. 2019. – 291 с. (18,5/1,32 д.а)
    

66

     Кримінально-виконавче право : підручник / Б.М. Головкін, А.Х. Степанюк,  О.В. 
Лисодєд та ін.; за заг. ред. Б.М. Головкіна,  А.Х. Степанюка. – 2-ге вид. перероб. і
допов. – Харків : Право. 2019. – 296 с. (18,5/0,75 д.а)

37

8

Наукове редагування монографії:
Запобігання  незаконній  порубці  або  незаконному  перевезенню,  зберіганню,  збуту
лісу: монографія / О.В. Заічко ; [наук. ред. Б. М. Головкін] . – Харків : Право, 2019. –
192 с. (11,16 д.а.)

334

9

Наукове редагування підручника (навчального посібника), рекомендованого до видання кафедрою
університету:

Запобігання корупції : підручник / [Б.М. Головкін, О.Ю. Шостко,  О.В. Новіков та
ін.]; за заг. ред. Б.М. Головкіна. – Харків : Право. 2019. – 291 с. (18,5 д.а)

555

     Кримінально-виконавче право :  підручник /  Б.М. Головкін,  А.Х. Степанюк,
О.В. Лисодєд та ін.; за заг. ред. Б.М. Головкіна, А.Х. Степанюка. – 2-ге вид. перероб. і
допов. – Харків : Право. 2019. – 296 с. (18,5 д.а)

277

13

Публікація  тез  доповідей  на  конференції  (круглому  столі,  семінарі,  форумі)  без  виступу  на
відповідному заході, що проходив за межами України:

Роль  антикорупційної  освіти  в  системі  заходів  запобігання  корупції//
International  scientific  and  practical  conference  «New  challenges  of  legal  science  in
Ukraine and EU countries» Miskolc, Hungary, April 19-20, 2019. Miskolc: Izdevnieciba
«Baltija Publishing», 2019. 464 pages. С. 298-301 (0,3 д.а.)

30

14

Публікація  тез  доповідей  на  конференції  (круглому  столі,  семінарі,  форумі)  з  виступом  на
відповідному заході, що проходив в Україні:

–  Головкін  Б.М. Протидія  корупції  у  сфері  нелегального  обігу  деревини  і
лісоматеріалів  //  Сучасні  кримінологічні  дослідження:  методи,  напрями,
перспективи : Матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу (м. Київ,
14 листопада 2019 р.) – Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2019
(0,3 д.а.)

40

15 Публікація  тез  доповідей  на  конференції  (круглому  столі,  семінарі,  форумі)  без  виступу  на
відповідному заході, що проходив в Україні:

20

8

https://www.abacademies.org/articles/Criteria-and-basic-signs-of-the-lawful-protection-of-the-person%C3%A2%C2%80%C2%99s-interests-1544-0044-22-4-398.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Criteria-and-basic-signs-of-the-lawful-protection-of-the-person%C3%A2%C2%80%C2%99s-interests-1544-0044-22-4-398.pdf


Головкін  Б.М. Об’єкти  превентивного  впливу  у  сфері  протидії  корупції//
Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права: Матеріали
міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 15-16 березня 2019 р. Львів:
Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2019. – 100 с. – С. 80-84
(0,3 д.а.)

 
Головкін  Б.  М., Новіков  О.  В.  Деякі  проблеми  участі  громадськості  у

запобіганні  корупції.  Матеріали  наукової  конференції  за  результатами  роботи
фахівців  Науково-дослідного  інституту  вивчення  проблем  злочинності
імені академіка  В.  В.  Сташиса  Національної  академії  правових  наук  України  за
фундаментальними темами у 2018 р. (м. Харків,  26 берез.  2019 р.) / редкол.:  В. С.
Батиргареєва,  В. І.  Борисов, Д. П. Євтєєва та ін.  Харків: Право, 2019.  С. 103–106.
(0,22/0,11 д.а.).

10

16

Рецензування монографії, підручника, навчального посібника, енциклопедії, словника, дисертації,
автореферату, наукової статті  :
1) Рецензування дисертацій:

- Жаровської Галини Петрівни «Теорія та практика протидії транснаціональній
організованій злочинності в Україні»  (подана на здобуття наукового ступеня доктора
юридичних  наук  за  спеціальністю  12.00.08  –  кримінальне  право  та  кримінологія;
кримінально-виконавче право, захист 15.05.19). 

-  Голдлевської-Коновалової  А.В.  «Запобігання  злісній  непокорі  вимогам
адміністрації установи виконання покарань» (подана на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних  наук  за  спеціальністю  12.00.08  –  кримінальне  право  та
кримінологія; кримінально-виконавче право, захист червень 2019).

-  Новосада  Юрія  Олександровича  «Кримінально-виконавчі  засади  участі
прокуратури України  у сфері  виконання  покарань» (подана на здобуття  наукового
ступеня  доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та
кримінологія;  кримінально-виконавче  право,  захист  27.09.19 в  Інституті  держави і
права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України  )

-  Філіппова  Станіслав  Олександровича  «Кримінологічні  засади  протидії
транскордонній  злочинності»  (подана  на  здобуття  наукового  ступеня  доктора
юридичних  наук  за  спеціальністю  12.00.08  –  кримінальне  право  та  кримінологія;
кримінально-виконавче  право,  захист  -  грудень  2019  в  Дніпропетровському
державному університеті внутрішніх справ МВС України)

-  Колба  Івана  Олександровича  «Застосування  заходів  фізичного  впливу,
спеціальних засобів і зброї до засуджених в Україні: теоретичні, правові та практичні
засади»  (подана  на  здобуття  наукового  ступеня  доктора юридичних  наук  за
спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче
право,  захист  –  17  грудня  2019  в  Інституті  держави  і  права  ім.  В.М.  Корецького
Національної академії наук України )

150

2) Рецензування авторефератів:
Митич С. П. «Злочини, що вчиняються у сфері виготовлення та обігу лікарських

засобів  в  Україні:  кримінологічна  характеристика,  детермінація  та  запобігання»
(червень 2019 р.)

Тернавської А. А.  «Запобігання суїциду серед засуджених у виправних колоніях
України» (жовтень 2019 р.)

30

17 Керівництво науковою роботою студентів з підготовки:
3. Тез доповідей на конференцію:

9



«Протидія  організованій  злочинності  і  корупції» //  Матеріали  ХІХ-тої  Всеукраїнської
наукової конференції з кримінології для студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Харків,
02 грудня 2019 р.). – Харків : Право, 2019 :

  
23 студента 1-го курсу магістратури Інституту підготовки кадрів для СБ України:
1. Лемак  К.Е.,  1  гр.  Протидія  корупції  у  сфері  незаконної  трансплантації  органами  і

тканинами людини.
2. Шевченко  О.О.,  1  гр.  Протидія  незаконному  переправленню  осіб  через  державний

кордон України.
3. Фомякова О.І., 3 гр.  Проблема найманства в Україні: шляхи її вирішення.
4. Котюк К.О., 3 гр. Злочинність у сфері незаконного  видобування вугілля.
5. Макарова К.А.,  3 гр. Використання незаконного поштового імпорту у контрабандних

схемах.
6. Криштоп А.А., 1 гр. СБУ як суб’єкт протидії корупції в системі правоохоронних органів.

7. Горянська К.В., 3 гр.  Торгівля жінками: проблема століття.
8. Шевченко І.О., 2 гр. Кримінологічна характеристика злочинця-терориста.
9. Федоров В.Д., 2 гр. Щодо необхідності функціонування ПБКОЗ в системі СБУ.
10. Демчук  А.І.,  й  гр.  Легалізація  (відмивання)  доходів,  одержаних  злочинним

шляхом з використанням криптовалюти.
11. Кучер М.М., 3 гр. Недостовірне декларування як спосіб ухиляння від сплати

податків та митних платежів.
12. Семекліт Є.В., 1 гр. Запобігання тероризму СБУ.
13. Чорна  В.М.,  1  гр.  Роль  «злодіїв  в  законі»  в  управлінні  організованою

злочинністю.
14. Щукіна Т.О., 1 гр. Кримінологічна характеристика особи судді-корупціонера.
15. Сорокін А.А., 1 гр. Протидія наркобізнесу в Україні.
16. Орлов  Р.А.,  1  гр.  Реформування  СБУ  в  аспекті  боротьби  з  організованою

злочинністю.
17. Михайлова  Г.І.,  1  гр.  Незаконна  торгівля  органами  та  анатомічними

матеріалами людини: виклики сьогодення.
18. Гелевич І.О., 2 гр. Незаконна вирубка лісів в кримінологічному аспекті.
19. Проскурякова Н.А., 2 гр. Боротьба з корупцією в митній сфері.
20. Стецик Р.С., 3 гр. Протидія корупції  у морських портах України.
21. Дука  В.В.,  3  гр.  Білокомірцева  злочинність  як  детермінант  у  сфері

корупційних злочинів.
22. Карабут М.М., 2 гр. Протидія організованій злочинності неповнолітніх.
23. Забіла Б.В., 1 гр. Корупція  в галузі освіти і шляхи її запобігання.
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 Надання  науково-практичних  висновків  на  запити  комітетів  Верховної  Ради  України,
Конституційного  Суду  України,  Верховного  Суду,  Генеральної  прокуратури  України,  Державного
бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро́  України, Міністерства внутрішніх справ
України  та  інших  органів  охорони  правопорядку,  органів  державної  влади  та  органів  місцевого
самоврядування:

-  Висновок   щодо   проекту   Закону   України  «Про  внесення  змін  до  деяких
законодавчих  актів  України  щодо  систем моніторингу  стану  безпеки»,  (реєстр.  №
10120 від 01.03.2019 р.) (у співавт. з О.Ю. Шостко).

- Висновок  щодо  проекту  Закону  України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо протидії організованій злочинності», (реєстр. № 10121 від 01.03.2019)
(у співавт. з О.Ю. Шостко).

- На запит від 12 березня 2019 р. № 04-18/3-449 надано висновок щодо поданого
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народним  депутатом  України  Дмитренком  О.  М.  проекту  Закону  України  «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи
запобігання злочинам серед засуджених в установах виконання покарань»  (реєстр. №
10083 від 26.02.2019р.) (у співавт. з С.Ю. Лукашевичем і М.Ю. Валуйською).

- Підготовлено відповідь на лист Головного управління по боротьбі з корупцією та
організованою  злочинністю  Служби  безпеки  України  щодо  доцільності
криміналізації  контрабанди товарів (вх. №125-01-1198 від 17.07.2019) (у співавт. з
О.В. Новіковим).

- Підготовлено розгорнутий висновок  щодо  «Концепції вдосконалення діяльності
правоохоронних органів України» в частині розділу ІІ «Головні причини погіршення
криміногенної обстановки, незадовільного стану протидії злочинності та захисту прав
і свобод громадян в Україні протягом 2014–2018 років»  (автор Баганець О.В., 2019
рік) (у співавт. з В.В. Пивоваровим).

Всього: 2314

Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології  та кримінально-
виконавчого права (Протокол №  6   від « 09 » грудня 2019 р.)

___________________Б.М. Головкін
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