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–  Головкін  Б.М.,  Панова  С.В.  До  питання  про  методи  запобігання
корупції //Актуальні  проблеми  протидії  злочинності  :  матеріали  наук.  конф.  за
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–  Головкін  Б.М.,  Христич  І.О.  Наукові  підходи  щодо  вимірювання
злочинності //Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за
результатами  роботи  фахівців  НДІ  вивч.  проблем  злочинності  ім.  акад.  В.  В.
Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд.
2019 р.) / редкол.: В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. – Харків :
Право, 2019. – 430 с.- С. 322-324 (0,13/0,06 д.а.)

–  Головкін  Б.М.,  Христич  І.О.  Проблеми  вимірювання  криміногенності
//Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами
роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад.  В. В. Сташиса НАПрН
України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.) / редкол.: В.
С. Батиргареєва, В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва та ін. – Харків : Право, 2019. – 430 с.  –
С. 325-328 (0,17/0,08 д.а.)

Енциклопедія:
Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Харків: Право, 2016 – Т. 18:

Кримінологія.  Кримінально-виконавче  право /  редкол.:  В.І.  Шакун (голова),  В.І.
Тимошенко (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права
імені В.М. Корецького НАН України; Нац. юриди. ун-т імені Ярослава Мудрого. –
2019.- 544 с. : іл.  (43,9 д.а.) – Член редколегії і автор 2-х термінів: Абстиненція С.
6, Віктимізація С. 60 (обсягом 0,15 д.а.)

6. Зв’язок з практикою.
6.4.  Підготовка  відповідей  (висновків)  на  запити  органів  державної  влади  та
місцевого самоврядування, організацій та громадян: 

На  виконання  Розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  
від  24  лютого  2016  р.  № 113-р  «Про  затвердження  Національного  плану  дій  з
виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до
2020 року» підготовлено відповідь на лист Інституту модернізації  змісту освіти  
№ 221/10-2309 від 09.11.2020 р. про проведені протягом 2020 р. проекти/системи
заходів з відповідної тематики (на 4-х стор).

8. Діяльність по розвитку творчих засад в організації наукових досліджень:
    8.1. Підготовка і проведення на базі кафедри наукових диспутів, круглих столів,
наукових конференцій :

23-24 вересня 2020 р. панельна дискусія «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ
В УМОВАХ КОРОНОКРИЗИ», в якій взяли участь 14 спікерів та 1640 учасників з
8 країн (Австрії,  Сполучені  Штати Америки, Литви,  Польща,  Білорусь,  Румунії,
Німеччини, Велика Британія);

01 липня 2020 р. науково-практичний онлайн «круглий стіл» «ЗАПОБІГАННЯ
КОРУПЦІЇ У ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ», присвячений 25-річчю із дня створення
НДІ вивчення проблем злочинності та 95-річчю  із дня народження академіка
Володимира Сташиса.

16 листопада 2020 р. ХХ-та Всеукраїнська наукова конференція з кримінології
для студентів, аспірантів та молодих вчених «ЗЛОЧИНЦІ І ЖЕРТВИ ЗЛОЧИНІВ».

19  листопада  2020  р.  міжнародна  науково-практична  конференція
«ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ І БЕЗПЕКА».
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Таблиця № 1

№
п/п

Дата проведення конференції 
назва, місто 

Вид участі

Міжнародні
1. 23-24  вересня  2020  р.  панельна  дискусія «Забезпечення

правопорядку  в  умовах  коронокризи»,  м.  Харків,
Національний  юридичний  університет  імені  Ярослава
Мудрого

Організатор,
Модератор
панельної
дискусії

2. 29 сентября 2020 г. Международная научно-практическая
конференція  «Концептуальные основы стратегии борьбы
с  коррупцией»  Науч.-практ.  центр  проблем  укрепления
законности  и  правопорядка  Генеральной  прокуратуры
Республики Беларусь, г. Минск

Тези

3. 19  листопада  2020  р.  міжнародна  науково-практична
конференція  «Діджиталізація  і  безпека», м.  Харків,
Національний  юридичний  університет  імені  Ярослава
Мудрого

Організатор

Всеукраїнські
4. 16  листопада  2020  р.  ХХ-та  Всеукраїнська  наукова

конференція  з  кримінології  для  студентів,  аспірантів  та
молодих вчених «Злочинці і жертви злочинів», м. Харків,
Національний  юридичний  університет  імені  Ярослава
Мудрого

Організатор

Інші конференції, семінари, «кругли столи»
5. 28  травня  2020  р.  Міжвузівський  науково-практичний

круглий стіл  «Кримінологічна теорія  і  практика:  досвід,
проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення», Нац. акад.
внутр. справ, м.Київ.

Тези

6. 30 травня 2020 р. ХХІV науково-практична конференція
«Теорія та практика сучасної юриспруденції», м. Харків

Тези

7. 01  липня  2020  р.  науково-практичний онлайн «круглий
стіл» «Запобігання  корупції у приватному секторі»,
присвячений 25-річчю  із дня створення НДІ вивчення
проблем злочинності та 95-річчю  із дня народження
академіка Володимира Сташиса,  НДІВПрЗ  імені
Академіка В.В. Сташиса НАПрН України, Харків

Організатор

8.3. Зарубіжні конференції:
Головкін  Б.М. Международная  научно-практическая  конференція

«Концептуальные  основы  стратегии  борьбы  с  коррупцией»  Науч.-практ.  центр
проблем  укрепления  законности  и  правопорядка  Генеральной  прокуратуры
Республики Беларусь, 29 сентября 2020 г., г. Минск.

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

ПІБ Кількість цитувань Індекс Хірша (h)
Головкін Богдан Миколайович 894 14
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10. Входе до складу редакційних колегій:
-  голова  редакційної  колегії  фахового  збірника  наукових  праць  «Питання

боротьби  зі  злочинністю»  Науково-дослідного  інституту  вивчення  проблем
злочинності імені академіка В.В. Сташиса;

- голова редакційної колегії фахового електронного наукового видання «Вісник
асоціації кримінального права України»;

- член редакційної колегії фахового 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:
-  Азарової  А.А.  «Кримінологічна  характеристика  та  запобігання  завідомо

неправдивим  повідомленням  про  загрозу  безпеці  громадян,  знищення  чи
пошкодження  об’єктів  власності»  (подана  на  здобуття  наукового  ступеня
кандидата юридичних  наук  за  спеціальністю  12.00.08  –  кримінальне  право  та
кримінологія; кримінально-виконавче право, спеціалізована вчена рада Д 26.007.03
у Національній академії внутрішніх справ) (червень 2020 р.)

-  Михайлика О.  Г. «Насильство в установах виконання покарань України:
кримінально-  правова  та  кримінологічна  характеристика (подана  на  здобуття
наукового  ступеня  доктора юридичних  наук  за  спеціальністю  12.00.08  –
кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, спеціалізована
вчена  рада  Д  27.855.03  Університету  державної  фіскальної  служби  України)
(липень 2020 р.). 

- Давидової М.М. «Запобігання схилянню до вживання наркотичних засобів,
психотропних  речовин  або  їх  аналогів  в  Україні»,  подану  на  здобуття  ступеня
доктора  філософії за  спеціальністю  081  -  «Право»,  захист  22.10.2020,
спеціалізована вчена рада ДФ 26.007.012 у Національній академії внутрішніх справ
(жовтень 2020 р.)

-  Курилюка  Ю.Б.  «Адміністративно-правові  та  кримінологічні  засади
забезпечення правопорядку в  прикордонній сфері  України»,  подану на здобуття
наукового  ступеня  доктора юридичних  наук  за  спеціальностями  12.00.07  -
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 12.00.08 -
кримінальне  право  і  кримінологія;  кримінально-виконавче  право,  захист
28.10.2020,  спеціалізована вчена рада  Д  17.127.07  Класичного  приватного
університету (жовтень 2020 р.).

-  Трепака  В.М.  «Теоретико-прикладні  проблеми  запобігання  та  протидії
корупції  в Україні»,  подану на здобуття наукового ступеня  доктора  юридичних
наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-
виконавче  право,  захист  11.12.2020,  спеціалізована  вчена  рада  
Д  26.236.02  в  Інституті  держави  і  права  імені  В.М.  Корецького  НАН  України
(листопад 2020р.).
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    13.  Підготував:
Відгуки  на  автореферати  докторських  дисертацій  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» (березень 2020 р.)

Коломієць Ю.  Ю. «Кримінально-правова ідеологія в юридичній доктрині та
кримінальному законодавстві України» (березень 2020 р.)
 Підгородинського В. М. «Злочини проти честі та гідності особи (теоретичне 
порівняльно- правове дослідження)» (березень 2020 р.)

Клочко  А.  М. «Теоретико-прикладні  засади  протидії  злочинам  у  сфері
банківської діяльності в Україні» (вересень 2020р.)

Мовчана Р. О. «Кримінальна відповідальність за злочини у сфері земельних
відносин» (вересень 2020р.)

Каменського Д.  В. «Кримінально-правова  охорона  економічних відносин у
США та Україні: компаративістське дослідження» (вересень 2020р.)

Макаренко  Н.  К. «Кримінологічні  засади  запобігання  професійній
злочинності в Україні» (грудень 2020 р.)

Рецензії на монографії:
- Продан Т.  В. «Кримінологічна  характеристика  жіночої  насильницької

злочинності в Україні» (вересень 2020р.)
-  Тимошенко В.І.,  Шакун В.І. «Теоретичні основи кримінології» (листопад

2020р.)

13.2. В 2020 році під науковим керівництвом Головкіна Б.М. відбувся захист
2-х кандидатських дисертацій здобувачами:  

1. Мокляк В.В. «Протидія терористичній діяльності в Україні» (02 жовтня
2020 р.) 

2. Шейко К. В. «Запобігання злочинам, що вчиняються у сфері виробництва і
обігу алкогольних напоїв» (02 жовтня 2020 р.) 

Науковий керівник аспірантів четвертого року навчання Іжевського Р.П. і
Бурда О.М. 

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.  

18. Керівник наукового гуртка з кримінології.

Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології  та кримінально-
виконавчого права (Протокол № 6  від «08» грудня 2020 р.)

___________________ проф. Б.М. Головкін
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