
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
 ЗА 2021 РІК

1. ГОЛОВКІН Богдан Миколайович.
2. Доктор  юридичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  кримінології  та

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

попередження злочинності» – 2,0 д.а.
4. Тема  і  обсяг  фактично  виконаної  науково-дослідницької  роботи  –

«Доктрина попередження злочинності» - 18,28 д.а.

4.1. Форма впровадження виконаних НДР:
Стаття включена до міжнародної наукометричної бази SCOPUS - 1/ 1,0  д.а.
Зарубіжна колективна монографія – 1/ 1,5 д.а.
Монографії – 5/10,4 д.а.
Навчальні посібники з грифом МОН – 2/ 3,0 д.а.
Стаття- 1/1,2 д.а.
Тези – 5/1,18 д.а.

Опубліковано 15/18,28 д.а.

Стаття у виданні, яке включено до міжнародної наукометричної бази SCOPUS
-  Bohdan M. Holovkin, Oleksii V. Tavolzhanskyi, Oleksandr V. Lysodyed

Corruption  as  a  cybersecurity  threat  in  conditions  of  the  new  world's  order
(Корупція як загроза кібербезпеці в умовах нового мирового порядку) Linguistics
and Culture Review, 5(S3), 499-512. 2021 https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS3.1538
(1,0 д.а.)

Зарубіжна колективна монографія:
Deliktology: Monograph. Under the general editorship of I. Kopotun, S. Petkov, P.

Polian.  Kunovice:  Akademie  HUSPOL  :  2021,  V.  3.  -  332  p (Деліктологія:
Монографія.  Під загальною редакцією І.  М. Копотуна,  С.  В.  Пєткова,  Р.  Polian.
Куновіце: Академія ГУСПОЛ : 2021, Т. 3. - 332 с. Розділ ІІІ  (авт. 1,5 д.а.))

Монографії:
Запобігання  кримінальним  правопорушенням,  що  вчиняються  персоналом

установ виконання покарань: монографія /Б.М. Головкін, О.Г. Колб, І.М. Копотун
В.І. Руденко; за заг. ред. д.ю.н., проф., член-кореспондента НАПрН України Б.М.
Головкіна  та  д.ю.н.,  проф.,  заслуженого  юриста  України  О.Г.  Колба.  Харків:
Національний  юридичний  університет  імені  Ярослава  Мудрого,  2021.  300  с.  -
Головкін Б.М.  Розділ 1 «Теоретичні та методологічні засади дослідження кримінальних
правопорушень, що вчиняються персоналом установ виконання покарань» С. 8-78 (авт.
6,0 д.а.)

 Правова  наука  України:  сучасний стан,  виклики та  перспективи розвитку.
Монографія. -  Харків: Право. 2021. 678 с. (п.7.4.3.  Головкін Б.М. Кримінологічні
засади державної антикорупційної політики.   С.629-633 (авт. 0,3 д.а).



Монографії за науковою редакцією Б.М. Головкіна:
Протидія терористичній діяльності в Україні: монографія / В.В. Мокляк 

[наук. ред. Б.М. Головкін]. Харків. Юрайт, 2021. 204 с. (12,09/ 0,2 д.а.)
Запобігання  злочинам,  що  вчиняються  у  сфері  виробництва  і  обігу

алкогольних напоїв : монографія / К.В. Шейко [наук. ред. Б.М. Головкін]. Харків.
Юрайт, 2021. 212 с. (12,09/ 0,2 д.а.)

Навчальні посібники з грифом МОН:

Поняття та зміст прогалин і колізій у кримінально-виконавчому законодавстві
України та шляхи їх подолання: навч. посіб./А. В. Боровик, Д. С. Бєлкіна, О. Г.
Колб, Б.М. Головкін та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. Г. Колба. Одеса:
Вид. дім «Гельветика», 2021. 336 с. (19,53/ 1,5 д.а)

Запобігання  потраплянню  у  місця  позбавлення  волі  заборонених  предметів:
кримінологічні та кримінально-виконавчі засади: навч. посіб. /А. В. Борович, К. Г.
Махицька, О. Г. Колб та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. Г. Колба. Одесса:
Вид. дім «Гельветика», 2021. 400 с. (розділ 1.2 «Поняття запобігання потраплянню
до засуджених до позбавлення волі, заборонених предметів», 1,5 д.а.)

Тези:
–  Головкін Б.М.   Поняття корупції у приватному секторі за міжнародними

актами  та  зарубіжним  законодавством  //  Злочинність  і  протидія  їй  в  умовах
сингулярності:  тенденції  та  інновації  :  зб.  тез  доп.  наук.-практ.  конф.,  присвяч.
пам’яті  члена  Правління  Кримінологічної  асоціації  України,  професора  Тетяни
Андріївни Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т
внутр. справ, Кримінол. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2021. – 464 с. С. 53-56
(0,33 д.а.)

–  Головкін  Б.М. Про  антикорупційну  стратегію  України  //  Стан  та
перспективи  розвитку  юридичної  науки:  матеріали  міжнародної  науково-
практичної конференції, м. Дніпро, 3-4 вересня 2021 р. -  Дніпро: ГО «Правовий
світ», 2021.- 84 с. С. 53-57 (0,3 д.а.)

- Головкін Б. М., Колб О. Г. Вплив корупційних діянь на стан правопорядку у
місцях позбавлення волі. Пенітенціарна система у глобальному вимірі : матеріали І
Міжнародного пенітенціарного форуму (м. Рівне, 29-30 жовтня 2021 року). Рівне :
МЕГУ імені Степана Дем’янчука, 2021. С. 26-28 (0,2/ 0,1 д.а.).

-  Головкін  Б.  М.,  Новіков  О.  В.  Статистичний  портрет  осіб,  які  вчинили
кримінальні  правопорушення  проти  безпеки  руху  та  експлуатації  транспорту  в
Україні. Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи : матеріали
міжнародної  науково-практичної  конференції,  м.  Львів,  17–18  вересня  2021  р.
Львів:  Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив»,  2021.  С.  112-
115. (0,2/0,1 д.а.)

–  Головкін  Б.М.  Щодо об’єктивності  даних  про  стан  безпеки  дорожнього
руху в Україні. Протидія злочинності і корупції: міжнародні стандарти та досвід
України:  збірник  тез  міжнародної  конференції  (м.  Харків,  22  вересня  2021  р.).
Харків: Юрайт, 2021. С. 12–19 (0,35 д.а.)
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Опубліковані 2020 роком, 
але вийшли друком в 2021 році і не входили у звіт за 2020 рік:

Монографія:
Запобігання корупції в приватному секторі : монографія / [Б.М. Головкін, 

В.С. Батиргареєва, О.В. Новіков та ін.] ; за заг. ред. Б.М.  Головкіна. –  Харків : 
Право, 2020. 286 с. (авт. 3,7 д.а.)

Стаття:
Головкін  Б.М. Про  корупцію  в  приватному  секторі//  Часопис  Київського

університету  права.  Київ:   Інститут  держави і  права  ім.  В.М.  Корецького  НАН
України. – 2020. –  № 4. С. 347-354 (1,2 д.а)

4.2. Діяльність на госпдоговірних засадах із зазначенням суми договору:

Підготовча  робота  до  участі  НЮУ  імені  Ярослава  Мудрого  в  тендері  з
Підвищення  кваліфікації  державних  службовців  апарату  МВС  за  спеціальними
короткостроковими  програмами.  Тендер  виграно.  Укладено  договір  між
Міністерством внутрішніх справ і Національним юридичним університетом імені
Ярослава Мудрого № 11 ю від  28.09.2021 р.  про надання послуг з  професійної
підготовки  у  сфері  підвищення  кваліфікації  фахівців  апарату  МВС України  (11
найменувань), код ДК 021:2015:80570000-0. Сума договору – 1 млн 300 тис грн.

6. Зв’язок з практикою:
6.3. Прочитані лекції практичним працівникам:

23.04.21р.  Головкін  Б.М.  прочитав  відкриту  лекцію  для  ад’юнктів
Луганського інституту імені Дідоренко «Причини і умови злочинної поведінки».

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

Відповідь на запит Керівника Офісу Президента України О. Татарова № 48-
01/535 від 20.07.2021 р.  - підготовлено пропозиції та зауваження щодо розробки та
функціонування  системи  моніторингу  осіб,  які  мають  значну  економічну  або
політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (липень 2021р.)

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

14 квітня 2021  р.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні
проблеми запобігання корупції».

20 вересня 2021 р.  V Харківський міжнародний юридичний форум,  панельна
дискусія «Захист економіки від впливу організованої злочинності».

22  вересня  2021  р.  V  Харківський  міжнародний  юридичний  форум,
Міжнародна науково-практична  конференція «Протидія  злочинності  і  корупції:
міжнародні стандарти та досвід України».

16  листопада  2021  р.  Всеукраїнська конференція для  студентів,  аспірантів  і
молодих вчених «Протидія злочинності і корупції».
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Таблиця № 1

№
п/п

Дата проведення конференції 
назва, місто 

Вид участі

Міжнародні
1. 17  травня  2021  р.  Міжнародна  науково-практична

конференція «Законодавче забезпечення діяльності бюро
економічної  безпеки  України»,  НЮУ
імені  Ярослава  Мудрого,  НАВС,  Асоціація  платників
податків  України,  Український  союз  промисловців  та
підприємців, м. Київ-Харків

Тези «Політика, стратегії
і механізми протидії
злочинності у сфері

економіки»

2. 20  вересня  2021  р.  V  Харківський  міжнародний
юридичний форум, панельна дискусія «Захист економіки
від  впливу  організованої  злочинності», м.  Харків,
Національний  юридичний  університет  імені  Ярослава
Мудрого

Організатор,
Модератор панельної

дискусії

3. 22  вересня  2021  р.  V  Харківський  міжнародний
юридичний  форум,  Міжнародна  науково-практична
конференція  «Протидія  злочинності  і  корупції:
міжнародні  стандарти  та  досвід  України»,  м.  Харків,
Національний  юридичний  університет  імені  Ярослава
Мудрого

Організатор, тези

4. 03-04  вересня  2021 р.  міжнародна  науково-практична
конференція  «Стан та перспективи розвитку юридичної
науки», м.  Дніпро,  Громадська  організація  «Правовий
світ»

Тези «Про
антикорупційну стратегію

України»

5. 29-30  жовтня  2021  р.  І-й  Міжнародний  пенітенціарний
форум,  Міжнародний  економіко-гуманітарний
університет імені академіка Степана Дем'янчука, м. Рівне

Тези «Вплив корупційних
діянь на стан

правопорядку у місцях
позбавлення волі»

6. 16  листопада  2021  р.  Міжнародна  конференція  для
студентів,  аспірантів  і  молодих  вчених  «Протидія
злочинності  і  корупції»,  м.  Харків,  Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Організатор

Всеукраїнські
7. 14  квітня  2021   р.  Всеукраїнська науково-практична

конференція «Актуальні проблеми запобігання корупції»,
м.  Харків,  Національний  юридичний  університет  імені
Ярослава Мудрого

Організатор

8. 05  листопада  2021  р.  Всеукраїнська  науково-практична
конференція  «Державна  політика  у  сфері  дорожнього
руху: теорія,  законодавство,  практика», м. Харків,  НДІ
ВПЗ  імені  академіка  Сташиса  В.В.  НАПрН  України
спільно  з  ГО  «Всеукраїнська  асоціація  кримінального
права»

Тези

Інші конференції, семінари, «кругли столи»
9. 24  червня  2021  року  підсумковий  полілог  учасників

програм методичних та наукових семінарів підвищення
кваліфікації  науково-педагогічних  працівників
університету  на  базі  Інституту  післядипломної  освіти
Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого

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

ПІБ Scopus Google Scholar
Кількість
цитувань

h-индекс Кількість
цитувань

Індекс Хірша
(h)

Головкін Б. М. 11 2 1130 15

10. Входе до складу редакційних колегій:
- голова редакційної колегії фахового електронного наукового видання «Вісник

асоціації кримінального права України»;
-  голова  (до  листопада  2021р.),  член  редакційної  колегії  фахового  збірника

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

- 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.

Член разових спеціалізованих вчених рад:
ДФ 26.007.041 галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право» Національна

академія  внутрішніх  справ  (захист  дисертації  на  здобуття  наукового  ступеня
доктора філософії Гетьман А.Д. «Запобігання незаконному заволодінню паспортом
або іншим важливим особистим документом» 08.04.21) 

ДФ 25.503.036 галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право»,  Науково-
дослідний  інститут  публічного  права,  м.  Київ  (захист  дисертації  на  здобуття
наукового  ступеня  доктора  філософії  Махніцької  К.Г.  «Кримінально-виконавчі
засади  запобігання  потрапляння  до  засуджених,  позбавлених  волі,  заборонених
предметів» 12.06.21).

ДФ  64.086.030  галузь  знань  08  «Право»,  спеціальність  081  «Право»,
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (захист дисертації
на  здобуття  наукового  ступеня  доктора  філософії  Шапошнікова  Ю.В.
«Кримінальна відповідальність за непокору (ст. 402 КК України)» 29.06.21).

12. За звітний період виступав офіційним опонентом по дисертаціям:

1. Семенишина М. О. «Теорія та практика запобігання корисливо-насильницьким
злочинам  органами  та  підрозділами  Національної  поліції  України  (за  матеріалами
Операції  об’єднаних  сил)» (подану  на  здобуття  наукового  ступеня  доктора
юридичних  наук за  спеціальністю  12.00.08  -  кримінальне  право  та  кримінологія;
кримінально-виконавче  право.  Спеціалізована вчена рада 
Д 26.732.01 Державного науково-дослідного інституту МВС України, захист 26.02.21)
(лютий 2021 р.)

2.  Василевича  В. В. «Теоретико-прикладні  засади  кримінологічної  політики
України»,  подану  на  здобуття  наукового  ступеня  доктора  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, захист 07.04.21р. (березень 2021 р.)
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3.  Луценка  Ю.В.  «Кримінально-правове  забезпечення  державної  безпеки
України у  воєнній сфері», подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних
наук (12.00.08 – кримінальне право та кримінологія;  кримінально-виконавче право;
081 – «Право» та 21.07.01 – забезпечення державної безпеки України; 251 – «Державна
безпека»). Спеціалізована вчена рада СРД 26.706.02 в Національній академії Служби
безпеки України, захист 27.09.2021 р. (вересень 2021 р.)
 4.  Гетьман А.Д. «Запобігання незаконному заволодінню паспортом або іншим
важливим особистим документом» (подану  на  здобуття  наукового  ступеня  доктора
філософії в  галузі  знань 08 «Право» за  спеціальністю 081 «Право». Спеціалізована
вчена  рада  ДФ  26.007.041  у  Національній  академії  внутрішніх  справ,  захист
08.04.2021) (березень 2021 р.)

5.  Махніцької  К.Г.  «Кримінально-виконавчі  засади запобігання потрапляння до
засуджених, позбавлених волі,  заборонених предметів» (подану на здобуття ступеня
доктора філософії за  спеціальністю 081 –  «Право».  Спеціалізована вчена рада  ДФ
25.503.036 Науково-дослідного інституту публічного права, м. Київ, захист 12.06.2021)
(червень 2021 р.)

6.  Шапошнікова  Ю.В.  «Кримінальна відповідальність за  непокору (ст.  402 КК
України)»  (подану  на  здобуття  ступеня  доктора  філософії за  спеціальністю 081  –
«Право».  Спеціалізована  вчена  рада  ДФ  64.086.030,  Національний  юридичний
університет імені Ярослава Мудрого (захист 29.06.2021) (червень 2021 р.).

Готував рецензії і висновки на дисертаційні дослідження:
1. к.ю.н., доц. Луценка Ю.В. «Кримінально-правове забезпечення державної

безпеки України у  воєнній сфері» поданої на здобуття наукового ступеня доктора
юридичних  наук (12.00.08  –  кримінальне  право  та  кримінологія;  кримінально-
виконавче  право;  081  –  «Право»  та  21.07.01  –  забезпечення  державної  безпеки
України; 251 – «Державна безпека») (лютий 2021 р.)

2. Шапошнікова Ю.В. «Кримінальна відповідальність за непокору ст. 402 КК
України)»,  поданої  на  здобуття  наукового  ступеня  доктора  філософії за
спеціальністю 081 - «Право»), науковий керівник д.ю.н. Харитонов С.О. (березень
2021 р.)

3.  Довбаня  І.М.  «Теоретико-прикладні  та  правові  засади  запобігання
злочинам,  що  вчиняються  державними  службовцями  в  Україні»,  подану  на
здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук  за спеціальністю 12.00.08 –
кримінальне  право  і  кримінологія;  кримінально-виконавче  право  (спеціалізована
вчена рада Д 64.700.03 Харківського національного університету внутрішніх справ
(квітень 2021 р.)

4.  Байдалінової  А.Ю.  «Запобігання  професійній  віктимізації»,  подану  до
спеціалізованої вченої ради К 64.502.01 у Науково-дослідному інституті вивчення
проблем  злочинності  імені  академіка  В.  В.  Сташиса  Національної  академії
правових  наук  України  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  юридичних
наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-
виконавче право (листопад 2021 р.)
    
13.  Підготував відгуки на автореферати:

- докторської дисертації  за  спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та
кримінологія; кримінально-виконавче право:
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Андрушка А. В. «Злочини проти волі, честі та гідності особи (кримінально-
правове та кримінологічне дослідження)» (квітень 2021 р.)

- 2-х  кандидатських  дисертацій  за  спеціальністю  12.00.08  -  кримінальне
право та кримінологія; кримінально-виконавче право:

Вірт  А. О. «Кримінально-правова  протидія  злочинам,  пов’язаним  з
незаконним  використанням  корисних  копалин» у  співавт  з  Новіковим  О.В.
(травень 2021 р.)

Бойченка В. П. «Кримінально-правова охорона суспільної моралі в Україні:
антропологічний вимір» у співавт з Новіковим О.В. (травень 2021 р.)

Рецензії на монографії:
- Шкути  О. О. «Пенітенціарна  система  України:  теоретико-прикладна

модель»,  подану  на  здобуття  щорічної  премії  Президента  України  для  молодих
вчених 2021 року (вересень 2021р.)

13.2.  В 2021 році під науковим керівництвом Головкіна Б.М. відбувся захист:

-  кандидатської  дисертації  аспірантом  Іжевським  Р.П.  «Запобігання
незаконному  використанню бюджетних  коштів  при   будівництві  автомобільних
доріг» (11 червня 2021 р.), отримано диплом.

- кандидатської дисертації аспірантом Бурда О.М. «Запобігання крадіжкам в
мережі роздрібної торгівлі» (04 жовтня 2021 р.). 

14.1. Нагороди, відзнаки отримані у звітному році:

Державна  нагорода  –  Грамота  Верховної  Ради  України  «За  заслуги  перед
Українським народом». Розпорядження Голови ВР України № 632-к від 29 липня
2021 р. зв вагомий особистий внесок у соціально-економічний та освітній розвиток
регіону,  багаторічну  сумлінну  працю  і  високий  професіоналізм.  За  підписом
Голови Верховної Ради України Д. Разумкова.

Пам’ятна  медаль  «За  патріотизм  до  України»  від  ГО  «Спілка  інвалідів
учасників АТО «Непереможні»» № 18-1 від 18 серпня 2021 р.

Ювілейний  пам’ятний  знак  «100  років  Національній  академії  внутрішніх
справ». Наказ ректора НАВС генерала поліції першого рангу В.В. Чернея № 178 від
05.07.2021 р.

Почесна грамота за  вагомий особистий внесок у розвиток освіти і  науки,
високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з нагоди святкування Дня
Університету за підписом ректора А.П. Гетьмана (17 листопада 2021 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.  
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19. Інша інформація:

Робота в експертній раді МОН України:
Експерт Фонду національних досліджень. Член конкурсної комісії «Наука для

безпеки та сталого розвитку України».

Член робочої групи V Харківського міжнародного юридичного форуму (Наказ
ректора А.П. Гетьмана № 218 від 26.08.2021 р.)

Заступник  голови  Координаційного  бюро  з  проблем  кримінології
Національної академії правових наук України.

Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології  та кримінально-
виконавчого права (Протокол № 5  від «17» листопада 2021 р.)

___________________ проф. Б.М. Головкін
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