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Біобібліографічний покажчик присвячений науковій діяльності 

М. Б. Головка як наукового співробітника університету. До 
покажчика увійшли монографії, навчальні посібники, матеріали 
конференцій, статті з книжкових та періодичних видань. 

Добір матеріалу завершено 27.12.2016 р. Опис здійснено 
мовою оригіналу відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 
«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 
правила складання». Слова і словосполучення скорочені 
відповідно до ДСТУ 3582–97 «Скорочення слів в українській мові у 
бібліографічному описі», ГОСТ 7.12–93 «Библиографическая 
запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и 
правила» та ГОСТ 7.11–2004 (ИСО 832:1994) 
«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний 
на иностранных европейских языках». 
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ПЕРЕДМОВА 
 

Біобібліографічний покажчик присвячено науково-педагогічній 
діяльності Михайла Борисовича Головка – кандидата юридичних 
наук, доцента кафедри кримінального права та правосуддя, 
завідувача кафедри кримінального права та правосуддя 
Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій 
Чернігівського національного технологічного університету. 

До покажчика увійшли дані біографічного характеру, 
бібліографічні відомості про підручники, навчально-методичні 
посібники, тези доповідей на науково-практичних конференціях, 
статті в періодичних виданнях.  

Представлені джерела охоплюють період з 2010 по 2016 роки. 
У покажчику дотримано хронологічний характер розміщення 

опублікованих праць у прямій послідовності, в межах кожного року 
- за абеткою публікацій. Добір матеріалів здійснено на основі 
особистих матеріалів автора. 

Покажчик містить довідковий апарат – іменний покажчик 
співавторів, алфавітний покажчик наукових праць.  

Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, 
працівників бібліотек та архівів. 

 
Біобібліографічний покажчик продовжує серію покажчиків 

праць науковців ЧНТУ. 
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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
 

Головко Михайло Борисович народився 28 березня 1966 року у 
селищі Верхній Нагольчик Антрацитівського району Луганської 
області. 

У 1983 році закінчив середню школу № 3 міста Антрацит та 
поступив до Київського вищого командного загальновійськового 
училища ім. М. В.Фрунзе. 

У 1987 році з відзнакою закінчив цей навчальний заклад та був 
направлений для проходження військової служби на офіцерських 
посадах у військових частинах Білоруського військового округу. 

Під час проходження служби поступив до Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, який закінчив 
у 1996 році та здобув кваліфікацію спеціаліста права. 

У 2008 році закінчив Чернігівський державний технологічний 
університет за спеціальністю «Фінанси» та здобув кваліфікацію 
спеціаліста з фінансів. 

З грудня 1994 по листопад 1998 року проходив службу на 
слідчих та прокурорських посадах в органах військової 
прокуратури України. З грудня 1998 по грудень 2009 року - в 
органах Служби безпеки України. 

Під час проходження служби у правоохоронних органах брав 
участь у розкритті та особисто розслідував кримінальні справи 
про вчинення злочинів службовими особами Національного банку 
України, Київської регіональної митниці, військових частин та ін. : 
(злочини у сфері службової та господарської діяльності, злочини 
проти власності), підтримував державне обвинувачення у судах 
по кримінальних справах, що розслідувались слідчими військових 
прокуратур. Здійснював загальне керівництво діяльністю 
підрозділів: по боротьбі з корупцією та організованою 
злочинністю; захисту економіки; охорони державної таємниці та 
слідчого відділу. 

З військової служби був звільнений у грудні 2009 року з посади 
заступника начальника управління Служби безпеки України в 
Чернігівській області у військовому званні - полковник юстиції. 

Протягом 2009-2011 років за сумісництвом викладав курс 
нотаріату та основ боротьби з економічною злочинністю у 
Чернігівському державному інституті економіки та управління. 

У вересні 2010 року за результатами конкурсу прийнятий на 
посаду головного контролера – ревізора Контрольно-ревізійного 
управління в Чернігівській області. З березня 2011 року обіймав 
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посаду начальника відділу державного фінансового аудиту 
зазначеного КРУ. 

З серпня того ж року по липень 2012 року працював 
заступником директора ТОВ «Емансіс» (м. Київ). 

У вересні 2012 року повернувся до викладацької діяльності і з 
1 вересня працює на юридичному факультеті Навчально-
наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського 
національного технологічного університету. 

Кандидатську дисертацію зі спеціальності „Юридична 
психологія” за темою : „Організаційно-правові та психологічні 
засади вдосконалення взаємодії працівників оперативних 
підрозділів та слідчих” захистив 28 вересня 2012 року на засіданні 
спеціалізованої вченої ради при Національній Академії внутрішніх 
справ МВС України. 

З 1 вересня 2014 року – на посаді завідувача кафедри 
кримінального права та правосуддя Навчально-наукового 
інституту права і соціальних технологій Чернігівського 
національного технологічного університету. 

30 червня 2015 року рішенням Атестаційної колегії МОН 
України Головку М. Б. присвоєно вчене звання доцента кафедри 
кримінального права та правосуддя. 

Поряд з науковою та викладацькою діяльністю Головко М. Б. 
також займається адвокатською діяльністю (свідоцтво про право 
на заняття адвокатською діяльністю № 483, видане на підставі 
рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури в 
Чернігівській області від 02.02.2010 р.). 

Наукові інтереси М. Б. Головка: Кримінальне право, 
Кримінологія, Юридична психологія, Прокуратура в Україні, 
Адвокатура в Україні, Організаційне забезпечення захисту 
інформації. Михайло Борисович приділяє велику увагу навчально-
науковій та виховній роботі зі студентами. 

Життєве кредо – чесність і справедливість, професіоналізм і 
відповідальність. 

Відданість роботі, висока працездатність і постійне 
самовдосконалення, вміння вислухати і допомогти - складові 
авторитету і поваги серед колег та студентів. 

Ювілей – це не просто свято, це здобутки всіх років в житті та 
плани на майбутнє. 

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 
патріотизм, відданість та вірне служіння Українському народові, 
під час проходження служби у правоохоронних органах, великий 
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особистий внесок у розвиток освіти, підготовку кваліфікованих 
спеціалістів, Михайла Борисовича Головка багаторазово було 
нагороджено грамотами та подяками. 

І сьогодні, крокуючи впевнено вперед, Михайло Борисович 
плідно працює, використовуючи свій неоціненний практичний 
досвід, надихаючи студентів натхненно вчитися, цілеспрямовано 
використовувати свій потенціал на благо нашої Батьківщини! 
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
 

2010 
1. Загальноюридична характеристика взаємодії слідчих та 

оперативних підрозділів у процесі вирішення службових 
завдань / М. Б. Головко // Взаємодія органів державної влади та 
місцевого самоврядування під час проведення в Україні фінальної 
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 25-26 листоп. 2010 р.). – К. : 
Національна академія внутрішніх справ, 2010. – С. 181-183. 

2. Нормативне врегулювання професійної взаємодії 
слідчого з працівниками оперативних підрозділів : проблеми 
та шляхи їх подолання / М. Б. Головко // Теорія і практика 
сучасного права : матер. І Міжнар. наук. – практ. конф., (Херсон, 
29 жовт. 2010 р.). – Херсон : Херсонський юридичний інститут 
Харківського національного університету внутрішніх справ, 2010. – 
С. 43-46. 

3. Перспективні напрями реформування професійної 
взаємодії слідчого з працівниками оперативних підрозділів / 
М. Б. Головко // Актуальні проблеми юридичної науки : матер. 
Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 26 листоп. 2010 р.). – К. : НАУ, 
2010 – С. 78-81. 

4. Професійно-психологічні детермінанти ефективної 
взаємодії слідчих та працівників оперативних підрозділів у 
процесі розкриття і розслідування злочинів / М. Б. Головко // 
Право і суспільство. – 2010. – № 6. – С. 247-252. 

5. Реформування організаційних засад взаємодії 
працівників оперативних підрозділів та слідчих в 
кримінальному процесі / М.  Головко // Юридична Україна. – 
2010. – № 12. – С. 100-105. 

6. Шляхи оптимізації професійної взаємодії слідчого з 
працівниками оперативних підрозділів / М. Б. Головко // 
Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. – 2010. 
– Вип. 50. – С. 556–562. 

 
2012 

7. Організаційно-правові та психологічні засади 
вдосконалення взаємодії працівників оперативних 
підрозділів та слідчих: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 
19.00.06 / М. Б. Головко; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2012. - 19 с. 
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8. Організаційно-правові та психологічні засади 
вдосконалення взаємодії працівників оперативних 
підрозділів та слідчих: дис. ... канд. юрид. наук : 19.00.06 / 
Головко Михайло Борисович ; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2012. – 
213 с. 

9. Професійно-психологічні складові ефективної 
взаємодії слідчих та працівників оперативних підрозділів у 
процесі розкриття злочинів і розслідування кримінальних 
справ / М. Б. Головко // Право та суспільні відносини : умови та 
способи гармонізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 
(Харків, 22-23 черв. 2012 р.). У 2 т. Т. 2. – Х. : НАУ, 2012 – С. 69-
72. 

 
2013 

10. Взаємодія слідчих з працівниками оперативно-
розшукових підрозділів за чинним Кримінальним 
процесуальним кодексом : окремі проблемні питання 
/ М. Б. Головко // Становлення та розвиток юридичної освіти в 
національному авіаційному університеті : матеріали Всеукр. наук.-
практ. конф. до Дня науки, (Київ, 16 трав. 2013 р.). – К., 2013 – С. 
228-231. 

11. Кримінальна відповідальність за дифамацію : крок у 
майбутнє чи погляд у минуле? / М. Б. Головко, Р. І. Гайда // 
Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : тези 
доп. Всеукр. наук.-практ. конф. студ., асп. та мол. вчен., (Чернігів, 
16-17 трав. 2013 р.). – Чернігів, 2013 – С. 205-208. 

12. Окремі питання звільнення військовослужбовців від 
кримінальної відповідальності / М. Б. Головко // Актуальні 
питання підготовки фахівців у вищих навчальних закладах : 
досвід, проблеми, перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. 
конф., присвяч. 35-й річниці утворення Чернігівського юридичного 
коледжу, (Чернігів, 7-8 черв. 2013 р.). – Чернігів, 2013 – С. 62 – 65. 

 
2014 

13. Відповідальність за втручання в діяльність захисника 
/ М. Б. Головко // Наше право = Our law : наук.-практ. журн. / Харк. 
нац. ун-т внутр. справ, Кримінологічна асоц. України, Київський 
міжнар. ун-т, Міжрегіонал. Акад. упр. персоналом, Західно-
регіонал. асоц. клубів ЮНЕСКО, Нац. Акад. прав. наук України, 
Мін-во юстиції України. – К. : ЮНЕСКО СОЦІО. – 2014. - № 8. – 
144-149. 
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14. Визначення родового об`єкта військових злочинів 
/ М. Б. Головко // Право і суспільство. – 2014. - № 6-2, ч. 2. - С. 
203-209. 

15. Запобігання злочинам проти правосуддя в Україні (на 
основі офіційних статистичних даних державної судової 
адміністрації за 2010-2013 роки) / М. Б. Головко // Науковий 
вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. 
«Юриспруденція». – 2014. – Т. 2, вип. 10.-2. – С. 51-57.  

16. Захист свідка у кримінальному провадженні : 
проблеми правового регулювання / М. Б. Головко, І. В. Берднік 
// Людина, суспільство, держава : правовий вимір в сучасному 
світі : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки, (Київ, 
27 лют. 2014 р.). – К., 2014 – С. 280 – 282. 

17. Зміни до законодавства про відповідальність за 

службові злочини  вимога сьогодення / М. Б. Головко, 
С. П. Коржиков // Проблеми захисту прав та свобод людини і 
громадянина : матеріали Міжнар. наук.– практ. конф. мол. вчених 
та студ., (Чернігів, 22-23 трав. 2014 р.). – Чернігів, 2014 – С. 421-
424. 

18. Кримінологія: метод. вказівки до проведення семінар. 
занять напрям підготов. 6.030401 «Правознавство» спеціалізація 
«Господарське право» / уклад. М. Б. Головко. – Чернігів : ЧНТУ. – 
2014. – 32 с. 

19. Кримінологія : метод. вказівки до проведення семінар. 
занять напрям підготов. 6.030401 «Правознавство», спеціалізація 
«Право і організація соціального захисту населення» / 
уклад. М. Б. Головко // Чернігів : ЧНТУ, 2014. – 28 с. 

20. Спеціальні види покарання за вчинення військових 
злочинів / М. Б. Головко // Науковий вісник Херсонського 
державного університету. Сер. «Юридичні науки». – 2014. –Т. 3, 
Вип. 5. – С. 24 – 29. 

21. Спеціальний суб`єкт військових злочинів 
/ Л. А. Остапенко, М. Б. Головко // Європейські перспективи. – 
2014. - № 8. - С. 136 – 142. 

22. Характеристика об’єктивної сторони порушення 
чинних на транспорті правил / М. Б. Головко, О. М. Головко // 
АЕРО – 2014. Повітряне і космічне право : матеріали Всеукр. 
конф. мол. учених і студ., (Київ, 20 листоп. 2014 р.). – К., 2014 - 
С. 225 – 227. 

23. Щодо адміністративної відповідальності за відмову в 
наданні інформації на адвокатський запит / М. Б. Головко // 
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Модернізація системи професійної підготовки пенітенціарного 
персоналу : питання філософії права, педагогіки й психології, 
теорії і практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Чернігів, 
6 черв. 2014 р.). – Чернігів, 2014 - С. 85 – 87. 

24. Юридична психологія: метод. вказівки до проведення 
семінар. занять студ. спец. 7.03040101 «Правознавство» / уклад. 
М. Б. Головко. – Чернігів : ЧНТУ. – 2014. – 28 с. 

25. Юридична психологія: метод. вказівки до проведення 
семінар. занять студ. спец. 8.03040101 «Правознавство» / уклад. 
М. Б. Головко. – Чернігів : ЧНТУ. – 2014. – 28 с. 

 
2015 

26. Обшук (юридико-психологічні аспекти організації та 
проведення): навч.-метод. посіб. / М. Б. Головко, І. П. Осипенко. – 
Чернігів : Лозовий В. М. – 2015. – 128 с. 

 
2016 

27. Криміналістика: навч. посіб. / М. Б. Головко, 
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АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРАЦЬ 
В 
Взаємодія слідчих з працівниками оперативно-розшукових 
підрозділів за чинним Кримінальним процесуальним кодексом : 
окремі проблемні питання  [10] 
Відповідальність за втручання в діяльність захисника  [13] 
Визначення родового об`єкта військових злочинів  [14] 
З 
Загальноюридична характеристика взаємодії слідчих та 
оперативних підрозділів у процесі вирішення службових завдань  
[1] 
Запобігання злочинам проти правосуддя в Україні (на основі 
офіційних статистичних даних державної судової адміністрації за 
2010-2013 роки)  [15] 
Захист свідка у кримінальному провадженні : проблеми правового 
регулювання [16] 
Зміни до законодавства про відповідальність за службові злочини 
– вимога сьогодення  [17] 
К 
Криміналістика  [27] 
Кримінальна відповідальність за дифамацію : крок у майбутнє чи 
погляд у минуле?  [11] 
Кримінологія  [18], [19) 
Н 
Нормативне врегулювання професійної взаємодії слідчого з 
працівниками оперативних підрозділів : проблеми та шляхи їх 
подолання  [2] 
О 
Обшук (юридико-психологічні аспекти організації та проведення) 
[26] 
Окремі питання звільнення військовослужбовців від кримінальної 
відповідальності [12] 
Організаційно-правові та психологічні засади вдосконалення 
взаємодії працівників оперативних підрозділів та слідчих  [7], [8] 
П 
Перспективні напрями реформування професійної взаємодії 
слідчого з працівниками оперативних підрозділів  [3] 
Професійно-психологічні детермінанти ефективної взаємодії 
слідчих та працівників оперативних підрозділів у процесі 
розкриття і розслідування злочинів [4] 
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Професійно-психологічні складові ефективної взаємодії слідчих та 
працівників оперативних підрозділів у процесі розкриття злочинів і 
розслідування кримінальних справ  [9] 
Р 
Реформування організаційних засад взаємодії працівників 
оперативних підрозділів та слідчих в кримінальному процесі  [5] 
С 
Спеціальні види покарання за вчинення військових злочинів  [20] 
Спеціальний суб`єкт військових злочинів  [21] 
Х 
Характеристика об’єктивної сторони порушення чинних на 
транспорті правил  [22] 
Ш 
Шляхи оптимізації професійної взаємодії слідчого з працівниками 
оперативних підрозділів  [6] 
Щ 
Щодо адміністративної відповідальності за відмову в наданні 
інформації на адвокатський запит  [23] 
Ю 
Юридична психологія  [24], [25]  
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