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1. Новіков Олег Володимирович
2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінології та кримінально-
виконавчого права.
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи:

«Міжнародний  та  зарубіжний  досвід  запобігання  обігу  контрафактної
продукції» 1,5 д.а.

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи:
«Міжнародний  та  зарубіжний  досвід  запобігання  обігу  контрафактної
продукції» 1,8 д.а.

4.1. Форма впровадження:
Статті:
1.  Новіков  О.  В.  Злочини  проти  інтелектуальної  власності:  поняття,

види, сучасний стан та тенденції розвитку. Часопис Київського університету
права.  2019.  №  3.  С.  234–239.  URL:
https://chasprava.com.ua/index.php/journal/issue/view/75/3-2019-pdf. (0,6 д.а.)

2.  Новіков  О.  В.  Негативні  соціальні  наслідки  злочинності  у  сфері
інтелектуальної  власності.  Журнал східноєвропейського права.  2019.  № 69.
С. 177–184.  URL:  http://easternlaw.com.ua/wp-
content/uploads/2019/11/novikov_69.pdf. (0,6 д.а.)

Тези:
1.  Новіков  О.  В. Поняття  та  ознаки  злочинів  проти  інтелектуальної

власності.  «Правові  засоби  забезпечення  та  захисту  прав  людини:
вітчизняний  та  зарубіжний  досвід»  :  міжнародна  науково-практична
конференція : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 15–16
листопада 2019 р. Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2019. (0,2 д.а.)

2.  Новіков  О.  В.  Окремі  питання  запобігання  злочинам  проти
інтелектуальної власності.  «Теорія та практика сучасної  юриспруденції» :
матеріали  ХХІ Всеукраїнська наукової конференції (01 листопада 2019 р.).
Харків : ФОП Бровін О. В., 2019. С. 157–159. (0,2 д.а.)

3. Новіков О. В. До питання про основні тенденції вчинення злочинів
проти  інтелектуальної  власності. «Сучасні  кримінологічні  дослідження
методи, напрями, перспективи» : міжнародний науково-практичний круглий
стіл, 14 листопада 2019 р. (0,2 д.а.)

Всього опубліковано за 2019 рік – 5,3 друк. арк.:



Статті:
1. Новіков О. В. Проблеми участі громадськості у запобіганні корупції.

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін.
Харків: Право, 2019. Вип. 37. С. 58–72. (0,5 д.а.).

2.  Новіков  О.  В.  Сучасний  стан  та  тенденції  розвитку  корупції  у
приватному секторі.  Журнал східноєвропейського права.  2019. № 67. С. 65–
71.  URL:  http  ://  easternlaw  .  com  .  ua  /  wp  -  content  /  uploads  /2019/09/  novikov  _67.  pdf  .
(0,5 д.а.)

3.  Новіков  О.  В.  Злочини  проти  інтелектуальної  власності:  поняття,
види, сучасний стан та тенденції розвитку. Часопис Київського університету
права.  2019.  №  3.  С.  234–239.  URL:
https://chasprava.com.ua/index.php/journal/issue/view/75/3-2019-pdf. (0,6 д.а.)

4.  Новіков  О.  В.  Негативні  соціальні  наслідки  злочинності  у  сфері
інтелектуальної  власності.  Журнал східноєвропейського права.  2019.  № 69.
С. 177–184.  URL:  http://easternlaw.com.ua/wp-
content/uploads/2019/11/novikov_69.pdf. (0,6 д.а.)

Тези:
1. 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. (0,2 д.а. / 0.1 д.а.)

2. Новіков О. В., Дзюба А. Ю. До питання можливість використання
штучних нейронних мереж у сфері протидії корупції. «Кримінальні загрози в
секторі безпеки: практика ефективного реагування» :  матеріали панельної
дискусії ІІІ Харків.  міжнар.  юридичного  форуму  (26  вересня  2019  р.) /
редкол.: В. Я. Тацій, Ю. Г. Барабаш, Б. М. Головкін, О. В. Таволжанський.
Харків : Право, 2019. С. 95–99. (0,2 д.а. / 0.1 д.а.)

3. Новіков  О.  В.,  Дзюба  А.  Ю.  Окремі  питання  управління
корупційними  ризиками  у  діяльності  бізнес-організацій  США.
“Правотворчість та правозастосування у демократичній державі: теорія і
практика”:  збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної
конференції  «Актуальна  юриспруденція»  (3  жовтня  2019  р.).  Київ  :
Видавничий дім «АртЕк», 2019. С. 90–93. (0,2 д.а. / 0.1 д.а.)

4. Новіков О. В. До питання про стан і тенденції розвитку корупції у
приватній  сфері  в  Україні.  «Пріоритетні  напрями  розвитку  сучасної
юридичної науки»  : матеріали міжнародної науково-практичної конференції,
20–21 вересня 2019 р. Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2019. С.
88–91. (0,2 д.а.)

5. Новіков  О.  В.,  Новікова  К.  А.  До  питання  про  корупціогенність
криміналізації  контрабанди  товарів.  «Розвиток  державності  та  права  в
Україні: реалії та перспективи»: матеріали міжнародної науково-практичної
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конференції,  20–21  вересня  2019  р.  Львів:  Західноукраїнська  організація
«Центр правничих ініціатив», 2019. С. 100–103. (0,2 д.а. / 0.1 д.а.)

6. Новіков  О.  В.  Як  інформаційно-комунікаційні  технології
допомагають у справі протидії корупції: до питання про українській досвід.
Особливості  застосування  антикорупційного  законодавства  від
розслідування до вироку суду: зб. тез.  міжнар. наук.-практ. конф. (17 жовт.
2019 р., м. Харків) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримінол.
асоц.  України;  Громад.  спілка  «Центр  запобігання  та  протидії  корупції;
Громад. рада при М-ві внутр. справ України. Харків: ХНУВС, 2019. 216 с. С.
112–114. (0,2 д.а.)

7. Новіков О. В. До питання про міжнародні стандарти запобігання й
протидії  корупції  у  приватному  секторі  та  їх  імплементацію в  українське
законодавство.  «Актуальні  питання  запобігання  і  протидії  корупції»  :
матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 жовтня 2019 р.
Біла  Церква:  Білоцерківський  Національний  аграрний  університет,  2019.
С. 34–38. (0,2 д.а.)

8. Новіков О.  В. Поняття  та  ознаки злочинів  проти  інтелектуальної
власності.  «Правові  засоби  забезпечення  та  захисту  прав  людини:
вітчизняний  та  зарубіжний  досвід»  :  міжнародна  науково-практична
конференція : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 15–16
листопада 2019 р. Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2019. (0,2 д.а.)

9. Новіков  О.  В.  Окремі  питання  запобігання  злочинам  проти
інтелектуальної власності.  «Теорія та практика сучасної  юриспруденції» :
матеріали  ХХІ Всеукраїнська наукової конференції (01 листопада 2019 р.).
Харків : ФОП Бровін О. В., 2019. С. 157–159. (0,2 д.а.)

10. Новіков  О.  В.  До  питання  про  місце  антикорупційної  освіти  в
системі заходів запобігання корупції.  «Протидія організованій злочинності
та  корупції»  :  матеріали  ХІХ  Всеукраїнської  наукової  конференції  з
кримінології для студентів, аспірантів та молодих вчених. (02 грудня 2019 р.)
/ за заг. ред. А. П. Гетьмана і Б. М. Головкіна. Харків : Право, 2019. С. 132–
134. (0,2 д.а.)

11. Новіков О. В. До питання про основні тенденції вчинення злочинів
проти  інтелектуальної  власності. «Сучасні  кримінологічні  дослідження
методи, напрями, перспективи» : міжнародний науково-практичний круглий
стіл, 14 листопада 2019 р. (0,2 д.а.)

12. Новіков О.  В.,  Новікова  К.  А.  Поняття,  ознаки  та  форми прояву
екологічної  злочинності  в  Україні.  Протидія  злочинності:  теорія  та
практика  :  матеріали  ІХ  Міжнародної  науково-практичної  інтернет-
конференції, присвяченої пам’яті Олега Михайловича Литвака (25 листопада
2019 року). Київ : Національна академія прокуратури України, 2019. C. 121–
124. (0,2 д.а. / 01 д. а.)
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Підручник:
Запобігання корупції : підручник / [Б. М. Головкін, О. Ю. Шостко, О. В.

Новіков та ін.] ; за заг. ред. Б. М. Головкіна. Харків : Право, 2019. 296 с.(18,5 /
1,2 д.а.)

6. Зв’язок з практикою:
6.1. Проведено  узагальнення  обвинувальних  вироків  щодо  осіб,  які

засуджені  за  злочини  проти  інтелектуальної  власності  у  2018-2019  рр.
Проаналізована офіційна статистична  інформація Генеральної  прокуратури
України  та  Державної  судової  адміністрації  щодо  злочинів  у  сфері
інтелектуальної власності за 2018 р.

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

- 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 Б.М. Головкіним).

– науково-правовий висновок щодо застосування Закону України «Про
охорону  дитинства»,  підготовлений  на  доручення  судді  Касаційного
кримінального суду у складі Верховного суду Кишакевича Льва Юрійовича
(вх. №603-01-52 від 11.11.2019 / вих. №1176-02-52 від 12.11.2019 ) (у співавт.
з К. А. Новіковою).

7. Перелік і аналіз різних форм зв’язків з практичними органами. 
7.1  Лекції, семінари для практичних працівників:

Навчальні  заняття з  підвищення кваліфікації  працівників державного
підприємства «НАЕК «Енергоатом» в 2-х групах (вересень-жовтень 2019 р.)
лекції і практичні заняття – 8 годин.

8.2 Участь у конференціях, семінарах:

№
п/п

Дата проведення, повна назва конференції, установа
проведення, місто та країна

Вказати
доповідач або

тези

Міжнародні

1

26  вересня  2019  р.,  Дискусійна  панель  «Кримінальні  загрози  в
секторі  безпеки:  практика  ефективного  реагування»  Третього
Харківського  міжнародного  юридичного  форуму,  Національний
юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна

Особиста
участь, тези

2

3  жовтня  2019  р.,  Міжнародна  юридична  науково-практична
конференція  «Правотворчість  та  правозастосування  у
демократичній  державі:  теорія  і  практика»,  веб-сайт  «Актуальна
юриспруденція», м. Київ, Україна

Особиста
участь, тези

3
20-21 вересня 2019 р., Міжнародна науково-практична конференція
«Пріоритетні  напрями  розвитку  сучасної  юридичної  науки»,  ГО
«Асоціація аспірантів-юристів», м. Харків, Україна

Тези
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4

20-21 вересня 2019 р., Міжнародна науково-практична конференція
«Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи»,
Західноукраїнська  організація  «Центр  правничих  ініціатив»,
м. Львів, Україна

Тези

5

17  жовтня  2019  р.,  Міжнародна  науково-практична  конференція
«Особливості  застосування  антикорупційного  законодавства  від
розслідування  до  вироку  суду»,  Харків.  нац.  ун-т  внутр.  справ,
м. Харків, Україна

Тези

6

17-19 жовтня 2019 р., Міжнародна науково-практична конференція
з  кримінального  права  «Концептуальні  засади  нової  редакції
Кримінального  кодексу  України»,  Національний  юридичний
університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна

Тези

7

14 листопада 2019 р.,  Міжнародний науково-практичний круглий
стіл  «Сучасні  кримінологічні  дослідження:  методи,  напрями,
перспективи»,  Державний  науково-дослідний  інститут
МВС України, м. Київ, Україна

Тези

8

15-16  листопада  2019  р.,  Міжнародна  науково-практична
конференція «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини:
вітчизняний  та  зарубіжний  досвід»,  ГО  «Асоціація  аспірантів-
юристів», м. Харків, Україна

Тези

9

25 листопада 2019 р., ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-
конференція  «Протидія  злочинності:  теорія  та  практика»,
присвячена  пам’яті  Олега  Михайловича  Литвака,  Національна
академія прокуратури України, м. Київ, Україна

Тези

Всеукраїнські

10

16 жовтня 2019 р., Всеукраїнська науково-практична конференція
«Актуальні  питання  запобігання  і  протидії  корупції»,
Білоцерківський  Національний  аграрний  університет,  м.  Біла
Церква, Україна

Тези

11

1  листопада  2019  р.,  ХХІ  Всеукраїнська  науково-практична
конференція  «Теорія  та  практика  сучасної  юриспруденції»,
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м.
Харків, Україна

Тези

12

2  грудня  2019  р.,  ХІХ  Всеукраїнської  наукової  конференції  з
кримінології  для  студентів,  аспірантів  та  молодих  вчених
«Протидія організованій злочинності та корупції»,  Національний
юридичний  університет  імені  Ярослава  Мудрого,  м.  Харків,
України

Доповідач,
тези

Інші конференції, семінари, «кругли столи»

13

26 березня 2019 р.,  Наукова 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.,
Україна,  Науково-дослідний  інститут  вивчення  проблем
злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії
правових наук України, м. Харків, Україна

Тези

5



9. Видавнича діяльність:
Підручник:
Запобігання корупції : підручник / [Б. М. Головкін, О. Ю. Шостко, О. В.

Новіков та ін.]  ;  за заг.  ред.  Б.  М. Головкіна.  Харків :  Право,  2019. 296 с.
(18,5/1,2 д.а.)

9.4. Список статей у наукових виданнях з них:
9.4.3. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах

даних:

№
з/п

Прізвище,
ім’я, по
батькові

Назва статті
мовою оригіналу

Країна,
назва журналу,

вихідні дані

Науково-метрична база
даних

1. Новіков О. В. Проблеми  участі
громадськості  у
запобіганні корупції

Питання боротьби зі 
злочинністю : зб. наук. 
пр. / редкол.: 
В. І. Борисов та ін. 
Харків: Право, 2019. 
Вип. 37. С. 58–72.

Збірник  індексується  в
Bielefeld Academic Search
Engine (BASE),  Google
Академія,  OpenAIRE,  World
Cat,  Наукова  періодика
України

2. Новіков О. В. Сучасний  стан  та
тенденції  розвитку
корупції  у
приватному секторі

Журнал
східноєвропейського
права. 2019. № 67. С. 65–
71.  URL:
http  ://  easternlaw  .  com  .  ua  /  w  
p  -  content  /  uploads  /2019/09  
/  novikov  _67.  pdf  .

Збірник  індексується в
Google  Scholar,  Index
Copernicus  International,
Scientific  Indexing  Services,
HeinOnline

3 Новіков О. В. Злочини  проти
інтелектуальної
власності:  поняття,
види,  сучасний  стан
та тенденції розвитку

Часопис Київського 
університету права. 
2019. № 3. С. 234–239. 
URL : 
https  ://  chasprava  .  com  .  ua  /  i  
ndex  .  php  /  journal  /  issue  /  vie  
w  /75/3-2019-  pdf  . 

Збірник  індексується в
Google  Scholar,  Index
Copernicus  International,
Scientific  Indexing  Services,
HeinOnline

4 Новіков О. В. Негативні  соціальні
наслідки  злочинності
у  сфері
інтелектуальної
власності

Журнал 
східноєвропейського 
права. 2019. № 69.
С. 177–184. URL : 
http://easternlaw.com.ua/w
p-content/uploads/2019/11
/novikov_69.pdf.

Збірник  індексується в
Google  Scholar,  Index
Copernicus  International,
Scientific  Indexing  Services,
HeinOnline

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

ПІБ Індекс Хірша (h)
Новіков Олег Володимирович 3

9.6. Загальна кількість друкованої продукції:

Всього
друкованої

Монографії Наукові статті
в наук.

Тези доповідей
та наук.

Підручники та
навчальні

Навчальні
посібники,

Збірники
норма-

Кодекси,
коментарі

Загальна
кількість

6

http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2019/11/novikov_69.pdf
http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2019/11/novikov_69.pdf
http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2019/11/novikov_69.pdf
https://chasprava.com.ua/index.php/journal/issue/view/75/3-2019-pdf
https://chasprava.com.ua/index.php/journal/issue/view/75/3-2019-pdf
https://chasprava.com.ua/index.php/journal/issue/view/75/3-2019-pdf
http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2019/09/novikov_67.pdf
http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2019/09/novikov_67.pdf
http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2019/09/novikov_67.pdf


продукції журналах та
наук.

збірниках

повідомлень на
конференціях

посібники з
грифом МОН 

конспекти
лекцій

тивної
літера-

тури

друк. арк. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16 - 4 / 
2,2 д.а.

12 /
1,9 д.а. 

1 / 
1,2 д. а.

- - - 5,3
д.а. 

13. Підготував:
Відгук  на  автореферат  кандидатських  дисертацій  за

спеціальністю 12.00.08:

Костюка  В.В. «Кримінологічна  характеристика  злочинності  у  сфері
інтелектуальної власності» (грудень 2019 р.)

14.1. Служба безпеки України нагородила  Подякою  Новікова Олега
Володимировича  за  підписом  Першого  заступника  Голови  Служби
полковника Д. Нескоромного (21 листопада 2019 р.)

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

Новіков  О.  В.  є  модератором  Міжнародного  антикорупційного
навчального  онлайн  курсу  «The United Nations Convention against
Corruption:  Global Corruption,  Good Governance,  Ukraine and the United
States»,  який  викладає  професор  практики  Школи  права  університету  ім.
Вашингтона та Лі (Лексингтон, Вірджинія, США) Томас Спіді Райс в рамках
проекту Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Нове
правосуддя».

17. Участь  у  наукових  дослідженнях  Науково-дослідного  інституту
правознавства та Науково-дослідного сектору:

Беру участь у розробці фундаментальної теми «Кримінологічні проблеми
запобігання  корупції  в  приватній  сфері»,  що  закріплена  за  відділом
кримінологічних  досліджень  Науково-дослідного  інституту  вивчення
проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України.

18. Керівництво науково-дослідною роботою студентів:
18.2. Кількість наукових статей та  тез,  надрукованих під  керівництвом

Новікова О. В. студентами самостійно – 9 тез доповідей.

Додаток № 1

№ Назва виду роботи: Години:
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з/п

3

1. Проблеми участі громадськості у запобіганні корупції. Питання боротьби
зі злочинністю :  зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. Харків: Право,
2019. Вип. 37. С. 58–72.

100

2. Сучасний  стан  та  тенденції  розвитку  корупції  у  приватному  секторі.
Журнал  східноєвропейського  права.  2019.  №  67.  С.  65–71.  URL:
http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2019/09/novikov_67.pdf.

100

3. Злочини проти інтелектуальної власності: поняття, види, сучасний стан та
тенденції розвитку. Часопис Київського університету права. 2019. № 3.

120

4.  Негативні  соціальні  наслідки  злочинності  у  сфері  інтелектуальної
власності. Журнал східноєвропейського права. 2019. № 69.

120

7 Запобігання  корупції  :  підручник  /  [Б.  М.  Головкін,  О.  Ю. Шостко,  О.  В.
Новіков та ін.] ; за заг. ред. Б. М. Головкіна. Харків : Право, 2019. 296 с.

60

14

1.  Окремі питання управління корупційними ризиками у діяльності  бізнес-
організацій США. “Правотворчість та правозастосування у демократичній
державі:  теорія  і  практика”:  збірник  матеріалів  Міжнародної  юридичної
науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція» (3 жовтня 2019
р.).  Київ  :  Видавничий  дім  «АртЕк»,  2019.  С.  90–93.  (Співавтор  –  А.  Ю.
Дзюба)

20

2.  До  питання  про  місце  антикорупційної  освіти  в  системі  заходів
запобігання  корупції.  «Протидія  організованій  злочинності  та  корупції»  :
матеріали  ХІХ  Всеукраїнської  наукової  конференції  з  кримінології  для
студентів, аспірантів та молодих вчених. (02 грудня 2019 р.) / за заг. ред. А.
П. Гетьмана і Б. М. Головкіна. Харків : Право, 2019. С. 132–134.

40

15 1. 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. (Співавтор – Б.
М. Головкін)

10

2. До питання можливість використання штучних нейронних мереж у сфері 
протидії корупції. «Кримінальні загрози в секторі безпеки: практика 
ефективного реагування» : матеріали панельної дискусії ІІІ Харків. міжнар. 
юридичного форуму (26 вересня 2019 р.) / редкол.: В. Я. Тацій, Ю. Г. 
Барабаш, Б. М. Головкін, О. В. Таволжанський. Харків : Право, 2019. С. 95–
99. (Співавтор – А. Ю. Дзюба)

10

3. До питання про стан і тенденції розвитку корупції у приватній сфері в 
Україні. «Пріоритетні напрями розвитку сучасної юридичної науки» : 
матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 вересня 2019 
р. Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2019. С. 88–91.

20

4. До питання про корупціогенність криміналізації контрабанди товарів. 
«Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи»: 
матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 вересня 2019 
р. Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2019. 
С. 100–103. (Співавтор – К. А. Новікова)

10

5. Як інформаційно-комунікаційні технології допомагають у справі протидії 
корупції: до питання про українській досвід. Особливості застосування 
антикорупційного законодавіства від розслідування до вироку суду: зб. тез. 
міжнар. наук.-практ. конф. (17 жовт. 2019 р., м. Харків) / МВС України, 
Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримінол. асоц. України; Громад. спілка 

20

8



«Центр запобігання та протидії корупції; Громад. рада при М-ві внутр. справ 
України. Харків: ХНУВС, 2019. 216 с. С. 112–114.
6. Новіков О. В. До питання про міжнародні стандарти запобігання й протидії
корупції у приватному секторі та їх імплементацію в українське 
законодавство. «Актуальні питання запобігання і протидії корупції» : 
матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 жовтня 2019 р.
Біла Церква: Білоцерківський Національний аграрний університет, 2019. С. 
34–38.

20

7. Поняття та ознаки злочинів проти інтелектуальної власності. «Правові 
засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний 
досвід» : міжнародна науково-практична конференція : матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції, 15–16 листопада 2019 р. 
Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2019.

20

8. Поняття, ознаки та форми прояву екологічної злочинності в Україні. 
Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали ІХ Міжнародної 
науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої пам’яті Олега 
Михайловича Литвака (25 листопада 2019 року). Київ : Національна академія
прокуратури України, 2019. C. 121–124. (Співавтор – К. А. Новікова)

10

9. Окремі питання запобігання злочинам проти інтелектуальної власності. 
«Теорія та практика сучасної юриспруденції» : матеріали ХХІ Всеукраїнська
наукової конференції (01 листопада 2019 р.). Харків : ФОП Бровін О. В., 
2019. С. 157–159. 

20

16

Рецензування автореферату кандидатської дисертації за спеціальністю 12.00.08:

Костюка  В.В. «Кримінологічна  характеристика  злочинності  у  сфері
інтелектуальної власності» (грудень 2019 р.)

5

17 Керівництво науковою роботою студентів з підготовки:
3. 9-ти тез доповідей на конференції:

1. Бубеніна Л. А. Особливості винагороди викривачу корупції та досвід
зарубіжних  країн.  «Протидія  організованій  злочинності  та  корупції»  :
матеріали  ХІХ  Всеукраїнської  наукової  конференції  з  кримінології  для
студентів, аспірантів та молодих вчених. (02 грудня 2019 р.) / за заг. ред. А.
П. Гетьмана і Б. М. Головкіна. Харків : Право, 2019. С. 12–14.

2. Василенко Т. С. Досвід запобігання корупції у Німеччині. «Протидія
організованій  злочинності  та  корупції»  :  матеріали  ХІХ  Всеукраїнської
наукової  конференції  з  кримінології  для  студентів,  аспірантів  та  молодих
вчених. (02 грудня 2019 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана і Б. М. Головкіна.
Харків : Право, 2019. С. 15–17.

3.  Зубкова  М.  Е.  Проблеми  здійснення  моніторингу  способу  життя
суб’єктів декларування. «Протидія організованій злочинності та корупції» :
матеріали  ХІХ  Всеукраїнської  наукової  конференції  з  кримінології  для
студентів, аспірантів та молодих вчених. (02 грудня 2019 р.) / за заг. ред. А.
П. Гетьмана і Б. М. Головкіна. Харків : Право, 2019. С. 59–61.

4. Калантай Т. А. Запобігання корупції в сфері державних закупівель в
Грузії.  «Протидія організованій злочинності та корупції»  :  матеріали ХІХ
Всеукраїнської наукової конференції з кримінології для студентів, аспірантів
та молодих вчених. (02 грудня 2019 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана і Б. М.
Головкіна. Харків : Право, 2019. С. 63–65.

5.  Лацько  А.  В.  Подарунок  чи  неправомірна  вигода:  питання
розмежування.  «Протидія  організованій  злочинності  та  корупції»  :
матеріали  ХІХ  Всеукраїнської  наукової  конференції  з  кримінології  для
студентів, аспірантів та молодих вчених. (02 грудня 2019 р.) / за заг. ред. А.

180
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П. Гетьмана і Б. М. Головкіна. Харків : Право, 2019. С. 88–89.
6. Строгонова І. В. Досвід державної політики із запобігання та протидії

корупції  у  правоохоронній  системі  Грузії.  «Протидія  організованій
злочинності  та  корупції»  :  матеріали  ХІХ  Всеукраїнської  наукової
конференції з кримінології для студентів, аспірантів та молодих вчених. (02
грудня 2019 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана і Б. М. Головкіна. Харків : Право,
2019. С. 181–183.

7. Удянська К. В. Патронатна служба як корупційний ризик. «Протидія
організованій  злочинності  та  корупції»  :  матеріали  ХІХ  Всеукраїнської
наукової  конференції  з  кримінології  для  студентів,  аспірантів  та  молодих
вчених. (02 грудня 2019 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана і Б. М. Головкіна.
Харків : Право, 2019. С. 188–189.

8. Хохлова Л. А. Стандарти професійної етики державних службовців:
зарубіжний  досвід.  «Протидія  організованій  злочинності  та  корупції»  :
матеріали  ХІХ  Всеукраїнської  наукової  конференції  з  кримінології  для
студентів, аспірантів та молодих вчених. (02 грудня 2019 р.) / за заг. ред. А.
П. Гетьмана і Б. М. Головкіна. Харків : Право, 2019. С. 198–200.

9.  Цимбалюк  В.  Ю.  Ефективність  здійснення  громадської
антикорупційної  експертизи  нормативно-правових  актів.  «Протидія
організованій  злочинності  та  корупції»  :  матеріали  ХІХ  Всеукраїнської
наукової  конференції  з  кримінології  для  студентів,  аспірантів  та  молодих
вчених. (02 грудня 2019 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана і Б. М. Головкіна.
Харків : Право, 2019. С. 202–204.

19

Проведено узагальнення обвинувальних вироків щодо осіб, які засуджені
за злочини проти інтелектуальної власності у 2018-2019 рр. Проаналізована
офіційна  статистична  інформація  Генеральної  прокуратури  України  та
Державної  судової  адміністрації  щодо  злочинів  у  сфері  інтелектуальної
власності за 2018 р.

100

20

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 Б.М. Головкіним)

50

Підготовлено науково-правовий висновок щодо застосування Закону
України  «Про  охорону  дитинства»,  підготовлений  на  доручення  судді
Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду Кишакевича Льва
Юрійовича (вх. №603-01-52 від 11.11.2019 / вих. №1176-02-52 від 12.11.2019)
(у співавт. з К. А. Новіковою).

50

Всього: 1085

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

канд. юрид. наук, ас. О. В. Новіков
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