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4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи:  
«Поняття та кримінологічна характеристика обігу контрафактної продукції 
в Україні» 10,47 д.а. 

 
4.1. Форма впровадження:  
Монографія: 

 - Новіков О. В. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у 
сфері інтелектуальної власності : моногр. / О. В. Новіков ; за заг. ред. Б. М. 
Головкіна. – Харків: Право, 2017.  (9,5 д.а.) 

 
Стаття: 
- Новіков О.В., Симкіна А.Є. Комплаєнс підхід до запобігання корупції у 

приватній сфері / О.В. Новіков, А.Є. Симкіна // Питання боротьби зі злочинністю: 
зб. наук. пр. / редкол. : В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2017. – Вип. 34. – (0,5/0,3 
д.а) 

 
Тези: 

 - Новіков О. В. Аспекти функціонування антикорупційного комплаєнсу в 
приватній сфері / О. В. Новіков // Кримінологічна теорія і практика: досвід, 
проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення : матеріали міжвуз. наук. – практ. 
конф. (Київ, 24 берез. 2017 р.) / [ред. кол. В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. 
Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – Ч. 1. С. 90–93. (0,25 
д.а.). 
 - Новіков О. В. Деякі питання комплаєнс підходу до запобігання корупції у 
приватній сфері / О. В. Новіков // Світ без корупції: міф чи реальність? : матеріали 
дискусійної панелі Першого Харк. міжнарод. юрид. форуму «Право та проблеми 
сталого розвитку в глобалізованому світі» (м. Харків, 3-6 жовт. 2017 р.) – Харків: 
Право, 2017. – С. 77–80. (0,25 д.а.). 

 
Навчальний посібник: 
- Віктимологія : навч. посібник/ В. В. Голіна, Б. М. Головкін, М. Ю. Валуйська 

та ін. ; за ред. В.В. Голіни і Б.М. Головкіна. – Харків : Право, 2017-  с. 308 - розд. 4 
(4.5 у співав. з Таволжанським О.В.) (17,9/0,17 д.а.)   

 
4.4. Наукова новизна отриманих результатів: Надано визначення поняття обігу 

контрафактної продукції в Україні. Проаналізовані кількісні та якісні показники 
злочинів, пов’язаних з обігом контрафактної продукції в Україні. Проаналізовані 
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детермінанти обігу контрафактної продукції в Україні. Запропоновані деякі заходи 
запобігання обігу контрафактної продукції в Україні.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 
 
5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів: 
 
Готував пропозиції та зауваження до проектів Законів України: 
 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вирішення 

проблемних питань проведення антитерористичної операції та посилення боротьби 
з тероризмом)» (реєстр № 6079 від 13.02.2017) (у співавт. з Головкіним Б.М.) 

 
«Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії» 

(реєстр № 7147 від 28.09.2017) на виконання листа Національної академії правових 
наук України Петришина О. В. від 31.10.2017 № 919. 

 
6.4 Прочитані лекції практичним працівникам: 
01 грудня 2017 р. прочитав низку лекцій («запобігання насильству в сім’ї», 
«правове регулювання безоплатної правової допомоги», «права затриманих осіб») 
для співробітників Головного управління Національної поліції України в 
Харківській області. 

 
8.1 Є членом організаційного комітету Міжнародної наукової конференції 
«Злочинність у глобалізованому світі» (12 грудня 2017 р., м. Харків). 
 
8.2 Участь у конференціях: 

№ 
п/п 

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

Вказати 
доповідач або 

тези 
Міжнародні 

 
1 

3-6 жовтня 2017 р., Дискусійна панель «Світ без корупції: міф чи 
реальність?» Першого Харківського міжнародного юридичного 
форуму «Право та проблеми сталого розвитку в глобалізованому 
світі», Україна, м. Харків, Національний юридичний університет 
ім. Ярослава Мудрого 

Тези 
 

Всеукраїнські 

 
1 

24 березня 2017 р., Міжвузівська науково-практична конференція 
«Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та 
шляхи їх вирішення» Україна, м. Київ, Національна академія 
внутрішніх справ 

Доповідач 
 

 

 
9. Видавнича діяльність: 

 
9.1. Монографія: 

Новіков О. В. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у сфері 
інтелектуальної власності : моногр. / О. В. Новіков ; за заг. ред. Б. М. Головкіна. – Харків: 
Право, 2017. – (9,5 д.а.). Монографія рекомендована вченою радою Національного 
юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (протокол № 2 від 27 жовтня 2017 р.) 
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Стаття: 
- Новіков О.В., Симкіна А.Є. Комплаєнс підхід до запобігання корупції у приватній 

сфері / О.В. Новіков, А.Є. Симкіна // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / 
редкол. : В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2017. – Вип. 34. – (0,5/0,3 д.а) 

 
Тези: 

1. Новіков О. В. Аспекти функціонування антикорупційного комплаєнсу в приватній 
сфері / О. В. Новіков // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та 
шляхи їх вирішення : матеріали міжвуз. наук. – практ. конф. (Київ, 24 берез. 2017 р.) / 
[ред. кол. В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. 
справ, 2017. – Ч. 1. С. 90–93. (0,25 д.а.). 

2. Новіков О. В. Деякі питання комплаєнс підходу до запобігання корупції у приватній 
сфері / О. В. Новіков // Світ без корупції: міф чи реальність? : матеріали дискусійної 
панелі Першого Харк. міжнарод. юрид. форуму «Право та проблеми сталого розвитку в 
глобалізованому світі» (м. Харків, 3-6 жовт. 2017 р.) – Харків: Право, 2017. – С. 77–80. 
(0,25 д.а.). 

 
Навчальний посібник: 
- Віктимологія : навч. посібник/ В. В. Голіна, Б. М. Головкін, М. Ю. Валуйська та ін. ; 

за ред. В.В. Голіни і Б.М. Головкіна. – Харків : Право, 2017-  с. 308 - розд. 4 (4.5 у співав. з 
Таволжанським О.В.) (17,9/0,17 д.а.)   

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

ПІБ Індекс Хірша (h) 
Новіков Олег Володимирович 1 

 
9.6. Загальна кількість друкованої продукції: 

Всього 
друкованої 
продукції 

Монографії Наукові статті 
в наук. 

журналах та 
наук. 

збірниках 

Тези доповідей 
та наук. 

повідомлень на 
конференціях 

Підручники та 
навчальні 

посібники з 
грифом МОН  

Навчальні 
посібники, 
конспекти 

лекцій 

Збірники 
норма-
тивної 
літера-

тури 

Кодекси, 
коментарі 

Загальна 
кількість 
друк. арк.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5 
 

1 / 9,5 д.а. 1/ 0,3 2 / 0,5 д.а. - 1/0,17 - - 10,47 д.а. 

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

Новікова О.В. студентами самостійно  - 10 тез.  
 

Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології та кримінально-
виконавчого права (Протокол № 5 від «29» листопада 2017 р.) 

 
 

К.ю.н., ас. О. В. Новіков 
 


