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2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінології та кримінально-
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3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 

«Запобігання обігу контрафактної продукції в Україні» 1,5 д.а. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 

«Запобігання обігу контрафактної продукції в Україні» 1,57 д.а. 
 

4.1. Форма впровадження: 
Статті: 
1. Новиков О. В. Современное состояние и тенденции развития преступности в 

сфере интеллектуальной собственности в Украине. Norwegian Journal of 
development of the International Science. 2018. № 22. Том 1. С. 12–18. URL : 
http://www.njd-iscience.com/wp-content/uploads/2018/09/NJD_22_1.pdf (0,63 д.а.) 

2. Новіков О. В. Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності у 
Сполучених Штатах Америки. Журнал східноєвропейського права. 2018. № 56. 
С. 33–39. URL : http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/novikov_56.pdf 
(0,61 д.а.) 

 
Тези: 
1. Новіков О. В. Деякі проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти 

інтелектуальної власності. Фундаментальні проблеми кримінальної 
відповідальності : матеріали наук. полілогу (м. Харків, 07 верес. 2018 р.) / [упоряд.: 
Ю. В. Баулін, Ю. А. Пономаренко]. – Харків : Право, 2018. С. 180–183. (0,15 д.а.). 

2. Новіков О. В. Деякі питання кримінально-правової охорони прав 
інтелектуальної власності у Сполучених Штатах Америки. Кримінально-правове 
регулювання та забезпечення його ефективності : матеріали міжнар. наук.-практ. 
конф. (м. Харків, 18–19 жовт. 2018 р.) / редкол. В. Я. Тацій (голов. ред.), 
В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Харків : Право, 2018. – С. 488–492. (0,18 
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 детермінанти обігу контрафактної продукції в Україні. 
Запропоновані деякі заходи запобігання обігу контрафактної продукції в 
Україні. 

 
4.2. Наявність авторських свідоцтв та патентів: 

Отримано свідоцтво Державної науково-технічної бібліотеки України про 
депонування результату інтелектуальної діяльності № 125 – РІД(н)/ Ук-2018 
видано Головкіну Богдану Миколайовичу, Христич Інні Олександрівні, 
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Шевченко Ларисі Олександрівні, Новікову Олегу Володимировичу та інш. 
про те, що результат інтелектуальної діяльності інтелектуальної діяльності: 
монографія «Латентна віктимність та шляхи її розв’язання в Україні» 
депоновано у Державній науково-технічній  бібліотеці України 23.11.2018 р. 
за підписом в.о. директора А.Г. Жарінова 

 
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 проекту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення механізму 
запобігання корупції» (на виконання листа від 30.05.2018 № 4/7). 
 
6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Проведено узагальнення обвинувальних вироків щодо осіб, які засуджені 
за злочини у сфері інтелектуальної власності у 2017-2018 рр. Проаналізована 
офіційна статистична інформація Генеральної прокуратури України та 
Державної судової адміністрації щодо злочинів у сфері інтелектуальної 
власності за 2017 р. 
 
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 3-х групах (листопад-грудень 2018 р.) 
лекції і практичні заняття – 18 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 

25–28 вересня 2018 р., Дискусійна панель «Ефективна система 
кримінальної юстиції як фактор сталого розвитку економіки» 
Другого Харківського міжнародного юридичного форуму, Україна, 
м. Харків, Національний юридичний університет ім. Ярослава 
Мудрого 

Тези 
 

Всеукраїнські 

 
1 

27 квітня 2018 р., Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Фонові для злочинності явища: запобігання та протидія», Україна, 
м. Харків, Харківській національний університет внутрішніх справ 

Доповідач 
 

 
Інші конференції, семінари, «кругли столи» 

 
1 

08 лютого 2018 р., Науково-практичний семінар «Практичні 
аспекти кримінологічного прогнозування у правоохоронній 
діяльності», Україна, Національний юридичний університет ім. 
Ярослава Мудрого, м. Харків 

Особиста 
участь 
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2 

27–28 березня 2018 р., Регіонал. наук.–практ. круглий стіл 
«Корупційні ризики в публічній службі: компаративно-правовий 
аналіз досвіду країн Східної та Західної традиції права», Україна, 
Запорізький національний університет, м. Запоріжжя 

Тези  

 
3 

03 квітня 2018 р., Круглий стіл «Сучасні інструменти виявлення, 
розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та 
інших злочинів», Україна, Національний юридичний університет 
ім. Ярослава Мудрого, Національне агентство України з питань 
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від 
корупційних та інших злочинів, Науково-дослідний інститут 
вивчення проблем злочинності імені акад. В. В. Сташиса НАПрН 
України, м. Харків 

Особиста 
участь 

 

 
4 

31 липня 2018 р. Public Talk ««Корупція «на місцях»: протидія, 
контроль і законні інструменти стримування», Україна, 
Національне антикорупційне бюро України та Рада громадського 
контролю, м. Харків 

Особиста 
участь 

 

 
5 
 

23 жовтня 2018 р., Антикорупційний форум «Антикорупція: 
#перемоги чи #зрада», Україна, ГО «Мережа антнкорупційних 
центрів», ГО «Чугуївська правозахисна група» , м. Харків 

Особиста 
участь 

 
 
9. Видавнича діяльність: 

Навчальний посібник: 
- Правові основи запобігання та боротьби із корупцією : навч. посіб. для 

підготовки до атестації здобувачів вищої освіти / Б.М. Головкін, К.А. Автухов, 
М.В., М.В. Валуйська, С.Ю. Лукашевич та ін. ; за ред. Б.М. Головкіна і С.Ю. 
Лукашевича. – Харків : Право. 2018. – 288 с. (16,74/ 2,0 д.а) 
 

9.4. Список статей у наукових виданнях з них: 
9.4.1. за кордоном 
1. Новиков О. В. Современное состояние и тенденции развития преступности в 

сфере интеллектуальной собственности в Украине. Norwegian Journal of 
development of the International Science. 2018. № 22. Том 1. С. 12–18. URL : 
http://www.njd-iscience.com/wp-content/uploads/2018/09/NJD_22_1.pdf (0,63 д.а.) 

2. Головкин Б. Н., Новиков О. В. Роль институтов гражданского общества в 
предотвращении коррупции. Norwegian Journal of development of the International 
Science. 2018. № 17. Том 5. С. 56–60 (0,5 д.а./0,25 д.а.) 

 
9.4.3. Публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних: 
 
1. Новіков О. В. Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності у 

Сполучених Штатах Америки. Журнал східноєвропейського права. 2018. № 56. 
С. 33–39. URL : http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/novikov_56.pdf 
(0,61 д.а.) 

2. Новіков О. В. Правове регулювання відшкодування збитків, шкоди, завданих 
унаслідок вчинення корупційних правопорушень. Часопис Київського 
університету права. 2018. № 4. С. 221–225 (0,5 д.а.) 
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№ 
з/п Прізвище, 

ім’я, по 
батькові 

Назва статті 
мовою оригіналу 

Країна, 
назва журналу, 

вихідні дані 

Науково-
метрична база 

даних (якщо 
входить) 

1. Новіков О. В. Кримінально-правова 
охорона прав 
інтелектуальної 
власності у Сполучених 
Штатах Америки 

Журнал 
східноєвропейського 
права. 2018. № 56. С. 
33–39 

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

2. Новіков О. В. Правове регулювання 
відшкодування збитків, 
шкоди, завданих 
унаслідок вчинення 
корупційних 
правопорушень 

Часопис Київського 
університету права. 
2018. № 4. С. 221–225 

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

 
Тези: 
1. Новіков О. В. Деякі проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти 

інтелектуальної власності. Фундаментальні проблеми кримінальної 
відповідальності : матеріали наук. полілогу (м. Харків, 07 верес. 2018 р.) / [упоряд.: 
Ю. В. Баулін, Ю. А. Пономаренко]. – Харків : Право, 2018. С. 180–183. (0,15 д.а.). 

2. Новіков О. В. Деякі питання кримінально-правової охорони прав 
інтелектуальної власності у Сполучених Штатах Америки. Кримінально-правове 
регулювання та забезпечення його ефективності : матеріали міжнар. наук.-практ. 
конф. (м. Харків, 18–19 жовт. 2018 р.) / редкол. В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. 
Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Харків: Право, 2018. – С. 488–492. (0,18 д.а.). 

3. Новіков О. В. До питання правового регулювання вилучення незаконно 
одержаного майна внаслідок корупційного або пов’язаного з корупцією 
правопорушення. Фонові для злочинності явища: запобігання та протидія : 
матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2018 р.) Харків : Харків. нац. ун-т 
внутр. справ, 2018. C. 77–78. (0,2 д. а.). 

4. Новіков О. В. До питання визнання незаконними актів та правочинів, 
укладених внаслідок вчинення корупційного правопорушення. Корупційні ризики в 
публічній службі: компаративно-правовий аналіз досвіду країн Східної та Західної 
традиції права : тези допов. регіонал. наук.–практ. круглого столу (28–29 березня 
2018 р.). Запоріжжя: ЗНУ, 2018. – С. 167–170. (0,15 д.а.) 

5. Новіков О. В. До питання про заходи щодо повернення в Україну коштів та 
іншого майна, одержаних внаслідок корупційних правопорушень, та 
розпорядження ними. Ефективна система кримінальної юстиції як фактор 
сталого розвитку економіки : матеріали ІІІ панельної дискусії Другого Харк. 
міжнар. юрид. форуму (м. Харків, 27 вересня 2018 р.). – Харків, Право, 2018. С. 86–
88. (0,15 д.а.) 

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

ПІБ Індекс Хірша (h) 
Новіков Олег Володимирович 2 
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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 
10 
 

- 4/ 2 д.а. 5 / 0,83  - 1/2,0 - - 4,83  

 
      14.1. Які інші нагороди, відзнаки отримали у звітному році: 

Новікова О.В. нагороджено Почесною грамотою за вагомий особистий 
внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, багаторічну 
сумлінну працю та з нагоди святкування Дня науки в Україні, за підписом 
В.Я. Тація (22 травня 2018 р.). 
 

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

Новікова О. В. студентами самостійно – 10 тез доповідей. 
 
18. 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. 
 

Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології та кримінально-
виконавчого права (Протокол № 4 від «16» листопада 2018 р.) 

 
канд. юрид. наук, ас. О. В. Новіков 


