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кримінологічна характеристика обігу контрафактної продукції в Україні» -  
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4.1. Форма впровадження:  
Статті: 

 - Новіков О. В. Кримінологічний аналіз показників вимірювання 
злочинності у сфері інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / О. В. 
Новіков // Журнал східноєвропейського права. – 2016. – № 32. – С. 37–44. – 
Режим доступу: http://easternlaw.com.ua/wp-
content/uploads/2016/10/novikov_32.pdf (0,5 д.а.). 
 - Новіков О. В. Спеціально-кримінологічне запобігання злочинності у сфері 
інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / О. В. Новіков // Журнал 
східноєвропейського права. – 2016. – № 33. – С. 50–58. – Режим доступу: 
http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2016/11/novikov_33.pdf (0,5 д.а.). 

Тези: 
- Новіков О. В. Деякі питання впливу конфлікту інтересів виробників та 

споживачів інтелектуальної продукції на детермінацію обігу контрафакту / О. В. 
Новіков // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та 
шляхи їх вирішення : матеріали наук. – практ. конф. (Київ, 25 берез. 2016 р.) / 
[ред. кол. В. В. Чернєй, О. М. Джужа, В. В. Василевич та ін.]. – Київ : Нац. акад. 
внутр. справ, 2016. – С. 81–85. (0,25 д.а.). 

- Новіков О. В. Деякі аспекти забезпечення захисту прав на об’єкти 
інтелектуальної власності у кіберпросторі / О. В. Новіков // Міжнародні 
стандарти з кібербезпеки та їх застосування в Україні : матеріали «круглого 
столу» (м. Харків, 19 квіт. 2016 р.) – С. 54–56. (0,25 д.а.). 

- Новіков О. В. Деякі аспекти спеціально-кримінологічного запобігання 
злочинності у сфері інтелектуальної власності / О. В. Новіков // Сучасна 
кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи : матеріали міжнар. наук. 
конф. (м. Харків, 9 груд. 2016 р.). – Харків: Права, 2016. – с. 198-201  (0,25 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 
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7. Перелік і аналіз різних форм зв’язків з практичними органами. 

7.4. У лютому-березні 2016 р. приймав участь у підготовці працівників 
патрульної служби Національної поліції України за такими дисциплінами: 
«Протидія торгівлі людьми», «Запобігання насильству в сім’ї», «Корупція: 
протидія та відповідальність».  
 
8.1 Був членом організаційних комітетів  Всеукраїнської студентської 
конференції «ЗЛОЧИННІСТЬ ЯК СУСПІЛЬНА ПРОБЛЕМА ТА ШЛЯХИ ЇЇ 
ВИРІШЕННЯ В УКРАЇНІ» 04 листоп. 2016 р. і Міжнародної наукової 
конференції «СУЧАСНА КРИМІНОЛОГІЯ: ДОСЯГНЕННЯ, ПРОБЛЕМИ, 
ПЕРСПЕКТИВИ» присвяч. 50-річчю каф. кримінології та кримінально-
виконавчого права, 9 грудня 2016 р. 

 
8.2 Участь у конференціях: 
№ 
п/п 

Повна назва конференції Дата, країна, місто та установа 
проведення 

Вказати 
доповідач 
або тези 

 
1 

Кримінологічна теорія і практика: 
досвід, проблеми сьогодення та 

шляхи їх вирішення 

Науково-практична конференція 
25 березня 2016 р., Україна, м. Київ, 

Національна академія внутрішніх 
справ  

Доповідач 
 

 

2 

Міжнародні стандарти з 
кібербезпеки та їх застосування в 

Україні 

«Круглий стіл» 
19 квітня 2016 р., Україна, м. Харків, 

Національний юридичний 
університет ім. Ярослава Мудрого 

Доповідач 
 

 

3 

Сучасна кримінологія: досягнення, 
проблеми, перспективи 

Міжнародна наукова конференція 
9 грудня 2016 р., Україна, м. Харків, 

Національний юридичний 
університет ім. Ярослава Мудрого 

Тези 

9. Видавнича діяльність: 
Статті: 
1. Новіков О. В. Кримінологічний аналіз показників вимірювання злочинності у сфері 

інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / О. В. Новіков // Журнал 
східноєвропейського права. – 2016. – № 32. – С. 37–44. – Режим доступу: 
http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2016/10/novikov_32.pdf (0,5 д.а.). 

2.  Новіков О. В. Спеціально-кримінологічне запобігання злочинності у сфері 
інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / О. В. Новіков // Журнал 
східноєвропейського права. – 2016. – № 33. – С. 50–58. – Режим доступу: 
http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2016/11/novikov_33.pdf (0,5 д.а.). 

3. Новіков О. В., Оберемко Ю. О. Причини латентної віктимізації населення: вітчизняний 
та міжнародний досвід // Питання боротьби зі злочинністю. – 2016. – Вип. 31. – С. 111-
122 (0,5/0,3 д.а.) 

Тези: 
1. Новіков О. В. Деякі питання впливу конфлікту інтересів виробників та споживачів 

інтелектуальної продукції на детермінацію обігу контрафакту / О. В. Новіков // 
Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення : 
матеріали наук. – практ. конф. (Київ, 25 берез. 2016 р.) / [ред. кол. В. В. Чернєй, О. М. Джужа, 
В. В. Василевич та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 81–85. (0,25 д.а.). 

2. Новіков О. В. Деякі аспекти забезпечення захисту прав на об’єкти інтелектуальної 
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власності у кіберпросторі / О. В. Новіков // Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх 
застосування в Україні : матеріали «круглого столу» (м. Харків, 19 квіт. 2016 р.) – С. 54–56. 
(0,25 д.а.). 

3. Новіков О. В. Деякі аспекти спеціально-кримінологічного запобігання злочинності у 
сфері інтелектуальної власності / О. В. Новіков // Сучасна кримінологія: досягнення, 
проблеми, перспективи : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Харків, 9 груд. 2016 р.). – Харків: 
Права, 2016. – с. 198-201(0,25 д.а.). 

 
 
9.5. 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 
6 
 

0 3 / 1,3 д.а. 3 / 0,75 д.а. 0 0 0 0 2,05 д.а. 

 
17. Керівництво науково-дослідною роботою студентів: 

17.2. Під керівництвом Новікова О. В. було підготовлено і опубліковано 15 
тез доповідей на студентських конференціях з кримінології. 

 
Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінології та кримінально-

виконавчого права (Протокол № 5 від «21» листопада 2016 р.) 
 

к.ю.н., асистент О. В. Новіков 
 


