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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. Курман Олександр Васильович

2. Вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

криміналістики.

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 

Класифікація способів злочинних посягань на відомості в електронно-

обчислюваних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, 

комп’ютерних мережах (1,5 д.а)

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

Класифікація способів злочинних посягань на відомості в електронно-

обчислюваних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, 

комп’ютерних мережах (1,5 д.а.)

4.1. Форми впровадження виконаних НДР. Опубліковано 2 наукові статті, 2 

тез наукових доповідей.

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Досліджено способи злочинних 

посягань на відомості в електронно-обчислюваних машинах (комп’ютерах), 

автоматизованих системах, комп’ютерних мережах і запропоновано їх 

класифікацію.

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Прочитано 2 лекції для 

практичних працівників СБУ на курсах підвищення кваліфікації при 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

8. Участь у конференціях, семінарах. 

1. «Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних умовах»: 

всеукраїнська науково-практична конференція, м. Запоріжжя, 26-27 серпня 2016 

р., Класичний приватний університет.

 2. «Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи»: 

міжнародна науково-практична конференція, м. Львів, 16-17 вересня 2016 р., 

Центр правничих ініціатив.
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9. Видавнича діяльність

1. Курман О.В. Проблемні питання визначення та охорони відомостей, що 

становлять комерційну таємницю як предмету злочинного посягання /           

О.В. Курман // Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних умовах: 

матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 26-27 

серпня 2016 р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016. – С. 95-

99. (0, 25 д.а.).

2. Курман О.В. Щодо ефективності розслідування злочинних посягань на 

відомості, що становлять комерційну або банківську таємницю / О.В. Курман // 

Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 16-17 вересня 2016 р. – 

Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2016. – С. 

83-86. (0, 25 д.а.).

3. Курман О.В. Відомості, що становлять інформацію з обмеженим доступом, 

як предмет злочинного посягання / О.В. Курман // Право і суспільство. – 2016. – 

№ 5. – С. 174-178. (0, 5 д.а.)

4. Курман О.В. Проблемні питання призначення ревізій у кримінальному 

судочинстві в умовах сучасних реалій законодавства / О.В. Курман // 

Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – № 3 – С. 201-203. (електронне наукове 

фахове видання) – Режим доступа: http://pap.in.ua/index.php/arhiv-vidannja/71) 

(0, 5 д.а.).

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних.

1. Курман О.В. Відомості, що становлять інформацію з обмеженим доступом, 

як предмет злочинного посягання / О.В. Курман // Право і суспільство. – 2016. – 

№ 5. – С. 174-178. – Google Scholar

                      Доцент                                                           Курман О.В.

 Затверджено на засіданні кафедри

(протокол № 3 від 30 листопада 2016 р.)

Зав. лабораторією                                                              Дуднікова І.Є.


