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 З НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ ЗА 2016 РІК

1. Прізвище, ім’я та по батькові – Мусієнко Олег Леонідович

2. Вчене звання, посада – кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

криміналістики.

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

«Класифікація злочинів, що вчиняються за допомогою обману» (1,5 друк. арк.).

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи 

«Класифікація злочинів, що вчиняються за допомогою обману» (1,8 друк. арк.).

4.1. Форма впровадження виконаних опубліковано 2 наукові статті, 2 тез  

наукових доповідей за темою дослідження.

4.2. Наукова новизна отриманих результатів – встановлено класифікаційні 

ознаки злочинів, що вчиняються за допомогою обману та запропоновано слідчі 

ситуації при розслідуванні даних видів злочинів.

8. Участь у конференціях, семінарах:

 – всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції та пріоритети 

реформування законодавства України» 9-10 грудня 2016 р., м. Херсон; 

 – міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової 

діяльності»,  9 грудня 2016 р., м. Одеса.   

9. Видавнича діяльність:

         1.  Криміналістична класифікація злочинів, що вчиняються за допомогою 

обману, як елемент окремої криміналістичної методики // Visegrad Journal on 

Human Rights: міжнародний правовий журнал. – № 5. - Paneurуpska vysokб љkola 

Fakulta prбva, Uћhorodskб nбrodnб univerzita Prбvnickб fakulta, Obиianske zdruћenie 

„LEX PRO OMNES”, Bratislava, Uћhorod, 2016. (0,7 друк. арк.).

         2. Типовы слідчі ситуації під час розслідування злочинів, що вчиняються за 

допомогою обману//Актуальні проблеми держави і права. – №77. – Нац. універ. 

«Одеська юридична академія», Одеса, 2016 р. (0,5друк. арк.).

        3. Особливості застосування  тактичних операцій при розслідуванні злочинів, 

що вчиняються за допомогою обману //«Актуальні проблеми кримінального 



2

права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності» 9 грудня 

2016 р. м. Одеса. (0,3 друк.арк.).

           4. Использование специальных знаний при расследовании преступлений, 

совершаемых с помощью обмана //Тенденції та пріорітети реформування 

законодавства України: матер. всеукр. наук.-практ. конф., 9 – 10 грудня, 2016 р. м. 

Херсон. (0,3 друк. арк.).

           9.1. Публікації у наукометричних базах даних.

1) Криміналістична класифікація злочинів, що вчиняються за допомогою 

обману, як елемент окремої криміналістичної методики // Visegrad Journal on 

Human Rights: міжнародний правовий журнал. – № 5. – Paneurуpska vysokб љkola 

Fakulta prбva, Uћhorodskб nбrodnб univerzita Prбvnickб fakulta, Obиianske zdruћenie 

„LEX PRO OMNES”, Bratislava, Uћhorod, 2016. (0,7 друк. арк.). Academic Resource 

Index Research Bib.

Доцент          О. Л. Мусієнко

Затверджено на засіданні кафедри

(протокол № 3 від 30.11.2016р.)

Зав. лабораторією Дуднікова І. Є.

http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/1339-7915
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/1339-7915
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/1339-7915
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/1339-7915
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/1339-7915
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/1339-7915
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/1339-7915
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/1339-7915
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/1339-7915

