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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. Відомості в 

електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, 

комп’ютерних мережах як предмет злочинного посяганнях (1,5 д.а). 

4. Тема та обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. Відомості в 

електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, 

комп’ютерних мережах як предмет злочинного посяганнях (2,0 д.а.). 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: опубліковано 2 наукові статті, 4 тез 

наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Запропонована систематизація та 

класифікація відомостей в електронно-обчислюваних машинах (комп’ютерах), 

автоматизованих системах, комп’ютерних мережах, що стають предметом злочинного 

посягання. 

8. Участь у конференціях, семінарах 

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

практична конференція, 25-26 серпня 2017 р., м. Запоріжжя. 

2. «Верховенство права та правова держава»: міжнародна науково-практична конференція, 

м. Ужгород, 15-16 вересня 2017 р., м. Ужгород. 

3. «Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні»: 

всеукраїнська науково-практична конференція, м. Херсон, 6-7 жовтня 2017 р., м. Херсон.  

4. «З нагоди 100-річчя від дня народження професора М. В. Салтевського»: круглий стіл, 

м. Харків, 30 жовтня 2017 р., м. Харків. 

 9. Видавнича діяльність 

1. Деякі проблеми використання спеціальних економічних знань у кримінальному 

судочинстві // З нагоди 100-річчя від дня народження професора М.В. Салтевського: . 

матер. кругл. столу (30 жовтня 2017 р., м. Харків). – Х.: Право, 2017. – С. 60-61. (0, 25 

друк. арк.). 

2. Злочинні посягання на інформацію з обмеженим доступом: прогалини в законодавстві 

та проблеми розслідування // Політико-правові реформи та становлення громадянського 
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суспільства в Україні: матер. всеукр. наук.-практ. конф. (6-7 жовтня 2017 р., м. Херсон). – 

Херсон: Видавничий дім «Гельвентика», 2017. – С. 78-81. (0, 25 друк. арк.). 

3. Ревізії у кримінальному судочинстві: проблеми та протиріччя у законодавстві // 

Верховенство права та правова держава: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 вересня 

2017 р., м. Ужгород). – Ужгород: Ужгородськ. нац. ун-т, 2017. – С. 180-183. (0, 25 друк. 

арк.).  

4. Проблемні питання визначення інформації з обмеженим доступом як предмету 

злочинного посягання // Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних умовах: матер. 

всеукр. наук.-практ. конф. (25-26 серпня 2017 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: Класичний 

приватний університет, 2017. – С. 82-86. (0, 25 друк. арк.). 

5. Способи несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислюваних машин 

(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку // 

Право і суспільство. – 2017. – № 4. – С. 245-249. (0, 5 друк. арк.). 

6. Криміналістична характеристика несанкціонованого втручання в роботу електронно-

обчислюваних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи 

мереж електрозв’язку // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія 

«Юридичні науки». – 2017. – Вип. 4. – Т. 2 – С. 127-130. (0, 5 друк. арк.) 

9.2. Публікації у інших наукометричних базах даних 

1. Способи несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислюваних машин 

(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку // 

Право і суспільство. – 2017. – № 4. – С. 245-249. (0, 5 друк арк.) – Index Copernicus 

International; Google Scholar. 

2. Криміналістична характеристика несанкціонованого втручання в роботу електронно-

обчислюваних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи 

мереж електрозв’язку // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія 

«Юридичні науки». – 2017. – Вип. 4. – Т. 2 – С. 127-130. (0, 5 друк. арк.) – Index Copernicus 

International.  
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