
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

 З НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ ЗА 2017 РІК 
 

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

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

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

«Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, що вчиняються за 

допомогою обману» (1,5 друк. арк.). 

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

опубліковано 1 наукова стаття, 3 тез  наукових доповідей за темою дослідження  

(1,5 друк. арк.). 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР – наукові статті, тези наукових 

доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів – визначено форми використання 

спеціальних знань під час розслідування  злочинів, що вчиняються за допомогою 

обману. 

8. Участь у конференціях, семінарах: 

  – міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

юридичної теорії та практики: наукові дискусії»,  1-2 грудня 2017 р., м. Харків;  

  -  міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика сучасної 

юриспруденції» 8 - 9 грудня 2017 р., м. Київ; 

- міжнародна юридична науково-практична конференція «Правовий 

розвиток суспільства і держави: традиції та новації», 7 грудня 2017р., м. Київ. 

9. Видавнича діяльність: 

1).  Забезпечення прав особи при примусовому відібранні біологічних 

зразків для проведення експертизи // Visegrad Journal on Human Rights: 

міжнародний правовий журнал. – № 6.  – Paneurуpska vysoka skola Fakulta prava, 

Uzhorodska narodna univerzita Pravnicka fakulta, Obcianske zdruzenie „LEX PRO 

OMNES”, Bratislava, Uzhorod, 2017. – С. 43-48 (0,6 друк. арк.).  

          2). Криміналістична класифікація злочині, що вчиняються за допомогою 

обману // Актуальні питання юридичної теорії та практики: наукові дискусії: 

матер. міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 грудня 2017 р., м. Харків (0,3друк. арк.). 
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3). Форми використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, 

що вчиняються за допомогою обману // Теорія і практика сучасної юриспруденції: 

матер. міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 грудня 2017 р., м. Київ  (0,3 друк. арк.). 

           4).  Участь спеціаліста та експерта у розслідуванні злочинів, що вчиняються 

за допомогою обману // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та 

новації: зб. матер. міжнар. юрид. наук.-практ. конф. «Актуальна юриспруденція», 

7 грудня, 2017 р. – К.: Центр учбової літератури, 2017  (0,3 друк. арк.). 

9.1. Публікації у науко метричних базах даних. 

1). Забезпечення прав особи при примусовому відібранні біологічних 

зразків для проведення експертизи // Visegrad Journal on Human Rights: 

міжнародний правовий журнал. – № 6. – Paneurуpska vysoka skola Fakulta prava, 

Uzhorodska narodna univerzita Pravnicka fakulta, Obcianske zdruzenie «LEX PRO 

OMNES», Bratislava, Uzhorod, 2017. – С. 43-48 (0,6 друк. арк.) –   Index Copernicus. 

 

            Доцент                О. Л. Мусієнко 

 

 

 Затверджено на засіданні кафедри 

 (протокол № 5 від 08.12. 2017р.) 

 Зав. лабораторією      Дуднікова І. Є. 
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