
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

 З НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ ЗА 2018 РІК 
 

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

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада – кандидат юридичних наук, 

доцент 

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

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

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

Види злочинів, що вчиняються за допомогою обману  (1,8 друк. арк.). 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР : опубліковано 3 наукові статті, 

1 тези  наукової доповіді за темою дослідження 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів – здійснено класифікацію 

видів злочинів, що вчиняються за допомогою обману. 

8. Участь у конференціях, семінарах: 

  – 14 міжнародний Конгрес криміналістів  «Криміналістика і судова 

експертологія: наука, навчання, практика»,  13-15 вересня 2018 р., м. Одеса;  

 – міжнародна юридична науково-практична конференція 

«Модернізація законодавства та правозастосування: вимоги часу», 6 грудня 

2018р., м. Київ. 

9. Видавнича діяльність: 

          1.  Тактико-криміналістичні засоби у системі протидії злочинам, що 

вчиняються за допомогою обману // 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, 2018. С.  (0,6 друк. арк.).  

          2. Особливості криміналістичної характеристики злочинів вчинених 

службовими особами // Прикарпатський юридичний вісник. - № 3. – 

Національний університет «Одеська юридична академія». – Івано-

Франківськ, 2018.  С. (0,8друк. арк.). 



           3. Шахрайство. Велика українська юридична енциклопедія: у 20-ти 

томах. Том 20. Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія. 

Харків. Право, 2018. С. 903-906 (0,1 друк. арк.). 

 4. Обман шахрайський Велика українська юридична енциклопедія: у 

20-ти томах. Том 20. Криміналістика, судова експертиза, юридична 

психологія. Харків. Право, 2018. С. 530-531(0,01 друк. арк.). 

           5.  Особливості досудового розслідування злочинів, що вчиняються за 

допомогою обману // Модернізація законодавства та правозастосування: 

вимоги часу: збірник матер. міжнар. юрид. наук.-практ. конф. «Актуальна 

юриспруденція», 6 грудня, 2018 р. – К.: Центр учбової літератури, 2018.  (0,3 

друк. арк.). 

9.2. Публікації у інших наукометричних базах даних: 

 1.  Тактико-криміналістичні засоби у системі протидії злочинам, що 

вчиняються за допомогою обману // 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, 2018.  (0,6 друк. арк.). міжнародні 

наукометричні бази даних Academic Resource Index Research Bib, Index 

Copernicus International 

          2. Особливості криміналістичної характеристики злочинів вчинених 

службовими особами // Прикарпатський юридичний вісник. – № 3. – 

Національний університет «Одеська юридична академія». – Івано-

Франківськ, 2018.  С. (0,8друк. арк.). міжнародна наукометрична база 

даних  Index Copernicus International (Республіка Польща). 
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