
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ  

З НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ 

ЗА 2019 РІК 

 

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. 

Алгоритмізація дій слідчого на досудовому розслідуванні злочинів у сфері 

інформаційної безпеки (1,5 д.а) 

4. Обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 1,5 д.а. 

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

2 тез наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Досліджена обстановка 

вчинення уповноваженою особою несанкціонованих дій з інформацією, яка 

обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), 

автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях 

інформації та запропоновані тактичні рекомендації щодо організації 

проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування. 

8. Участь у конференціях, семінарах 

1. «Юридична наука в XXI столітті: перспективні та пріоритетні напрями 

досліджень»: міжнародна науково-практична конференція, м. Запоріжжя. 10-

11 травня 2019 року, м. Запоріжжя. 

2. «Актуальні питання реформування правової системи»: XVI Міжнародна 

науково-практична конференція, м. Луцьк, 14-15 черв. 2019 року, м. Луцьк. 

 9. Видавнича діяльність 

1. Ознаки та види несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерів, 

автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку. 

Юридична наука в XXI столітті: перспективні та пріоритетні напрями 

досліджень: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя. 10-11 травня 

2019 р.) / За ред. Т. О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2019. С. 78-82. (0,25 д.а.) 
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2. Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних електронних систем та 

мереж: аналіз елементів криміналістичної характеристики. Актуальні питання 

реформування правової системи: зб. матер. XVI Міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Луцьк, 14-15 черв. 2019 р.) уклад. Л. М. Джурак. Луцьк: Вежа-Друк, 2019. 

С. 255-257. (0,25 д.а.) 

3. Тактичні та організаційні особливості початку досудового розслідування 

несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислюваних машин, 

автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку. 

Право і суспільство. 2019. № 4. С. 303-308. (0, 5 д.а.) 

4. Проблемні питання обстановки вчинення несанкціонованих дій з 

інформацією, яка обробляється в електронному вигляді. Юридичний науковий 

фаховий журнал. 2019. № 5. С. 310-313. (електронне наукове фахове видання). 

URL: http://www.lsej.org.ua/ (дата звернення: 15.11.2019). (0,5 д.а.) 

9.2. Публікації у інших наукометричних базах даних 

1. Тактичні та організаційні особливості початку досудового розслідування 

несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислюваних машин, 

автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку. 

Право і суспільство. 2019. № 4. С. 303-308 (0, 5 д.а.) – Index Copernicus 

International (Республіка Польща), Google Scholar. 

2. Проблемні питання обстановки вчинення несанкціонованих дій з 

інформацією, яка обробляється в електронному вигляді. Юридичний науковий 

фаховий журнал. 2019. № 5. С. 310-313. (0,5 д.а.) – Index Copernicus 

International (Республіка Польща) – (електронне наукове фахове видання). 

URL: http://www.lsej.org.ua/ (дата звернення: 15.11.2019). 

 

                                                                                                      Курман О.В. 

 Затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 4 від 04.12. 2019 р.) 

Зав. лабораторією                                                                               Дуднікова І.Є. 

 

 

http://www.lsej.org.ua/
http://www.lsej.org.ua/
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Додаток 1. 

№ 

з/п 

Назва виду роботи Години 

3 1. Тактичні та організаційні особливості початку досудового 

розслідування несанкціонованого втручання в роботу електронно-

обчислюваних машин, автоматизованих систем, комп’ютерних 

мереж чи мереж електрозв’язку. Право і суспільство. 2019. № 4. С. 

303-308.  

2. Проблемні питання обстановки вчинення несанкціонованих 

дій з інформацією, яка обробляється в електронному вигляді. 

Юридичний науковий фаховий журнал. 2019. № 5. С. 310-313. 

(електронне наукове фахове видання). URL: http://www.lsej.org.ua/ 

(дата звернення: 15.11.2019). 

 

 

 

 

 

 

200 

14 1. Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних 

електронних систем та мереж: аналіз елементів криміналістичної 

характеристики. Актуальні питання реформування правової 

системи: зб. матер. XVI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 14-

15 черв. 2019 р.) уклад. Л. М. Джурак. Луцьк: Вежа-Друк, 2019. С. 

255-257. 

40 

15 1. Ознаки та види несанкціонованого втручання в роботу 

комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи 

мереж електрозв’язку. Юридична наука в XXI столітті: 

перспективні та пріоритетні напрями досліджень: тези доп. 

міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя. 10-11 травня 2019 р.) / За 

ред. Т. О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2019. С. 78-82. 

20 

17 Керівництво науковою роботою студентів з підготовки тез 

доповідей на конференцію: 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Новітні 

тенденції сучасної юридичної науки», 30 листопада-1 грудня 2018 

року, м. Дніпро 

Мелеш К. А. – студентка 4 курсу, 3 групи, Фінансово-правового 

факультету, «Проблеми впровадження, застосування та 

криміналістичного дослідження цифрового підпису в Україні» С. 

58-60. 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Новітні 

тенденції сучасної юридичної науки», 30 листопада-1 грудня 2018 

року, м. Дніпро 

Заболотня А. В. – студентка 4 курсу,  3 групи, Фінансово-правового 

факультету,  «Щодо окремих правових аспектів судово-економічної 

експертизи» С. 39-42. 

3. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми права 

на сучасному етапі розвитку української державності», 20 грудня 

2018 року, м. Харків. 
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http://www.lsej.org.ua/
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Хаділашвілі Л. Б.  – студентка 4 курсу, 3 групи, Фінансово-

правового факультету, «Деякі проблемні аспекти щодо проведення 

судово-економічної (бухгалтерської) експертизи в Україні», С. 164-

167. 

4. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми права 

на сучасному етапі розвитку української державності», 20 грудня 

2018 року, м. Харків. 

Зуєва Т. А. – студентка 4 курсу, 3 групи, Фінансово-правового 

факультету, «Проблемні питання законодавчого вдосконалення 

судово-економічної експертизи», С. 161-164. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Усього 340 

 

 


