
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

 З НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ ЗА 2020 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 – 

«Тактико-криміналістичні та методичні засоби в системі протидії злочинам, 

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

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

«Тактико-криміналістичні та методичні засоби в системі протидії злочинам, 

що вчиняються за допомогою обману» (1,65 друк. арк.). 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР – опубліковано 2 наукові статті, 

тези наукової доповіді. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів – встановлено тактичні та 

методичні засоби протидії злочинам, що вчиняються за допомогою обману. 

8. Участь у конференціях, семінарах: 

  - міжнародна  науково-практична конференція «Актуальні питання 

розвитку юридичної науки в умовах COVID-19»,  10-11 грудня  2020 р., м. 

Рівне.  

9. Видавнича діяльність: 

          1. Taxpayer in the Legal Mechanism of Tax as a Leader and Engine of 

Economic Transformation // Atlantis press. Advances in Social Science, Education 

and Humanities Research, volume 441,  Issue 27, May 2020, pp.100-104.  

Міжнародна наукометрична база даних Web of Science (1,2/0,6 друк. арк.).  

          2. The court fees as variety of the state duty // International Journal of 

Management, Volume 11, Issue 5, May 2020, pp. 1338-1344. Міжнародна 

наукометрична база даних Scopus (1,6/0,8 друк. арк.).  

           3. Система злочинів, що вчиняються із застосуванням обману// 

Актуальні питання розвитку юридичної науки в умовах COVID-19: збірник 



матер. міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 грудня, 2020 р. Тези наук. доповідей. 

– Рівне, 2020.  С. (0,25 друк. арк.). 

9.2. Публікації у інших наукометричних базах даних: 

 1.  Taxpayer in the Legal Mechanism of Tax as a Leader and Engine of Economic 

Transformation // Atlantis press. Advances in Social Science, Education and 

Humanities Research, volume 441,  Issue 27, May 2020, pp.100-104.  

Міжнародна наукометрична база даних Web of Science. (1,2/0,6 друк. арк.).  

  2. The court fees as variety of the state duty // International Journal of 

Management, Volume 11, Issue 5, May 2020, pp. 1338-1344. Міжнародна 

наукометрична база даних Scopus. (1,6/0,8 друк. арк.). 
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