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ЗА 2021 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. Відомості, 

що становлять інформацію з обмеженим доступом, як предмет злочинного 

посягання. (1,5 д.а) 

4. Обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. (1,9 д.а.) 

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

тез наукових доповідей). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Визначено та досліджено 

криміналістичні ознаки відомостей, що становлять інформацію з обмеженим 

доступом.  

8. Участь у конференціях, семінарах. 

1. Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні 

виклики: ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. м. Дніпро, 14 трав. 2021 р. 

2. «Conditions of Teaching Criminalistics and Forensic Sciences at Universities»: 

цифровий міжнародний конгрес криміналістів, м. Харків, 28 травня 2021 року, 

м. Харків 

3. Scientific and pedagogical internship “Introduction of modern European 

approaches and innovative methods for the training of qualified lawyers”: 

Internship proceeding, June 7 – July 17, 2021. Wloclawek, 2021. 

4. Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній 

Україні: міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 29-30 жовтня. 2021 р. 

5. Інновації в криміналістиці та судовій експертизі: міжвід.  наук.-практ. конф., 

м. Київ, 25 листопада. 2021 р. 

9. Видавнича діяльність. 

1. Курман О.В. Проблемні питання визначення відомостей, що становлять 
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лікарську таємницю, як предмета злочинного посягання. Український правовий 

вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики: матер. ІІІ міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 14 трав. 2021 р.). Дніпро: Ун-т митної справи та 

фінансів, 2021. С. 156-157. (0,25 д.а.) 

2. Курман Т.В., Курман О.В. Інноваційні технології навчання у підготовці 

студентів-правників. Scientific and pedagogical internship “Introduction of modern 

European approaches and innovative methods for the training of qualified lawyers”: 

Internship proceeding, June 7 – July 17, 2021. Wloclawek: “Baltija Publishing”, 2021. 

P. 52-55. (0,15 д.а.) 

3. Курман О. В. Дистанційний обшук електронних інформаційних систем в 

Україні: перспективи та проблеми правового регулювання: Інновації в 

криміналістиці та судовій експертиз: матер. міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 

25 листоп. 2021 р.). Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2021. С. 203-206. (0,25 д.а.) 

4. Курман О. В., Курман О.О. Обмеження прав людини в Україні за умов 

пандемії COVID-19. Право і суспільство. 2021. № 5. С. 17-22. (0, 5 д.а.) 

5. Курман О. В. Проблемні питання правового регулювання та тактики 

проведення обшуку комп’ютерних засобів. Юридичний бюлетень. 2021. № 6. 

(0,5 д.а.). 

6. Курман О. В. Несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в 

інформаційно-телекомунікаційних системах: чинники об’єктивного та 

суб’єктивного характеру: Актуальні питання розвитку державності та 

правової системи в сучасній Україні: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 

29-30 жовтня 2021 р.) Запоріжжя: ЗНУ, 2021. (0, 25 д.а.). 

9.2. Публікації у інших наукометричних базах даних. 

1. Курман О. В., Курман О. О. Обмеження прав людини в Україні за умов 

пандемії COVID-19. Право і суспільство. 2021. № 5. С. 17-22. (0,6/0,5 д.а.) – 

Index Copernicus International. 

2. Курман О. В. Проблемні питання правового регулювання та тактики 

проведення обшуку комп’ютерних засобів. Юридичний бюлетень. 2021. № 6. 

(0,5 д.а.) – Index Copernicus International. 
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18. Які відзнаки та нагороди отримали у звітному році 

Нагороджений Почесною грамотою ректора Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого за вагомий особистий внесок у розвиток 

освіти і науки, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 

святкування Дня Університету. 

 

                                  Доцент                                                     Курман О.В. 

 

 Затверджено на засіданні кафедри 

(протокол №      від                2021 р.) 

Ст. лаборант                                                                               Дуднікова І.Є. 


