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

«Особливості криміналістичної характеристики кримінального банкрутства» 
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4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – 

«Особливості криміналістичної характеристики кримінального банкрутства» 

(1,8 друк. арк.).

4.1. Форми впровадження НДР – опубліковано 3 наукові статті за 

темою дослідження.

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. На підставі проведеного 

аналізу висловлених у криміналістиці думок щодо розслідування злочинів, 

пов’язаних з кримінальним банкрутством та необхідності потреби 

виокремлення самостійного блоку криміналістичних наукових положень 

спрямованих на визначення елементів криміналістичної характеристики. З 

урахуванням специфіки функціональних завдань слідчого у процесі 

розслідування кримінального банкрутства, пропонується новий науковий 

підхід до розуміння та типізації елементів криміналістичної характеристики. 

Ключовим елементом цього підходу повинне стати розширення можливостей 

слідчого и по застосуванню прийомів і методів виявлення та розслідування 

злочинів, пов’язаних з кримінальним банкрутством. 

6. Зв’язок з практикою. Прочитано 2 лекції практичним працівникам на 

Курсах підвищення кваліфікації для співробітників СБУ при Національному 

юридичному університеті  імені Ярослава  Мудрого.

9. Видавнича діяльність.
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