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1.Прізвище, ім’я та по батькові – Марушев Анатолій Дмитрович. 

2. Вчене звання, посада – кандидат юридичних наук, доцент. 

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

«Особливості висування слідчих версій та планування розслідування з 

кримінального банкрутства» (1,5 друк. арк.). 

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

«Особливості висування слідчих версій та планування розслідування з 

кримінального банкрутства (1,9 друк. арк.). 

4.1. Форми впровадження НДР: опубліковано 3 наукові статті та тези 

наукової доповіді. 

4.2 Наукова новизна отриманих результатів: 

Наукова новизна отриманих результатів – на підставі проведеного 

аналізу висловлених у криміналістиці думок щодо розслідування злочинів, 

пов’язаних з кримінальним банкрутством та необхідності виокремлення 

самостійного блоку криміналістичних наукових положень спрямованих на 

організацію й планування розслідування цих злочинів. З урахуванням 

специфіки функціональних завдань слідчого у процесі розслідування 

кримінального банкрутства, пропонується новий науковий підхід до 

розуміння та типізації слідчих ситуацій та слідчих версій. Ключовим 

елементом цього підходу повинне стати розширення можливостей слідчого 

застосування типових слідчих версій в процесі планування 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. 

8. Участь у конференціях, семінарах: 



 Круглий стіл «З нагоди 100-річчя від дня народження професора         

М. В. Салтевського, м. Харків, 30 жовтня 2017 р. 

 9. Видавнича діяльність: 

1. Особливості визначення способів вчинення злочинів з доведення до 

банкрутства // Вісник Харківського національного університету ім.                 

В. Н. Каразіна – № 24. – Харків., 2017. – С. 260-264 (0,5 друк. арк.).  

2. Особливості планування розслідування кримінальних банкрутств// 

«Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції». – Дніпро: ДНУ, 2017. – № 

5, –  С. 165 – 171 (0,6 друк. арк.). 

3. Особливості висування типових слідчих версій при розслідування 

кримінальних банкрутств // Порівняльно-аналітичне право – Ужгород: ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет», 2017. – № 4. – С. 233-237 

[Електронний ресурс] – режим доступу: www.pap.in.ua (0,6 друк. арк.). 

4. Класифікація типових слідчих ситуацій при розслідуванні злочинів, 

пов’язаних з кримінальним банкрутством // «З нагоди 100-річчя від дня 

народження професора М. В. Салтевського: матер. кругл. столу (30 жовтня 

2017 р., м. Харків). – Х.: Право, 2017. – С. 108-110 (0,2 друк. арк.). 

9.1. Публікації у науко метричних базах даних. 

1). Особливості визначення способів вчинення злочинів з доведення до 

банкрутства // Вісник Харківського національного університету ім.                 

В. Н. Каразіна – № 24. – Харків., 2017. – С. 260-264 (0,5 друк. арк.) – Index 

Copernicus. 

2) Особливості планування розслідування кримінальних банкрутств// 

«Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції». – Дніпро: ДНУ, 2017. – № 

5, –  С. 165 – 171 (0,6 друк. арк.) – Index Copernicus, Google Scholar 
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