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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 –  

«Інноваційні засади тактики проведення слідчих (розшукових) дій при 

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

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

«Інноваційні засади тактики проведення слідчих (розшукових) дій при 

розслідувані кримінального банкрутства (1,92 друк. арк.). 

4.1. Форми впровадження НДР: опубліковано 2 наукові статті та 3 тези 

наукової доповіді. 

4.2 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 

рекомендацій спрямованих на організацію й планування, з урахуванням 

слідчої ситуації, проведення комплексу послідовних процесуальних дій й 

слідчих(розшукових) дій, що дозволить уникнути таких негативних 

обставин, таких як знищення, приховування або виготовлення підроблених 

(фальсифікованих) документів. З урахуванням специфіки функціональних 

завдань слідчого у процесі розслідування кримінального банкрутства, 

пропонується новий науковий підхід до особливостей застосування 

комплексу процесуальних дій й слідчих(розшукових) дій в процесі 

розслідування кримінального банкрутства до яких належать: а) захід 

забезпечення кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і 

документів; б) слідчий огляд, серед яких треба виділити огляд приміщень, які 

не є місцем події, огляд предметів, огляд документів,  огляд транспортних 



засобів, огляд електронних носіїв інформації (комп’ютери, системні блоки і 

магнітні носії тощо); в) обшук. 

8. Участь у конференціях, семінарах: 

1) Міжнародна науково-практична конференція «Одеські юридичні 

читання»  (9 листопада 2018 р., м. Одеса). 

 2) Міжнародна науково-практична конференція «Правові системи 

суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку» (16-17 листопада 

2018 р., м. Львів). 

 9. Видавнича діяльність: 

1. Організаційно тактичні питання проведення тимчасового доступу до 

речей і документів в процесі розслідування кримінального банкрутства. 

Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.  Харків. 

2018. № 26. С. 259-264 (0,55 друк. арк.).  

2. Особливості проведення слідчого огляду приміщень в  процесі 

розслідування кримінального банкрутства. Право і суспільство. Дніпро. 2018. 

№ 6. С. 217 – 222 (0,67 друк. арк.). 

3. К питанню типізації слідчих версій при розслідуванні кримінальних 

банкрутств. Актуальні питання розвитку державності та правової системи в 

сучасній Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 27-28 

жовтня 2017 р.). Запоріжжя: ЗНУ, 2017. С. 94-98. (0,24 д. а.). – не увійшло до 

звіту за 2017 р. 

4. Особливості організації проведення тимчасового доступу до речей і 

документів в процесі розслідування кримінального банкрутства. Одеські 

юридичні читання: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 9 листопада 

2018 р.).  Одеса: НУ «Одеська юридична академія», 2018. С. 78-81. (0,23 д. 

а.). 

5. Слідчий огляд приміщень в процесі розслідування кримінального 

банкрутства. Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи 

розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 16-17 листопада 2018 



р.). Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2018. 

С. 105-107. (0,23 д. а.). 

9.2. Публікації у наукометричних базах даних. 

1). Організаційно тактичні питання проведення тимчасового доступу до 

речей і документів в процесі розслідування кримінального банкрутства. 

Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.  Харків. 

2018. № 26. С. 259-264 (0,55 друк. арк.). – Index Copernicus. 

2) Особливості проведення слідчого огляду приміщень в  процесі 

розслідування кримінального банкрутства. Право і суспільство. Дніпро. 2018. 

№ 6. С. 217 – 222 (0,67 друк. арк.). – Index Copernicus International. 
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