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

2. Вчене звання, посада. Кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

криміналістики. 

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

Інноваційні засади визначення особливостей доказової інформативності 

документів в процесі розслідування кримінального банкрутств (1,5 друк. 

арк..) 

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

Інноваційні засади визначення особливостей доказової інформативності 

документів в процесі розслідування кримінального банкрутств (2,05 друк. 

арк.) 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР. Опубліковано 3 наукові 

статті. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Досліджено організаційно-

тактичні питання застосування кримінально-процесуальних дій для 

вилучення документів в процесі розслідування кримінального банкрутства. 

Відзначається, що вилучення необхідних документів на досудовому 

слідстві цих кримінальних правопорушень необхідно здійснювати шляхом 

розумного поєднання проведення слідчих (розшукових) дій з іншими 

процесуальними діями, такими як: обшук; слідчий огляд приміщень; 

тимчасовий доступ до речей і документів; витребування, або отримання 

документів від учасників кримінального провадження за їх власною 

ініціативою.  

9. Видавнича діяльність 

1. Організаційно-тактичні питання вилучення документів в процесі 

розслідування кримінального банкрутства. Науковий вісник Ужгородського 



національного університету. Серія : Право. 2019. Вип. 59 (2).  С. 46-49. (0,77 

друк. арк.) 

2. Питання визначення мети проведення обшуку в процесі розслідування 

кримінального банкрутства. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 

2019. № 6. Дніпро: ДНУ, С. 147-151 (0,61 друк. арк.) 

3. Організаційно-тактичні питання застосування кримінально-процесуальних 

дій для вилучення документів в процесі розслідування кримінального 

банкрутства.  Юридичний науковий фаховий журнал. 2019. № 6. С. 279-283. 

(електронне наукове фахове видання). URL: http://www.lsej.org.ua. (0,67 друк. 

арк.). 

9.2. Публікації у інших наукометричних базах даних 

1. Організаційно-тактичні питання вилучення документів в процесі 

розслідування кримінального банкрутства. Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія : Право. 2019. Вип.59 (2). - С. 46-49. (0,77 

д.а.) - Index Copernicus International.  

2. Питання визначення мети проведення обшуку в процесі розслідування 

кримінального банкрутства. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 

2019. № 6, Дніпро: ДНУ, С. 147-151 (0,61 д.а.) - Index Copernicus International. 

3. Організаційно-тактичні питання застосування кримінально-процесуальних 

дій для вилучення документів в процесі розслідування кримінального 

банкрутства.  Юридичний науковий фаховий журнал. 2019. № 6. С. 279-283. 

(електронне наукове фахове видання). URL: http://www.lsej.org.ua. (0,67 д.а.) - 

Index Copernicus International – (електронне наукове фахове видання). URL: 

http://www.lsej.org.ua. 

 

                    Доцент                                                  Марушев А. Д. 

 Затверджено на засіданні кафедри 

(протокол № 4 від 04.12. 2019 р.) 

Зав. лабораторією                                                     Дуднікова І.Є. 
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Додаток 1. 

№ 

з/п 

Назва виду роботи Години 

3 1. Організаційно-тактичні питання вилучення документів в процесі 

розслідування кримінального банкрутства. Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. Серія : Право. 2019. 

Вип.59 (2). - С. 46-49. 

2. Питання визначення мети проведення обшуку в процесі 

розслідування кримінального банкрутства. Актуальні проблеми 

вітчизняної юриспруденції. 2019. № 6. Дніпро: ДНУ.  147-151. 

3. Організаційно-тактичні питання застосування кримінально-

процесуальних дій для вилучення документів в процесі 

розслідування кримінального банкрутства.  Юридичний науковий 

фаховий журнал. 2019. № 6. С. 279-283. (електронне наукове 

фахове видання). URL: http://www.lsej.org.ua. 

 

 

 

 

 

410 

 Усього 410 

 

 

 

http://www.lsej.org.ua/

