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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. 

«Організаційно-тактичні основи застосування спеціальних знань  процесі 

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

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

«Організаційно-тактичні основи застосування спеціальних знань  процесі 

розслідування кримінального банкрутства»  2,7 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР. Опубліковано 4 наукові 

статті та 2 тез наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Досліджено загальні 

засади застосування спеціальних знань в процесі розслідування злочинів.  

Визначені організаційні форми використання спеціальних знань при 

розслідуванні кримінального банкрутства. Висвітлюються основні 

консультаційні форми використання спеціальних знань під час 

розслідування злочинів, пов’язаних з кримінальним банкрутством. У ході 

проведеного аналізу визначено що, організація використання спеціальних 

знань є комплексом управлінських, методичних, тактичних та 

кримінально-процесуальних засобів, прийомів та методів, спрямованих на 

вирішення завдань кримінального судочинства в процесі розслідування 

кримінального банкрутства.  

8. Участь у конференціях, семінарах 

1) «Актуальні проблеми законодавства України: пріоритетні напрями його 

вдосконалення»: міжнародна науково-практична конференція, 9-10 жовтня 

2020 року, м. Одеса. 



2) «Актуальні завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ 

столітті» України: пріоритетні напрями його вдосконалення»: міжнародна 

науково-практична конференція, 16-17  жовтня 2020 року, м. Львів. 

9. Видавнича діяльність 

1. Актуальні питання застосування спеціальних знань в процесі 

розслідування кримінального банкрутства. Актуальні проблеми 

законодавства України: пріоритетні напрями його вдосконалення: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, Україна, 9-10 жовтня 

2020 р. Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2020.С. 123-128 (0,22 

д.а.). 

2. Деякі питання застосування консультативної форми спеціальних знань в 

процесі розслідування кримінального банкрутства. Актуальні завдання та 

напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті» України: пріоритетні 

напрями його вдосконалення: матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Львів, 16-17  жовтня 2020 року, м. Львів: Західноукраїнська 

організація «Центр правничих ініціатив», 2020, С. 138-141 (0,23 д.а.). 

3. Консультація як одна з форм використання спеціальних знань у 

кримінальному провадженні. Юридичний науковий фаховий журнал. 2020. 

№4. С.307-310, (електронне наукове фахове видання). URL: 

http://www.lsej.org.ua. (0,56 д.а.). 

4. Принципи застосування спеціальних знань у кримінальному проваджені  

Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. Одеса : Юрид. л-ра, 2020.  

Вип. № 86. С.139-145. (0,48 д.а.). 

5. Особливості застосування консультативної форми спеціальних знань в 

процесі розслідування кримінального банкрутства. Право і суспільство.  

Дніпро. Дніпровський гуманітарний ун.  2020. № 5. С. 201-206. (0, 57 д.а.). 

6. К питанню про форми застосування спеціальних знань в процесі 

розслідування кримінального банкрутства. Юридичний вісник. 2020. № 5. 

Одеса: НДЧ Нац. Ун. «Одеська юридична академія» с. 92–99. (0,64 д.а.). 

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


9.2. Публікації у інших наукометричних базах даних. 
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