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НАУКОВЕ ЖИТТЯ 

 
РЕЦЕНЗІЇ 

 
РЕЦЕНЗІЯ 

на навчально-довідкове видання: 

«Кримінально-виконавче право. Словник-довідник» / автори-упорядники:  

С. Ф. Денисов, Т. А. Денисова, М. В. Пузиревський. Чернігів : Десна Поліграф,  

2020. 712 с.

 

 

Кримінально-виконавче право, як і будь-яка інша галузь 

юридичних наук, має власний категоріально-понятійний апарат, що 

складається з великої кількості дефініцій, категорій, понять і 

термінів. А тому для їх найкращого засвоєння, а також розуміння 

основних положень цієї галузі знань, цей апарат потребує 

узагальнення та систематизації, що бажано здійснити у окремому 

глосарію. 

У зв’язку з цим вихід у світ в 2020 році у видавництві 

«Десна Поліграф» в місті Чернігів навчально-довідкового видання 

«Кримінально-виконавче право. Словник-довідник» можна 

вважати непересічною подією у розвитку вітчизняної доктрини 

кримінально-виконавчого права. Видання підготували автори-упорядники: доктор 

юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Т. А. Денисова, доктор 

юридичних наук, професор С. Ф. Денисов та здобувач наукового ступеня доктора 

філософії М. В. Пузиревський. 

Метою цієї рецензії є привернення уваги всіх, хто цікавиться і вивчає 

кримінально-виконавче право до вищеназваної оригінальної праці, враховуючи, що 

рецензоване навчально-довідкове видання саме і призначене для курсантів, студентів та 

слухачів юридичних закладів вищої освіти і факультетів, аспірантів, викладачів, наукових 

і практичних працівників правоохоронних органів, а також всіх тих, кому є небайдужими 

розв’язання проблемних питань вітчизняного кримінально-виконавчого права. 

У словнику-довіднику досить ґрунтовно висвітлено категоріально-понятійний 

апарат сучасної науки кримінально-виконавчого права з урахуванням міжнародних 

принципів і стандартів, рекомендацій міжнародних організацій у сфері виконання та 

відбування покарань. Безсумнівним позитивом є велика кількість, понад 830, дефініцій, 

категорій, понять і термінів, що охоплюють майже всі можливі тематичні напрямки 

пенітенціарної науки. 

Термінологія кримінально-виконавчого права розташована за алфавітним 

принципом з алфавітним покажчиком, що значно спрощує пошук необхідного 

визначення. Для розтлумачення змісту термінів автори-упорядники глибоко і всебічно 

проаналізували досить значний обсяг міжнародно-правових джерел і спеціальної 

юридичної літератури у сфері кримінально-виконавчого права та споріднених галузей 

знань. Перевагою словника є те, що після кожного тлумачення терміна розміщено 

посилання на першоджерела. 

Родзинкою рецензованого видання є також численні додатки, у яких, зокрема, 

розміщено: «Словарь воровского и арестантского языка» 1912 року, який буде цікавим 

для дослідників історії пенітенціарної науки; найпоширеніші таємні злодійські мітки; 

витяги з таємних злодійських листів («маляв») тощо. 

Тому можна впевнено припустити, що у правозастосовній та правоохоронній 

діяльності рецензоване видання, безумовно, сприятиме формуванню професійних 

компетенцій. Словник-довідник може використовуватись не лише у навчальній роботі, 

для кращого засвоєння кримінально-виконавчої термінології, а також поглиблення 

загальнотеоретичних знань відповідної галузі права, але й у наукових дослідженнях. 

Крім того, сформований понятійний апарат кримінально-виконавчого права буде, 

безсумнівно, корисним і для законотворчої діяльності, враховуючи те, що на сьогодні 
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вітчизняна кримінально-виконавча система перебуває на стадії докорінного 

реформування.  

Колективом авторів-упорядників здійснено вагомий внесок у систематизацію і 

розвиток категоріально-понятійного апарату кримінально-виконавчого права.  
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НАУКОВІ ЗАХОДИ МІЖНАРОДНОГО, ВСЕУКРАЇНСЬКОГО  

ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНІВ, ЩО ВІДБУЛИСЯ  

В ДДУВС У І КВАРТАЛІ 2022 РОКУ 
 

На початку 2022 року Дніпропетровський державний університет внутрішніх 

справ відвідала делегація колег з Литви у складі пані Дангуоле Сенютієне, заступника 

декана Академії громадської безпеки, проф. Аурелиї Пурайте, відповідальної за 

міжнародні проєкти та пані Одри Даргите Бурокіене, керівника міжнародного відділу 

Університету Миколаса Ромеріса. Під час зустрічей з керівництвом ДДУВС було 

обговорено різні аспекти науково-педагогічної співпраці, яку планується активно 

розвивати.   

 

24 лютого 2022 року. Дата, що назавжди зрозділить історію України й життя 

кожного її громадянина на «до» та «після». Вже кілька століть Український народ виборює 

своє право бути нацією. Переломний момент настав вже 2014 року після Революції 

Гідності та остаточного вибору євроатлантичного шляху розвитку, який вирішила 

припинити російська військово-імперіалістична потуга, посягнуши на територіальну 

цілісність Української держави – суб’єкта міжнародного права. Але найвіроломніше 

вирішив помститися за наші цивілізаційні прагнення, здійснивши зі сходу, півдня та 

півночі повномасштабне вторгнення на суверенну територію. Держава та її воїни за 

підтримки світової демократичної спільности нищать підстуного й жостокого ворогова, за 

що ми їм безпежно вдячні, зокрема за можливість й надалі займатися мирною творчою 

працею в українському місті Дніпро. 

На лютий та березень 2022 року в Університеті було заплановано низку 

міжнародних наукових заходів, реальному проведенню яких завадила війна. Пропри 

суворий час вдалося підготувати збірники матеріалів конференцій, видання яких здійснено 

завдяки активності, виявленій науковцями та фахівцями Університету, нашими колегами з 

інших закладів й установ України та інших держав.  

 

Верховенство права: доктрина і практика в умовах 

сучасних світових викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Дніпро, 25 лютого 2022 р.). Дніпро : ДДУВС, 2022. 736 с. 

ISBN 978-617-8032-53-1 

Збірник містить матеріали однойменної науково-практичної 

конференції, у якій взяли участь науковці, викладачі та здобувачі 

вищих навчальних закладів і наукових установ України та 

зарубіжжя.  

Матеріали конференції можуть бути використані в науково-


