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Назва 

Характер 
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Обсяг (у 

сторінках) / 

авторський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

Наукові праці за профілем кафедри, опубліковані до захисту дисертації 

1.  Поняття причин злочину 

та умов, які сприяли його 

вчиненню 

Наукова 

стаття 

Південноукраїнський 

правничий часопис. – 

2011. – № 3. – С. 81–83.  

(фахове видання) 

3  

2.  Проблема актуальності 

кримінально-

процесуальної 

профілактики в рамках 

нового КПК України 

Наукова 

стаття 

Форум права. – 2012. – № 

1. – С. 247–252. – Режим 

доступу: 

http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/FP_index.htm_2012_1_

38.pdf. 

(фахове видання) 

6  

3.  Роздуми щодо 

запровадження 

профілактичної 

діяльності в рамках 

кримінального процесу 

Наукова 

стаття 

Науковий вісник 

Ужгородського 

національного 

університету. – 2014. – 

Вип. 28, т. 3. – С. 65–68. 

(фахове видання) 

4  

4.  Окремі питання 

запровадження 

профілактичної 

діяльності під час 

досудового 

розслідування 

Наукова 

стаття 

Південноукраїнський 

правничий часопис. – 2014. 

– № 3. – С. 173–177. 

(фахове видання) 

5 Смоков С. М. 

50% 

5.  Preventive activities in the 

criminal process: the need 

for the time or relic of the 

past? 

Наукова 

стаття 

KELM. – 2014 – № 2. – P. 

62–73. 

(фахове видання) 

13  

6.  Окремі питання 

профілактичної 

діяльності в ході 

проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій 

Наукова 

стаття 

Південноукраїнський 

правничий часопис. – 2015. 

– № 3. – С. 33–35. 

(фахове видання) 

3  

7.  Що таке причини 

злочину та умови, які 

сприяли його вчиненню 

Тези Роль та місце ОВС у 

розбудові демократичної 

правової держави : 

Матеріали ІІ 

Міжнародної науково-

1  

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2012_1_38.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2012_1_38.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2012_1_38.pdf


практичної конференції, 

23 квітня 2010 р. – Одеса : 

ОДУВС, 2010. – С. 216. 

8.  Деякі питання 

співвідношення понять 

«виявлення», 

«встановлення», 

«доказування» причин 

злочину та умов, які 

сприяли його вчиненню 

Тези Процесуальне та 

організаційне забезпечення 

діяльності органів 

досудового слідства та 

дізнання системи МВС 

України : Матеріали 

всеукраїнської науково-

практичної конференції, 

14 травня 2010 р. – 

Сімферополь, 2010. – С. 

38–41. 

4  

9.  Особливості виявлення 

причин та умов скоєння 

злочинів неповнолітніми 

Тези Актуальні проблеми 

кримінального процесу, 

криміналістики, судової 

експертизи та 

оперативно-розшукової 

діяльності : Матеріали ІІІ 

Міжнародної науково-

практичної конференції, 

28 жовтня 2011 р. – Одеса 

: Фенікс, 2011. – С. 132–

134. 

4  

10.  О процессуальной 

профилактической 

деятельности в 

современных условиях 

Тези Актуальные проблемы 

защиты и обеспечения 

безопасности участников 

уголовного процесса : 

Материалы 

Международной научно-

практической 

конференции, 21 марта 

2013 г. – Кишинэу, 2013. – 

С. 247–253. 

7  

11.  Процесуальна 

профілактична 

діяльність: нагальна 

проблема сьогодення 

Тези Роль та місце ОВС у 

розбудові демократичної 

правової держави : 

Матеріали V Міжнародної 

науково-практичної 

конференції, 26 квітня 

2013 р. – Одеса : ОДУВС, 

2013. – С. 414. 

1  

12.  Окремі питання предмета 

доказування в 

кримінальних 

провадженнях щодо 

неповнолітніх 

Тези Процесуальні, 

криміналістичні та 

психологічні аспекти 

досудового розслідування: 

Матеріали Всеукраїнської 

2 Смоков С. М. 

50% 



науково-практичної 

конференції, 07 листопада 

2014 р. – Одеса : ОДУВС, 

2014. – С. 43–44. 

13.  Окремі питання 

здійснення 

адміністративного 

арешту по законодавству 

України, 

Тези матеріали ХІІ 

Міжнародної науково-

практичної інтернет-

конференції «Роль та 

місце правоохоронних 

органів у розбудові 

демократичної правової 

держави від 26 березня 

2020 року, С. 114-115 

2  

14.  Щодо окремих питань 

забезпечення виявлення 

майна в інституті 

накладення арешту на 

майно. Ensuring the 

detection of property in the 

institute of property 

seizure.  

Наукова 

стаття 

Amazonia Investiga, 10(42), 

236-247. 

https://doi.org/10.34069/AI/

2021.42.06.22  

(фахове міжнародне 

видання) 

12 Bazhenova, 

A., Mudretska, 

H., & 

Pakipova, I. 

25% 

15.  Адміністративно-

юрисдикційна діяльність 

поліції: навчально-

методичний посібник.  

навчально-

методични

й посібник 

Одеса. Одеській 

державний університет 

внутрішніх справ, 2021. – 

236 с. 

236 М.В. 

Корнієнко, 

А.Г. Пишна,  

30% 

 

Старший викладач кафедри 

адміністративної діяльності поліції 

факультету підготовки фахівців для  

підрозділів превентивної діяльності  

доктор юридичних наук, професор 

полковник поліції                                                                                     Анатолій ДЕСЯТНИК 

 


