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У сучасних умовах все частіше дослідники звертають свою увагу на питання, що 
пов’язані з особливостями організації та функціонування органів державної влади, 
організаційно-правовим забезпеченням діяльності окремих з них, зокрема, право-
охоронних органів України і їх окремих підрозділів. Особливо актуальним сьогодні, 
в умовах реформування системи правоохоронних органів, є визначення адміністра-
тивно-правових засад діяльності слідчих підрозділів відповідних органів. Ця пробле-
ма представляється достатньо складною і багатоаспектною, такою, що вимагає сер-
йозного теоретичного осмислення і комплексного аналізу нормативного матеріалу, 
накопиченого в процесі практичної реалізації їх реформування. При цьому без чіт-
кого визначення ключових теоретичних понять у цій сфері неможливо говорити про 
якусь серйозну модернізацію державного управління у сфері функціонування слід-
чих підрозділів правоохоронних органів України. 

У зв’язку з цим поява монографічного дослідження, яке розкриває адміністратив-
но-правові засади функціонування слідчих підрозділів правоохоронних органів, є 
вельми своєчасною і важливою подією в науковому світі.

Монографія складається з чотирьох розділів, у яких розкриваються теоретичні за-
сади діяльності слідчих підрозділів правоохоронних органів, надається характерис-
тика адміністративно-правового регулювання організації та функціонування слідчих 
підрозділів правоохоронних органів, узагальнюється закордонний досвід у відповід-
ній сфері, а також запропоновані шляхи удосконалення організації діяльності слід-
чих підрозділів правоохоронних органів в Україні. 

Перший розділ – «Теоретичні засади діяльності слідчих підрозділів правоохо-
ронних органів» – присвячено дослідженню ролі і місця слідчих підрозділів в сис-
темі правоохоронних органів держави, історико-правовому аналізу становлення 

1   Калатур М.В. Доктринальні основи організації та функціонування слідчих підрозділів правоохоронних орга-
нів : монографія. Київ, 2019. 343 с.
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та розвитку слідчих підрозділів правоохоронних органів України, з’ясуванню 
поняття та характеристиці системи органів досудового розслідування України, 
визначенню мети, завдань та принципів діяльності слідчих підрозділів правоохо-
ронних органів держави.

У другому розділі – «Адміністративно-правове регулювання організації та функці-
онування слідчих підрозділів правоохоронних органів» – зосереджено увагу на дослі-
дженні адміністративно-правового регулювання організації та функціонування слід-
чих органів Національної поліції України, слідчих органів, що здійснюють контроль 
за додержанням податкового законодавства, слідчих органів безпеки, детективів На-
ціонального антикорупційного бюро України, слідчих підрозділів Державного бюро 
розслідувань та слідчих підрозділів у державних органах, які функціонують до його 
створення.

Третій розділ – «Закордонний досвід організації та функціонування слідчих під-
розділів правоохоронних органів» – детально розкриває особливості організації та 
функціонування слідчих підрозділів правоохоронних органів у державах – членах 
Європейського Союзу, у країнах Північної та Південної Америки, СНД та визначає 
можливості його використання в Україні.

Четвертий розділ дослідження присвячено визначенню шляхів удосконалення ад-
міністративно-правового статусу слідчих органів та оптимізації їх системи в Україні, 
оптимізації показників оцінки службової діяльності слідчих органів відповідно, удо-
сконалення інформаційного забезпечення та наукової організації роботи в слідчих 
підрозділах, підвищення взаємодії слідчих підрозділів з іншими суб’єктами кримі-
нального провадження, удосконалення нагляду та контролю за додержанням закон-
ності слідчими підрозділами.

Загалом монографічне дослідження Калатура Максима Васильовича є завершеним 
самостійним науковим дослідженням, виконаним на актуальну тему, має наукову 
і практичну цінність. Результати дослідження можуть бути використані в навчаль-
ному процесі під час викладання дисципліни «Адміністративне право», «Судові та 
правоохоронні органи України», інших навчальних дисциплін. Впровадження викла-
дених пропозицій дозволить вдосконалити організацію та функціонування слідчих 
підрозділів правоохоронних органів, вирішити окремі проблеми у відповідній сфері. 

Дане дослідження є логічним продовженням наукових досліджень автора. Кож-
на висвітлена у тексті роботи проблема проаналізована та підкріплена висновками 
та практичною їх апробацією, що здійснив автор. Сформульовані в монографії по-
ложення та наукові результати обґрунтовані також на базі особистих досліджень та 
критичного осмислення автором нормативно-правової бази та наукових праць. Тео-
ретичні і практичні результати дослідження характеризуються єдністю змісту, відо-
бражають високий рівень розуміння вченим досліджуваних наукових проблем. 

Монографія буде корисною для фахівців у сфері адміністративного права, що 
цікавляться проблемами організації та функціонування правоохоронних органів, 
зокрема органів досудового розслідування, науковцям, правознавцям, викладачам, 
докторантам, аспірантам і студентам вищих закладів юридичної освіти, слідчим та 
іншим працівникам слідчих підрозділів правоохоронних органів та іншим зацікавле-
ним у даній тематиці особам. 



ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ

1. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ НАУКОВОЇ СТАТТІ

Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи:
– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими 

чи практичними завданнями;
– аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми, в яких започатковано  

розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше 
частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів;
– висновки з даного дослідження і перспективи подальшої розвідки у даному  

напрямку.

2. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ НАУКОВОЇ СТАТТІ

2.1. Обсяг статті має бути від 8 до 20 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці,  
графіки, список використаних джерел.

- поля верхні та нижні, ліві і праві – 2,0 см.
- міжрядковий інтервал – 1,5
- шрифт «Times New Roman» – 14
- абзацний відступ – 0,5 см.
- текст вирівнюється по ширині.
2.2. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазна-

ченням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].
2.3. Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування 

джерел та має бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного 
опису (див.: розроблений в 2015 році Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015 
«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та пра-
вила складання».

2.4. Стаття повинна містити назву, відомості про автора(ів) (прізвище, ім’я, по бать-
кові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи/навчання, місто, країна), 
анотації та ключові слова українською та англійською мовами; середній обсяг анота-
цій – не менш як 1800 друкованих знаків.

З прикладом оформлення статті можна ознайомитись на сайті видання за посилан-
ням: http://www.lawbulletin.oduvs.od.ua/priklad.

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і 
відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформа-
ції відповідальність несе автор. Представлена автором стаття повинна являти собою 
продукт його власної ідеї. Не допускається плагіат у різних формах. Використання 
праць інших авторів можливо тільки як посилання, цитата, опис, але не переписуван-
ня праці, запозичення ідей. При використанні інформації інших праць обов’язкове 
посилання на автора, його працю, видання, рік, сторінку. Передрук (перевидання) 
матеріалів видання дозволяється тільки з дозволу автора і редакції. 
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