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ва держава, 2002, № 5; Максимович Р. Л., 
Вовк М. З. Поняття віку суб’єкта злочину // 
Вісник Луганського державного універси-
тету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка, 
2012, вип. 3; Берзін П. С., Гацелюк В. О. 
Суб’єкт злочину // Вісник Асоціації кримі-
нального права України, 2013, № 1 (1).

Є. В. Фесенко.

«ВÍСНИК АСОЦІÁЦІЇ КРИМІ
НÁЛЬНОГО ПРÁВА УКРАḮНИ» – 
електронне наук. видання, яке видаєть-
ся в Харкові з 2013. Засновники: НЮУ 
ім. Ярослава Мудрого та Всеукр. гро-
мад. орг-ція «Асоціація кримінально-

го права» (те-
пер – громад. 
орг-ція «Все-
українська асо-
ціація кримі-
нального пра-
ва»). Видавцем 
є громад. орг-
ція «Всеукра-
їнська асоціа-
ція криміналь-
ного права». 
Гол. ред. – д-р 
юрид.  наук, 

проф., акад. НАН України, ректор НЮУ 
ім. Ярослава Мудрого В. Я. Тацій.

Тематика зб.: крим. право, кримінол., 
крим.-викон. право. Періодичність ви-
ходу у світ – 2 рази на рік. У зб. публіку-
ються наук. праці укр., рос. та англ. мо-
вами. Згідно з наказом МОН України 
від 04.07.2014 № 793 Вісник включено 
до Переліку наук. фахових видань Укра-
їни, в яких можуть публікуватися ре-
зультати дис. робіт на здобуття наук. 
ступенів д-ра наук та д-ра філософії.

Ю. В. Гродецький.

ВЛАДИ́МИРОВ Леонід Євстахійо
вич (30 січ. 1844, Полтавщина – 8 верес. 
1917, м. Москва, Росія) – відомий уче-
ний-правознавець у галузі крим. пра ва 
і процесу, судоустрою і суд. психології.

Проходив 
навчання в Ім-
ператорському 
Харків. ун-ті, 
у 1866 надав 
pro veni legendi 
дис. «Теория 
улик» – спец. 
твір, який на-
давав право за-
йматися викла-
дацькою діяль-
ністю в ун-ті. У 1869 захистив магіст. 
(прирівнювалася до канд.) дис. «О зна-
чении врачей-экспертов в уголовном 
процессе», у 1872 – докт. дис. «Суд при-
сяжных. Условия действия суда при-
сяжных и метод разработки доказа-
тельств», на підставі якої йому було 
присуджено наук. ступінь д-ра крим. 
права.

З 1867 працював приват-доц., а з 
1871 – доц. каф. крим. права та крим. 
судоустрою і судочинства юрид. ф-ту 
Імператорського Харків. ун-ту, де ви-
кладав курс «законов о предупрежде-
нии и пресечении преступлений». 
З 1872 обраний екстраординарним, а з 
1874 затв. у званні ординарного проф. 
каф. крим. права та судочинства. У 1892 
отримав звання заслуженого проф. 
ун-ту, в якому працював до 1893.

На поч. 90-х 19 ст. переїхав до Мо-
скви, де у 1893 став присяжним пові-
реним і займався адвокатською діяль-
ністю; був відомий як захисник, що 
виступав у багатьох «гучних» процесах. 

«Вісник Асоціації 
кримінального права 

України»

Л. Є. Владимиров



96

ВладиМироВ леонід Євстахійович

Водночас продовжував наук. дослі-
дження в галузі крим. судочинства, 
крим. права і суд. психології. У своїх 
наук. працях відстоював ліберально-
демократ. ідеї та принципи суд. влади 
і права, всебічно обґрунтував теорію 
суд. доказів, глибоко вивчав природу 
і діяльність суду присяжних, механізм 
впливу крим. закону на правосвідо-
мість, досліджував психол. особливості 
злочинців, зробив вагомий внесок у роз-
робку тактики ведення захисту в крим. 
справах.

Осн. наук. праці: «О значении вра-
чей-экспертов в уголовном процессе» 
(1869, 1870), «Суд присяжных: Условия 
действия института присяжных и метод 
разработки доказательств» (1873), 
«Учение об уголовных доказатель-
ствах» (1882, 1883, 1910), «Учебник 
русского уголовного права. Часть об-
щая» (1889), «Защитительные речи 
и публичные лекции» (1892), «Психо-
логическое исследование в уголовном 
суде» (1902), «Уголовный законодатель, 
как воспитатель народа» (1903), «Алек-
сей Степанович Хомяков и его этико-
социальное учение» (1904), «Курс уго-
ловного права» (1908), «Учебник зако-
новедения» (1911), «Advocatus Miles. 
Пособие для уголовной защиты» (1911). 
Під його кер. студентами юрид. ф-ту 
видані «Таблицы преступлений и на-
казаний по русскому законодательству».

Літ.: Юридический факультет Харьков-
ского университета за первые сто лет его 
существования (1805–1905) Х., 1908; На-
ціональна юридична академія України іме-
ні Ярослава Мудрого. 1804–2009. Х., 2009; 
Харитонова Е., Пономаренко Ю., Тютю-
гин В. Харьковская школа уголовного пра-
ва // Право Украины, 2011, № 9–10; Бер-

зин П. С. Харьковская школа уголовного 
права: общая характеристика развития 
в 1804–1919 годах и анализ деятельности 
преподавателей уголовного права в Импе-
раторском Харьковском университете на 
протяжении 1804–1834 годов, ч. I // Вісник 
Асоціації кримінального права України, 
2016, № 1 (6).

В. І. Тютюгін, Д. С. Птащенко.

ВÓЛКОВ Григорій Іванович [1890 
(за ін. даними – 1892), м. Александрія, 
Херсонська губ. – 8 лют. 1938, м. Мо-
сква), Росія] – відомий учений у галузі 
крим. права та кримінології.

У 1919 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-
ту (тепер – Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка).

Із 1919 працював на різних посадах 
в органах юстиції, прокуратури та суд. 
органах Харків. губ. Протягом 1920–30 
працював у Харків. ін-ті нар. г-ва (те-
пер – НЮУ ім. Ярослава Мудрого). Він 
фактично стояв біля витоків створення 
каф. крим. права Харків. ін-ту нар. 
г-ва, яку очолював з 1926 по 1930. 
У 2-й пол. 1920-х керував секцією кри-
міналістів.

Брав участь у розробці КК УСРР 
1927. Після його прийняття разом з ін. 
професорами каф. опублікував декіль-
ка коментарів. Здійснював аналіз про-
блем крим. права, що стосуються зло-
чину та його складових. У 1925 у сво-
єму підручнику з крим. права виклав 
власне розуміння перш за все проблем 
Загал. част. та покарання за злочини, 
цікавими також є його погляди і щодо 
підстав крим. відповідальності. У 1928 
у статті «Ответственность по совокуп-
ности преступлений» уперше розгля-
нув питання про принципи і порядок 
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