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ШАНОВНІ ДРУЗІ ТА КОЛЕГИ!

Це видання присвячене 30-річчю утворення кафедри 
організації судових та правоохоронних органів у На-

ціональному юридичному університеті імені Ярослава Му-
дрого. 30 років – це багато чи мало? Важко сказати. На-
укова школа формується й розвивається століттями. Але 
з упевненістю можна сказати, що 30 років – це вік розквіту 
фізичних і творчих сил кожної людини і одночасно – її ду-
ховної зрілості. Те саме можна сказати про нашу кафедру: 
за цей час вона пройшла період свого становлення, зміцні-
ла, отримала вагомі результати своєї роботи, але залиша-
ється відкритою для новацій, змін, знаходиться в процесі 
розвитку. Як у краплині води відбивається промінь сон-
ця, так і в історії кафедри відобразилися славні традиції 
Університету: наступність поколінь науково-педагогічних 
працівників, поєднання науки і практики, виховання у май-
бутніх юристах ідеалів добра і справедливості.

Так, після створення у 1987 р. наша кафедра продовжила 
розробки кафедри кримінального процесу і криміналісти-
ки у сфері правосуддя та прокурорського нагляду, оскіль-
ки основу новоствореного колективу на чолі з першим 
завідувачем Ю. М. Грошевим склали його учні: Д. І. Пиш-
ньов, І. Є. Марочкін, О. М. Толочко, Н. В. Сібільова. За 22 
роки, протягом яких кафедру очолював І. Є. Марочкін, він 
підготував цілу плеяду молодих талановитих науковців, які 
після його передчасної смерті у 2014 р. продовжили спра-
ву Вчителя.

В усі часи високу якість роботи кафедри забезпечува-
ли досвідчені практичні працівники: адвокати, прокуро-
ри, судді. Так, до першого складу кафедри також окрім 
названих увійшли Є. М. Білецький, О. Б. Зозулинський, 
Л. М. Давиденко. На сьогодні у складі колективу працюють 
екс-прокурори області – П. М. Каркач та В. В. Кривобок; 
екс-заступник прокурора області – В. В. Бабкова та чин-
ний заступник прокурора Харківської області – О. В. Мель-
ник; екс-заступник голови Харківського апеляційного 
господарського суду – В. В. Афанасьєв та чинний за-
ступник голови Господарського суду Харківської облас-
ті – П. В. Хотенець; практикуючі адвокати: Т. Б. Вільчик, 
О. Ю. Дудченко, О. О. Шандула. Вони охоче діляться своїм 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
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безцінним професійним і життєвим досвідом зі студентами 
і колегами, допомагають забезпечити безпосередню прак-
тичну спрямованість результатів роботи кафедри.

З часу утворення кафедри сформувалася потужна на-
укова школа за трьома основними напрямами: теорія 

судової влади; теорія прокурорської діяльності; адво-
катська діяльність. За 30 років підготовлено та захище-
но 12 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 
юридичних наук та 66 дисертацій на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук. Опубліковано понад 
30 монографій, кілька десятків підручників та посібників, 
кількасот наукових статей і тез доповідей.

Ювілей кафедри – це час, коли треба згадати минуле і тих 
членів кафедри, яких вже немає з нами: І. Є. Марочкіна, 
Н. В. Сібільову, Д. І. Пишньова, Є. М. Білецького, О. Б. Зо-
зулинського, Л. М. Давиденка та ін. Вони живуть у своїх 
працях і наших серцях.

Одночасно це момент, коли варто визначити завдання 
на майбутнє, якими для колективу кафедри залишаються 
фахова підготовка високопрофесійних юристів-випускни-
ків нашого Університету, проведення фундаментальних 
наукових досліджень, науково-методична допомога прак-
тичним працівникам. Сучасний розвиток судово-правової 
реформи зумовлює відкриття нових, раніше незвіданих 
сфер науково-викладацької роботи та надихає колектив 
кафедри на подальші звершення для розбудови в Україні 
правової держави.

Колектив кафедри щиро дякує ректорату Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, друзям 
і колегам з інших вузів, судових та правоохоронних орга-
нів за багаторічну взаємодію, допомогу і підтримку.

З щирою повагою 
та вдячністю, 
завідувач кафедри 
організації судових 
та правоохоронних
органів Лідія Москвич
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ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Зберігаючи великі славні традиції Імператорського Хар-
ківського університету, найкращий сучасний вищий 

навчальний юридичний заклад розвивався, удосконалю-
валася його структура, з’являлися нові інститути, факуль-
тети й кафедри, зростав кількісно і якісно професорсько-
викладацький склад. 

Становлення освітнього і наукового потенціалу Універси-
тету зумовило прийняття рішення керівництвом про ство-
рення нового структурного підрозділу – кафедри право-
суддя та прокурорського нагляду. Відповідно до Рішення 
Ради Харківського ордена Трудового Червоного Прапора 
юридичного інституту імені Ф. Е. Дзержинського від 25 ве-
ресня 1987 р. першим завідувачем кафедри правосуддя та 
прокурорського нагляду було обрано професора, доктора 
юридичних наук Юрія Михайловича Грошевого. 

До складу кафедри правосуддя та прокурорського нагля-
ду ввійшли викладачі з числа членів кафедри криміналь-
ного процесу, криміналістики та практичні працівники. 
Основу кафедри склали молоді науковці, учні завідувача 
кафедри, професора Ю. М. Грошевого, які щойно захисти-
ли дисертації під його науковим керівництвом на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних наук: Д. І. Пиш-
ньов, І. Є. Марочкін, О. М. Толочко, Н. В. Сібільова та аспі-
рант Д. В. Філін. Підсилили перший склад кафедри праців-
ники зі значним практичним досвідом – Є. М. Білецький, 
О. Б. Зозулинський, Л. М. Давиденко. Забезпечували ро-
боту кабінету кафедри С. Ю. Панаско та Т. Б. Вільчик.

Наполегливість та вимогливість завідувача кафедри та 
бажання молодих учених відбутися також як викладачі 
дали добрий результат – у перші ж роки існування кафе-
дри була розроблена необхідна з усіх дисциплін навчаль-
но-методична література для забезпечення навчального 
процесу: посібники, програми курсів, методичні завдання, 
курси лекцій, збірники нормативних актів тощо.

Після завершення п’ятирічного строку перебування на по-
саді завідувача кафедри правосуддя та прокурорського 
нагляду професор Ю. М. Грошевий був обраний завідува-
чем кафедри кримінального процесу, а на вакантну по-
саду завідувача кафедри правосуддя та прокурорського 
нагляду на підставі одностайної рекомендації колективу 
кафедри вченою радою Української ордена Трудового 
Червоного Прапора юридичної академії імені Ф. Е. Дзер-
жинського 26 червня 1992 р. був обраний кандидат юри-
дичних наук, доцент І. Є. Марочкін.

Професор 
Ю. М. Грошевий – завідувач 
кафедри правосуддя  
та прокурорського нагляду 
(1987–1992)

Професор І. Є. Марочкін – 
завідувач кафедри 
організації судових  
та правоохоронних органів 
(1992–2014)
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На кафедрі  
І. Є. Марочкін  
та С. А. Альперт

Кафедра організації судових та правоохоронних органів, 1998 р.  
На фото: І. О. Русанова, О. Забігайло, Т. Б. Вільчик, Н. В. Сібільова,  
В. С. Бабкова, Ж. О. Сульженко, В. Дзюба (Румянцева), Р. Р. Трагнюк, 
П. В. Хотенець, В. В. Афанасьєв, Є. А. Мишков, І. Є. Марочкін, О. О. Шандула

Кафедра організації судових та правоохоронних органів, 2000 р. 
На фото: Д. І. Пишньов, О. О. Шандула, О. М. Толочко, В. С. Бабкова, 
І. Є. Марочкін, Н. В. Сібільова, В. В. Афанасьєв, Ж. О. Сульженко, 
В. Румянцева, І. В. Назаров, П. М. Каркач, Л. М. Давиденко, Є. М. Білецький, 
Т. Б. Вільчик, А. А. Кальманова, О. В. Білова, І. О. Русанова, С. В. Подкопаєв, 
Р. Р. Трагнюк, Л. М. Москвич

Іван Єгорович Марочкін був незмінним керівником кафе-
дри протягом 22 років (з 1992 по 2014 р.). За цей час була 
суттєво розвинена наукова потужність кафедри. За науко-
вим керівництвом професора І. Є. Марочкіна було підго-
товлено та успішно захищено 4 докторські та 30 кандидат-
ських дисертацій. 

Саме за його ініціативою 9 вересня 1994 р. кафедра пра-
восуддя та прокурорського нагляду була перейменована 
на кафедру організації судових та правоохоронних органів 
для більшої відповідності профілю дисциплін, що виклада-
лися кафедрою.
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Разом із своїми учнями професор І. Є. Марочкін один із 
перших в Україні почав розробляти теорію судової вла-
ди, був активним прихильником концепції судового права, 
системно розробляв основні її положення, залучаючи до 
цієї роботи однодумців. Його надзвичайна харизма лідера 
об’єднувала і науковців, і практиків, і студентів. На жаль, 
25 вересня 2014 р. професор І. Є. Марочкін передчасно 
пішов із життя….

1 жовтня 2014 р. на посаду завідувача кафедри організації 
судових та правоохоронних органів до проведення кон-
курсу було призначено професора П. М. Каркача. 

Кафедра організації судових та правоохоронних органів, 2003 р. 
На фото: Н. В. Сібільова, Ж. О. Сульженко, В. С. Бабкова, О. М. Толочко, 
Є. М. Білецький, О. О. Шандула, І. Є. Марочкін, Т. Б. Вільчик, В. В. Афанасьєв, 
Ю. І. Крючко, Р. Р. Трагнюк, Н. Малихіна, Я. М. Клочко, В. В. Смирнова, 
Я. О. Ковальова, С. В. Подкопаєв, П. В. Хотенець

Кафедра організації судових та правоохоронних органів. 
На фото: Т. Б. Вільчик, Є. М. Білецький, В. В. Афанасьєв, Н. В. Сібільова, 
І. Є. Марочкін, В. С. Бабкова, О. М. Толочко, П. М. Каркач, Р. Р. Трагнюк, 
Н. Малихіна, Я. М. Клочко, О. О. Шандула, Я. О. Ковальова, Ж. О. Сульженко, 
І. В. Назаров, С. В. Подкопаєв, П. В. Хотенець, Ю. І. Крючко, В. В. Смирнова

Професор П. М. Каркач – 
завідувач кафедри 
організації судових  
та правоохоронних органів 
(01.10.2014–27.03.2015)
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Кафедра організації судових та правоохоронних органів, 30 січня 2009 р. 
На фото: Р. Р. Трагнюк, Т. Б. Вільчик, Є. М. Білецький, Д. І. Пишньов, 
Н. В. Сібільова, І. Є. Марочкін, В. С. Бабкова, В. В. Афанасьєв, П. М. Каркач, 
В. В. Кривобок, І. В. Назаров, А. В. Лапкін, О. О. Шандула, О. В. Білова, 
Ж. О. Сульженко, І. В. Юревич, Я. О. Ковальова, О. О. Овсяннікова, 
Л. М. Москвич, В. В. Смирнова-Бартенєва, А. В. Іванцова

Кафедра організації судових та правоохоронних органів, вересень 2013 р. 
На фото: доц. І. В. Назаров, доц. В. В. Кривобок, доц. В. В. Афанасьєв, 
доц. Т. Б. Вільчик, проф. І. Є. Марочкін, доц. В. С. Бабкова, проф. П. М. Каркач, 
доц. Л. М. Москвич, доц. І. О. Русанова, доц. Ю. І. Крючко, ас. А. В. Лапкін, 
асп. Б. О. Прокопенко, доц. Р. Р. Трагнюк, ас. О. М. Овчаренко, 
ас. Я. О. Ковальова, ас. О. О. Овсяннікова, доц. О. О. Шандула, 
лаб. В. В. Смирнова-Бартенєва, доц. Г. А. Білецька, ас. І. В. Юревич, 
асп. О. Ю. Дудченко, зав. лаб. Т. П. Кучерова

27 березня 2015 р. вченою радою Національного юри-
дичного університету імені Ярослава Мудрого на підставі 
одностайної рекомендації колективу кафедри на посаду 
завідувача кафедри була обрана доктор юридичних наук, 
професор Л. М. Москвич, яка на даний момент й очолює 
кафедру.

Певний час на кафедрі працювали також і такі науковці: 
О. В. Білова, І. В. Гусак, Я. М. Клочко, С. В. Подкопаєв, 
Б. О. Прокопенко, В. О. Святоцька, Ж. О. Сульженко, 
А. П. Удянська, Є. О. Шевченко та інші вчені. 

Професор Л. М. Москвич – 
завідувач кафедри 
організації судових  
та правоохоронних органів 
(27.03.2015 – теперішній 
час)
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Сучасний склад кафедри: завідувач кафедри доктор 
юридичних наук, професор Л. М. Москвич, доктор юри-
дичних наук, доцент І. В. Назаров, кандидат юридичних 
наук, професор П. М. Каркач, доктор юридичних наук, до-
цент Т. Б. Вільчик; кандидати юридичних наук, доценти:  
В. В. Афанасьєв, В. С. Бабкова, А. В. Іванцова, В. В. Криво-
бок, Ю. І. Крючко, А. В. Лапкін, О. В. Мельник, О. О. Овсян-
нікова, О. М. Овчаренко, І. О. Русанова, Р. Р. Трагнюк,  
П. В. Хотенець, О. О. Шандула, кандидат медичних наук, 
доцент Г. А. Білецька; кандидати юридичних наук, асис-
тенти: О. Ю. Дудченко, Я. О. Ковальова, Ю. О. Рємєскова,  
І. В. Юревич; асистент С. О. Ковтун; аспіранти: А. С. Пе-
трова, К. О. Розсоха. Роботу лабораторії кафедри забез-
печують завідувач лабораторії Т. П. Кучерова та лаборант 
В. В. Смирнова-Бартенєва.

Сьогодні науковці кафедри продовжують розвивати та 
впроваджувати започатковану Вчителями наукову школу 
судоустрою, прокурорської діяльності та адвокатури.

Кафедра організації судових та правоохоронних органів, грудень 2015 р. 
На фото: доц. І. О. Русанова, ас. О. М. Овчаренко, доц. В. В. Афанасьєв, доц. Т. Б. Вільчик, доц. В. С. Бабкова, 
проф. Л. М. Москвич, проф. П. М. Каркач, доц. В. В. Кривобок, доц. О. О. Шандула, ас. Я. О. Ковальова, 
зав. лаб. Т. П. Кучерова, лаб. В. В. Смирнова-Бартенєва, доц. Р. Р. Трагнюк, ас. Ю. О. Рємєскова, доц. О. В. Мельник,  
ас. А. В. Лапкін,  ас. І. В. Юревич, ас. А. В. Іванцова, доц. І. В. Назаров, доц. Г. А. Білецька, доц. Ю. І. Крючко, 
доц. П. В. Хотенець, доц. О. О. Овсяннікова, асп. Б. О. Прокопенко, асп. А. С. Петрова, ас. О. Ю. Дудченко, асп. К. О. Розсоха
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  АФАНАСЬЄВ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ – кандидат 
юридичних наук, доцент кафедри організації судових та 
правоохоронних органів, суддя у відставці.

У 1975 р. закінчив Харківський юридичний інститут, обирав-
ся народним засідателем районного суду, з квітня 1976 р. – 
суддею, головою суду. З 1990 р. працював начальником 
управління юстиції Харківської області. З 2001 до 2014 р. 
обіймав посади судді, секретаря судової палати, заступни-
ка голови Харківського апеляційного господарського суду.

З 1993 р. працював за сумісництвом на посаді доцента кафе-
дри організації судових та правоохоронних органів. У 1995 р. 
захистив кандидатську дисертацію на тему «Організацій-
но-правові проблеми виконавчого провадження в Україні». 
У 1996 р. присвоєно вчене звання доцента, з квітня 1997 р. 
займає посаду доцента кафедри. У 2009 р. присвоєно по-
чесне звання «Заслужений юрист України». Член Союзу 
юристів України та лауреат Премії імені Ярослава Мудрого 
у 2016 р. Має інші численні нагороди та відзнаки.

Є автором близько 30 наукових статей та тез доповідей, 
співавтором монографій, підручників, навчальних посібни-
ків та методичної літератури. 

БАБКОВА ВАЛЕНТИНА СЕМЕНІВНА – кандидат юридич-
них наук, доцент кафедри організації судових та правоохо-
ронних органів. 

У 1970 р. закінчила Харківський юридичний інститут. 
З 1970 р. працювала в органах прокуратури Харківської 
області на посадах стажиста, помічника прокурора ра-
йону, прокурора відділу обласної прокуратури, старшого 
помічника прокурора області, з 1994 р. – заступник про-
курора Харківської області. Має класний чин старшого 
радника юстиції.

З 1995 р. – асистент кафедри організації судових та право-
охоронних органів, з 1998 р. – доцент кафедри організації 
судових та правоохоронних органів. 

У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Ор-
ганізаційно-правові проблеми контролю у прокурорській 
діяльності». У 2001 р. присвоєно вчене звання доцента.

СКЛАД КАФЕДРИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВИХ 
ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

(до 1994 р. – КАФЕДРИ ПРАВОСУДДЯ ТА ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ)
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Має численні відомчі відзнаки та нагороди органів проку-
ратури та Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого, зокрема: нагрудний знак «Ветеран про-
куратури України» (2009), нагрудний знак «За довготривалу 
бездоганну службу в органах прокуратури» (2016), Почес-
ну грамоту Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого (2016). Є Почесним працівником орга-
нів прокуратури. Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого 
(2009).

Автор понад 50 наукових праць, у тому числі монографії 
«Организационно-правовые проблемы контроля в проку-
рорской деятельности» (2001).

Наукові інтереси: проблеми організації і управління в ор-
ганах прокуратури; координаційна і представницька діяль-
ність прокуратури.

За наукову, викладацьку та правозастосовну діяльність 
нагороджена численними відзнаками.

БІЛЕЦЬКА ГАННА АНДРІЇВНА – кандидат медичних наук, 
доцент кафедри організації судових та правоохоронних 
органів, лікар вищої категорії.

У 1986 р. закінчила Харківський медичний інститут. 
У 1996  р. захистила кандидатську дисертацію «Клінічне 
значення імунологічних показників та альфа-фетопротеїну 
при вірусних гепатитах у дітей». 

З 2011 р. працює доцентом кафедри організації судових 
та правоохоронних органів Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого. 

Має більш ніж 100 друкованих робіт, брала участь як ав-
тор та співавтор у підготовці та виданні підручників, про-
грам з навчальних дисциплін та навчально-методичних 
посібників, серед яких, зокрема, навчальний посібник «Су-
дова медицина та судова психіатрія» (2004).

Напрям наукових інтересів – вивчення проблем біоети-
ки, яка розглядає медицину в контексті прав людини, ви-
вчення проблем трансплантації, евтаназії, біомедичних 
експериментів, упровадження в практику нових медичних 
технологій, які випробовуються на людях та тваринах, що 
спричиняють необхідність морально-етичного й правового 
регулювання відносин, що виникають у процесі біомедич-
них досліджень сьогодення. 
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БІЛЕЦЬКИЙ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ – доцент кафедри ор-
ганізації судових та правоохоронних органів.

Свою трудову діяльність розпочав у 1962 р. на посаді на-
чальника полкового медичного пункту військ ВДВ, після 
чого закінчив клінічну ординатуру при Харківському ме-
дичному інституті. З 1970 р. працював на посаді судово-
медичного експерта Харківського сільського району при 
Харківському обласному бюро судово-медичної експер-
тизи. 

З 1973 по 1979 р. працював на посаді асистента кафедри 
судової медицини Харківського медичного інституту.

З 1979 по 2011 р. працював на посаді доцента кафедри 
організації судових та правоохоронних органів. Викладав 
авторський курс лекцій «Судова медицина та судова пси-
хіатрія» на кафедрі організації судових та правоохорон-
них органів Національної юридичної академії України імені 
Ярослава Мудрого. 

Має численні відзнаки за наукову та викладацьку діяльність.

БІЛОВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНІВНА – кандидат юридичних 
наук. 

У 1996 р. закінчила Національну юридичну академію Укра-
їни імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознав-
ство». З 1993 до 1997 р. та з 2001 по 2007 р. працювала на 
посадах юрисконсульта, начальника методичного відділу 
приватного підприємства. 

У 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового сту-
пеня кандидата юридичних наук за темою «Органи суддів-
ського самоврядування в Україні».

З 2007 по 2009 р. працювала асистентом кафедри органі-
зації судових та правоохоронних органів, а у 2009 р. звіль-
нилась у зв’язку з призначенням суддею Харківського 
окружного адміністративного суду.

ВІЛЬЧИК ТЕТЯНА БОРИСІВНА – доктор юридичних наук, 
доцент кафедри організації судових та правоохоронних 
органів.

Після закінчення Харківського юридичного інституту в 
1982 р. працювала на посадах лаборанта кафедри кримі-
нального процесу, кафедри правосуддя та прокурорсько-
го нагляду. Після закінчення аспірантури в 1992 р. працю-
вала на посаді асистента кафедри організації судових та 
правоохоронних органів, а з 1994 р. – на посаді доцента 
кафедри організації судових та правоохоронних органів. 
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У 1993 р. захистила кандидатську дисертацію на тему 
«Забезпечення всебічності, повноти і об’єктивності дослі-
дження обставин кримінальної справи засобами проку-
рорського нагляду». У 2016 р. захистила докторську ди-
сертацію на тему «Адвокатура як інститут реалізації права 
на правову допомогу: порівняльно-правовий аналіз зако-
нодавства країн Європейського Союзу та України».

Автор більше 70 наукових праць, серед яких 3 монографії 
(одна у співавт.), 8 підручників (у співавт.) та навчальний 
посібник «Організація роботи адвокатури в Україні» (2006). 
Монографії: «Конституційне право на правову допомо-
гу адвоката у країнах Європейського Союзу та в Україні» 
(Харків, 2015); «Адвокатура у системі судочинства» (Харків, 
2015 (у співавт.)).

Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого, нагороджена 
грамотами ректора Університету, голови Союзу юристів 
України, міського жіночого фонду.

З 2015 р. – член Науково-консультативної ради при Націо-
нальній асоціації адвокатів України.

ГРОШЕВИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ – доктор юридичних 
наук, професор кафедри кримінального процесу Націо-
нального юридичного університету імені Ярослава Мудро-
го, академік Національної академії правових наук України. 
Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений про-
фесор Національного університету «Юридична академія  
України імені Ярослава Мудрого», перший завідувач кафе-
дри правосуддя та прокурорського нагляду.

У 1953 р. закінчив Харківський юридичний інститут, 
у 1956 р. – аспірантуру інституту по кафедрі кримінального 
процесу.

У 1956–1959 рр. працював слідчим слідчого відділу УКДБ 
при РМ СРСР у Бєлгородській області, у 1960–1963 рр. 
обіймав посаду державного арбітра Дніпропетровсько-
го обласного державного арбітражу, а потім – начальника 
юридичного бюро Дніпропетровського шинного заводу. 
У 1964–1966 рр. – суддя Дніпропетровського обласного суду.

Подальші життя і діяльність пов’язані з Національним юри-
дичним університетом імені Ярослава Мудрого: з 1966 р. – 
старший викладач, доцент, декан вечірнього факультету, 
старший науковий співробітник, професор; у 1979–1982, 
1992–2008 рр. – завідувач кафедри кримінального проце-
су, з 1987 по 1992 р. – завідувач кафедри правосуддя та 
прокурорського нагляду.
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У 1965 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Закон-
ність і обґрунтованість вироку радянського суду». Вчене зван-
ня доцента було присвоєно у 1970 р.

У 1975 р. відбувся захист докторської дисертації на тему 
«Теоретичні проблеми формування суддівського переко-
нання в кримінальному судочинстві». У 1978 р. присвоєно 
вчене звання професора.

Ю. М. Грошевий – автор, співавтор, науковий редактор та 
рецензент більше ніж 430 наукових праць, у тому числі 
понад 40 монографій, підручників, навчально-практичних 
посібників, коментарів законодавства, текстів лекцій, що 
стали значним внеском у розвиток вітчизняної юридичної 
науки.

За наукову, викладацьку та правозастосовну діяльність 
нагороджений численними відзнаками.

ДАВИДЕНКО ЛЕОНІД МИХАЙЛОВИЧ – доктор юридичних 
наук, професор кафедри організації судових та правоохо-
ронних органів. З 1992 по 2000 р. працював за сумісни-
цтвом на посаді професора кафедри організації судових 
та правоохоронних органів.

У 1963 р. закінчив юридичний факультет Ростовського-на-
Дону державного університету (нині – Південний федераль-
ний університет, РФ). З 1962 р. працював слідчим, старшим 
слідчим органів прокуратури Донецької області, старшим 
юрисконсультом Азовського морського пароплавства. 
З  1969 по 1977 р. був прокурором Орджонікідзевського 
району м. Маріуполя Донецької області. З 1977 по 1999 р. 
працював у Харківській філії Інституту підвищення кваліфі-
кації керівних кадрів прокуратури СРСР (від 1990 р. – Ін-
ститут підвищення кваліфікації районних і міських прокуро-
рів при Прокуратурі СРСР, з 1991 р. – Інститут підвищення 
кваліфікації Генеральної прокуратури України). 

З 2000 по 2005 р. – професор кафедри кримінального пра-
ва та кримінології Національного університету внутрішніх 
справ України; з 2005 по 2008 р. – провідний науковий спів-
робітник Академії прокуратури України (нині – Національна 
академія прокуратури України); з 2008 р. – професор ка-
федри кримінально-правових дисциплін Харківського на-
ціонального університету імені В. Н. Каразіна. 

У 1976 р. захистив кандидатську дисертацію на тему 
«Проблемы предупреждения преступлений, посягаю-
щих на безопасность труда в промышленности и стро-
ительстве», у 1989 р. – докторську дисертацію на тему 
«Проблемы предупреждения преступности органами 
прокуратуры». У 1981 р. присвоєно вчене звання доцента, 
а в 1991 р. – професора.
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Автор та співавтор понад 100 наукових праць. 

За наукову, викладацьку та правозастосовну діяльність 
нагороджений численними відзнаками.

ДУДЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ – кандидат юридич-
них наук. 

Закінчив у 2009 р. Національну юридичну академію Укра-
їни імені Ярослава Мудрого. У тому ж році був прийнятий 
на посаду стажиста-дослідника кафедри організації су-
дових та правоохоронних органів Національної юридич-
ної академії України імені Ярослава Мудрого. У 2011  р. 
вступив до аспірантури Національного юридичного уні-
верситету імені Ярослава Мудрого. У 2014 р. достроково 
захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-
дидата юридичних наук за темою «Правовий статус осіб, 
які займають адміністративні посади в судовій системі 
України». 

З 2014 р. по теперішній час працює на посаді асистента 
кафедри організації судових та правоохоронних органів 
Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого.

Є автором близько 20 наукових робіт, серед яких моно-
графія: «Правовий статус осіб, які займають адміністра-
тивні посади в суді» (2015).

З 2015 р. очолює первинну профспілкову організацію 
студентів Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого.

ЗОЗУЛИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ – кандидат 
юридичних наук, доцент кафедри організації судових та 
правоохоронних органів. 

У 1948 р. закінчив Харківський юридичний інститут. 

З 1948 р. працював в органах прокуратури Житомирської, 
Сумської областей: слідчим, старшим слідчим, прокуро-
ром відділу, а з 1988 р. – займав посаду завідувача кафе-
дри прокурорського нагляду за виконанням законів при 
розгляді справ у судах у Філіалі інституту підвищення ква-
ліфікації «Прокуратура СРСР». 

У 1969 р. захистив дисертацію на здобуття наукового сту-
пеня кандидата юридичних наук, а в 1980 р. йому було 
присвоєно вчене звання доцента. 
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З 1988 по 1997 р. за сумісництвом працював на посаді 
професора кафедри організації судових та правоохорон-
них органів. 

У 1997 р. емігрував до Німеччини.

ІВАНЦОВА АЛЬОНА ВІКТОРІВНА – кандидат юридичних 
наук. 

Після закінчення Національної юридичної академії України 
імені Ярослава Мудрого була слухачем магістратури ка-
федри організації судових та правоохоронних органів. 

З 2003 по 2006 р. – аспірант кафедри організації судових 
та правоохоронних органів, з 2006 по 2016 р. працювала 
на посаді асистента кафедри організації судових та право-
охоронних органів, з 2016 р. по теперішній час працює на 
посаді доцента кафедри організації судових та правоохо-
ронних органів Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого.

У 2010 р. захистила дисертацію на тему «Організаційні 
форми діяльності адвокатури». У 2011 р. видала моногра-
фію «Організаційні форми діяльності адвокатури».

Має низку наукових статей та тез виступів, брала участь 
як співавтор у підготовці та виданні підручників, навчаль-
них посібників та методичної літератури.

У 2016 р. нагороджена грамотою Союзу юристів  
України.

КАРКАЧ ПАВЛО МИХАЙЛОВИЧ – кандидат юридичних наук, 
професор кафедри організації судових та правоохоронних 
органів. Ветеран органів прокуратури, державний радник 
юстиції 3 класу. Почесний громадянин міста Харкова.

Після закінчення у 1965 р. Харківського юридичного ін-
ституту працював на різних посадах в органах прокурату-
ри – від слідчого та помічника прокурора району пройшов 
шлях до прокурора Харківської області. 

У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему 
«Проблемы общенадзорной деятельности прокуратуры за 
исполнением законов, направленных на работу с безхо-
зяйственностью в промышленности». У 1991 р. присвоєно 
вчене звання доцента, а в 1997 р. – професора.

У 1997–1999 рр. був ректором Інституту підвищення квалі-
фікації Генеральної прокуратури України. 



20

З 2000 р. працює на посаді професора кафедри органі-
зації судових та правоохоронних органів Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого. У 2014–
2015 рр. – завідувач кафедри організації судових та право-
охоронних органів Національного юридичного університе-
ту імені Ярослава Мудрого.

Є автором та співавтором значної кількості наукових та на-
уково-практичних робіт з проблем діяльності прокуратури. 

За наукову, викладацьку та правозастосовну діяльність 
нагороджений численними відзнаками.

КОВАЛЬОВА ЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА – кандидат юридич-
них наук. 

Працює у Національному юридичному університеті імені 
Ярослава Мудрого з 1992 р. 

Закінчила Національну юридичну академію України імені 
Ярослава Мудрого у 1998 р. З 2001 р. працювала заві-
дувачем кабінету кафедри організації судових та право-
охоронних органів, з 2011 р. займає посаду асистента 
кафедри.

У 2009 р. захистила дисертацію на тему «Організаційно-
правові основи відмови прокурора від підтримання дер-
жавного обвинувачення в суді».

Має низку наукових статей та тез виступів, брала участь 
як співавтор у підготовці та виданні підручників, навчаль-
них посібників та методичної літератури.

У 2015 р. видала монографію «Прокурор у судовому кри-
мінальному провадженні при відмові від підтримання дер-
жавного обвинувачення та при зміні обвинувачення в суді: 
організаційно-правові основи та порівняльна характерис-
тика».

За плідну працю отримала Подяку від Харківської обласної 
організації Союзу юристів України (2015).

КОВТУН (ЯКОВІВ) СВІТЛАНА ОЛЕГІВНА – асистент кафе-
дри організації судових та правоохоронних органів.

З 2006 по 2009 р. навчалася в аспірантурі на кафедрі ор-
ганізації судових та правоохоронних органів. З 2009 р. по 
теперішній час – асистент кафедри організації судових та 
правоохоронних органів. З вересня 2010 р. знаходиться 
у відпустці по догляду за дитиною.
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КРИВОБОК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ – кандидат юри-
дичних наук, доцент кафедри організації судових та право-
охоронних органів. 

Закінчив юридичний факультет Київського державно-
го університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 
«Правознавство» і магістратуру Національної юридичної 
академії України імені Ярослава Мудрого. 

Працював в органах прокуратури на посадах стажис-
та слідчого, помічника прокурора Крюківського району 
м. Кременчука, прокурора Миргородського району Пол-
тавської області, першого заступника прокурора Полтав-
ської області, прокурора Полтавської, Донецької та Хар-
ківської областей.

З 2002 р. працює на посаді доцента кафедри організації 
судових та правоохоронних органів.

У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Ді-
яльність прокурора по забезпеченню відшкодування ма-
теріальної шкоди, заподіяної злочином». Вчене звання до-
цента отримав у 2006 р. 

На сьогоднішній день очолює Харківську обласну орга-
нізацію Союзу юристів України, є членом Координаційної 
ради Міжнародного союзу юристів. 

За наукову, викладацьку та правозастосовну діяльність 
нагороджений численними відзнаками.

КРЮЧКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ – кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри організації судових та правоохоронних 
органів. 

У 1994 р. закінчив Українську державну юридичну акаде-
мію. З 1994 по 1997 р. навчався в аспірантурі на кафедрі 
організації судових та правоохоронних органів. З 1997 р. 
працював на посаді асистента кафедри організації судо-
вих та правоохоронних органів. З 2002 р. працює на посаді 
доцента кафедри організації судових та правоохоронних 
органів.

У 1999 р. захистив дисертацію на тему «Проблеми підтри-
мання державного обвинувачення у справах про навмисні 
вбивства». Вчене звання доцента отримав у 2013 р. 

Є автором близько 50 наукових статей та тез виступів, од-
ноосібної монографії та співавтором монографій, підруч-
ників, навчальних посібників та методичної літератури.
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КУЧЕРОВА ТАЇСА ПЕТРІВНА – завідувач лабораторії кафе-
дри організації судових та правоохоронних органів.

Працює в Національному юридичному університеті імені 
Ярослава Мудрого з 1995 р.

У 2004 р. закінчила Національну юридичну академію Укра-
їни імені Ярослава Мудрого.

З 2014 р. прикріплена здобувачем до кафедри організа-
ції судових та правоохоронних органів. Затверджена тема 
дисертаційного дослідження «Організаційно-правові заса-
ди захисту професійних прав адвокатів».

Наукові інтереси: адвокатура, професійні права адвока-
тів, захист професійних прав адвокатів, шляхи підвищення 
рівня правового захисту професійних прав адвокатів.

Є співавтором навчально-методичної літератури для сту-
дентів.

ЛАПКІН АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ – кандидат юридичних 
наук.

Після закінчення у 2008 р. Національної юридичної академії 
України імені Ярослава Мудрого навчався в аспірантурі, з 
2011 р. займав посаду асистента кафедри, з 2016 р. – до-
цент кафедри організації судових та правоохоронних ор-
ганів Національного юридичного університету імені Яро-
слава Мудрого. 

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-
дидата юридичних наук на тему «Організаційно-правові 
основи діяльності прокурора із забезпечення прав і за-
конних інтересів потерпілого в кримінальному судочинстві 
України» у 2011 р.

За успіхи у науковій та викладацькій діяльності неоднора-
зово отримував відзнаки. Автор понад 130 наукових праць, 
зокрема: монографії «Роль прокурора в забезпеченні прав 
і законних інтересів потерпілого у кримінальному судо-
чинстві України» (2012), науково-практичного коментаря 
Закону України «Про прокуратуру» (2015), навчальних та 
науково-практичних посібників.

Є членом Національної спілки журналістів України 
з 2007 р., членом Союзу юристів України з 2015 р.
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МАРОЧКІН ІВАН ЄГОРОВИЧ – кандидат юридичних наук, 
професор кафедри організації судових та правоохоронних 
органів Національного юридичного університету імені Яро-
слава Мудрого. Завідувач кафедри організації судових та 
правоохоронних органів з 1992 по 2014 р. Член-кореспондент 
Національної академії правових наук України. Заслужений 
працівник освіти. 

Після закінчення у 1975 р. Харківського юридичного інсти-
туту працював до 1979 р. у прокуратурі Курської області. 
У 1979 р. зарахований на посаду асистента кафедри кри-
мінального процесу Харківського юридичного інституту, 
до якої у 1981 р. вступив до аспірантури, після закінчення 
якої працював асистентом кафедри кримінального проце-
су (до 1987 р.), асистентом кафедри правосуддя та проку-
рорського нагляду (1987–1991).

З 1991 р. займав посаду доцента кафедри правосуддя та про-
курорського нагляду, з 1992 по 1994 р. – завідувач кафедри 
правосуддя та прокурорського нагляду, з 2014 р. – завідувач 
кафедри організації судових та правоохоронних органів.

У 1984 р. захистив дисертацію на здобуття наукового сту-
пеня кандидата юридичних наук на тему «Общественное 
мнение и приговор советского суда». У 1989 р. отримав 
вчене звання доцента кафедри правосуддя та прокурор-
ського нагляду.

У 2000 р. було присвоєно вчене звання професора кафе-
дри організації судових та правоохоронних органів.

Під його керівництвом було захищено 4 дисертації на здо-
буття наукового ступеня доктора юридичних наук та 28 
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юри-
дичних наук. 

Був членом науково-консультативної ради при Генераль-
ній прокуратурі України, членом науково-консультативної 
ради при Вищому спеціалізованому суді України з розгля-
ду цивільних і кримінальних справ, заступником голови 
Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Харківського 
апеляційного округу.

Є автором і співавтором понад 100 наукових і науково-ме-
тодичних робіт, зокрема підручників «Організація судових та 
правоохоронних органів», «Прокурорський нагляд в Україні», 
навчальних посібників «Організація роботи в органах проку-
ратури», «Порівняльне судове право» та багатьох інших.

За наукову, викладацьку та правозастосовну діяльність 
нагороджений численними відзнаками.
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МЕЛЬНИК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ – кандидат юридич-
них наук, доцент кафедри організації судових та право-
охоронних органів, заступник прокурора Харківської об-
ласті, старший радник юстиції.

У 1995 р. закінчив Національну юридичну академію Украї-
ни імені Ярослава Мудрого.

Працює в органах прокуратури України з 1995 р.

У 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук за темою «Проблеми 
прокурорського нагляду за додержанням законів при роз-
слідуванні вимагань». У 2016 р. присвоєно вчене звання 
доцента. 

З 2008 р. по теперішній час працює на посаді доцента ка-
федри організації судових та правоохоронних органів На-
ціонального юридичного університету імені Ярослава Му-
дрого.

Є автором близько 30 наукових статей та тез доповідей, 
одноосібної монографії та співавтором монографій, під-
ручників, навчальних посібників та методичної літератури. 

Наукові інтереси: проблеми організації і управління в ор-
ганах прокуратури; координаційна і представницька діяль-
ність прокуратури.

МОСКВИЧ ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА – доктор юридичних наук, 
професор кафедри організації судових та правоохоронних 
органів. З 2015 р. – завідувач кафедри організації судових 
та правоохоронних органів Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого.

У 1999 р. закінчила Національну юридичну академію Укра-
їни імені Ярослава Мудрого. 

З 1999 по 2002 р. – аспірант кафедри організації судових 
та правоохоронних органів, у 2002–2007 рр. працювала на 
посаді асистента кафедри, у 2007–2013 рр. – на посаді до-
цента кафедри, з 2013 по 2015 р. – на посаді професора 
кафедри, з 2015 р. по теперішній час – завідувач кафедри 
організації судових та правоохоронних органів.

У 2003 р. захистила дисертацію на здобуття наукового сту-
пеня кандидата юридичних наук на тему «Організаційно-
правові проблеми статусу суддів в Україні». У 2008 р. при-
своєно вчене звання доцента кафедри організації судових 
та правоохоронних органів. 
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У 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового сту-
пеня доктора юридичних наук на тему «Проблеми підви-
щення ефективності судової системи». У 2015 р. присво-
єно вчене звання професора кафедри організації судових 
та правоохоронних органів.

За темою «Судоустрій, правовий статус суддів, судова ре-
форма» опубліковано понад 150 наукових статей та тез 
виступів на наукових заходах. Зокрема, є автором 2-х мо-
нографій («Статус суддів: теоретичний та порівняльно-пра-
вовий аналіз» (Білозерна, 2004), «Ефективність судової сис-
теми: концептуальний аналіз» (Харків, 2011)) та співавтором 
5-х монографій («Статус судді: питання теорії та практики» 
(Харків, 2004), «Правовий статус носіїв судової влади в Укра-
їні (професійні судді, народні засідателі, суд присяжних») 
(Харків, 2009), «Теория уголовного процесса: состязатель-
ность» (Москва, 2013), «Правова доктрина України» (Т. 5: 
«Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та 
шляхи розвитку») (Харків, 2014), «Судова влада» (Харків, 
2015)). 

За наукову, викладацьку та правозастосовну діяльність 
нагороджена численними відзнаками.

НАЗАРОВ ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ – доктор юридичних 
наук, доцент кафедри організації судових та правоохорон-
них органів. 

У 2000 р. закінчив Національну юридичну академію Украї-
ни імені Ярослава Мудрого. З 2000 по 2003 р. – навчання в 
аспірантурі Національної юридичної академії України імені 
Ярослава Мудрого. З 2003 р. працював на посаді асистен-
та кафедри, з 2009 р. – на посаді доцента, з 2015 р. працює 
на посаді професора кафедри організації судових та пра-
воохоронних органів.

У 2005 р. захистив дисертацію на здобуття наукового сту-
пеня кандидата юридичних наук за темою «Правовий ста-
тус Вищої ради юстиції». Присвоєно вчене звання доцента 
кафедри організації судових та правоохоронних органів 
в 2011 р.

У 2011 р. захистив дисертацію на здобуття наукового сту-
пеня доктора юридичних наук за темою «Судові системи 
України та країн Європейського Союзу: порівняльно-пра-
вовий аналіз».

Є автором 3-х монографій та близько 100 наукових праць. 
Сфера наукових інтересів – судоустрій та статус суддів, 
прокуратура, адвокатура в Україні та зарубіжних країнах.

Лауреат Премії Президента України для молодих вчених 
у 2012 р. та Премії імені Ярослава Мудрого в 2016 р.
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Член Науково-консультативної ради Вищого спеціалізо-
ваного суду України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ. Член Національної агенції із забезпечення якості 
вищої освіти.

ОВСЯННІКОВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА – кандидат юри-
дичних наук, доцент кафедри організації судових та право-
охоронних органів.

У 2006 р. закінчила Національну юридичну академію Укра-
їни імені Ярослава Мудрого. З 2006 по 2009 р. навчалася 
в аспірантурі на кафедрі організації судових та правоохо-
ронних органів. У 2009 р. захистила дисертацію на здобут-
тя наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему 
«Транспарентність судової влади». У 2010 р. опублікувала 
монографію «Транспарентність судової влади».

З 2009 по 2014 р. працювала асистентом кафедри органі-
зації судових та правоохоронних органів, з 2014 р. по те-
перішній час – доцент кафедри організації судових та пра-
воохоронних органів. У 2016 р. присвоєно вчене звання 
доцента.

Є автором понад 30 наукових праць. Основні напрями на-
укових інтересів – судова влада, транспарентність судової 
влади, громадська думка та судова влада, засоби масової 
інформації та судова влада тощо. 

ОВЧАРЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА – кандидат юридичних 
наук.

У 2004 р. закінчила Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого. У 2007 р. захистила дисертацію 
на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 
за темою «Доступність правосуддя та гарантії його реалі-
зації».

Працювала на посаді асистента кафедри з 2011 р., а з 
2016 р. працює на посаді доцента кафедри організації су-
дових та правоохоронних органів.

Має понад 90 наукових публікацій, із них: 5 монографій 
(дві особисті: «Доступність правосуддя та гарантії його 
реалізації» (2007), «Юридична відповідальність судді: тео-
ретико-прикладне дослідження» (2014), три – у співавт.); 
співавторство у 15 навчально-методичних виданнях і по-
сібниках; 40 наукових статтях; 6 іноземних публікаціях. 

Сферою наукових інтересів є проблеми організації су-
доустрою, добору і статусу суддів та інших посадових 
осіб судової влади, міжнародні стандарти належного 
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 судочинства, питання підвищення довіри громадян до суду 
та забезпечення дієвості інституту юридичної відповідаль-
ності суддів, питання люстрації суддів та інших носіїв вла-
ди в Україні, проблеми реформування органів криміналь-
ної юстиції України відповідно до європейських стандартів, 
окремі аспекти протидії корупції та злочинності. 

З 2014 р. є членом всеукраїнської громадської організації 
Асоціація кримінального права. 

За наукову та викладацьку діяльність нагороджена чис-
ленними відзнаками та нагородами.

ПЕТРОВА АННА СЕРГІЇВНА – аспірант кафедри організації 
судових та правоохоронних органів.

У 2014 р. закінчила Інститут підготовки кадрів для органів 
прокуратури України Національного юридичного універси-
тету імені Ярослава Мудрого.

У 2014 р. вступила до аспірантури Національного юридич-
ного університету імені Ярослава Мудрого за спеціальніс-
тю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура.

Затверджена тема дисертації «Організаційно-правові за-
сади протидії корупції в судовій системі України». 

ПИШНЬОВ ДМИТРО ІВАНОВИЧ – кандидат юридичних 
наук, доцент кафедри правосуддя та прокурорського на-
гляду.

У 1977 р. закінчив Харківський юридичний інститут імені 
Ф. Е. Дзержинського. З 1977 по 1980 р. навчався в аспі-
рантурі Харківського юридичного інституту, працював на 
посаді асистента кафедри кримінального процесу, а зго-
дом – доцента кафедри правосуддя та прокурорського на-
гляду. У 1981 р. захистив дисертацію на здобуття науково-
го ступеня кандидата юридичних наук за темою «Судебное 
разбирательство по делам об условном освобождении из 
мест лишения свободы с обязательным привлечением 
осужденного к труду».

З 1987 до 2011 р. працював на посаді доцента кафедри ор-
ганізації судових та правоохоронних органів Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Є автором і співавтором понад 30 наукових робіт.

За наукову, викладацьку та правозастосовну діяльність 
нагороджений численними відзнаками.
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ПОДКОПАЄВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ – кандидат юридич-
них наук, доцент. Старший радник юстиції. Заслужений 
юрист України. 

У 2001–2005 рр. працював асистентом кафедри організації 
судових та правоохоронних органів.

У червні 2003 р. захистив дисертацію на здобуття науко-
вого ступеня кандидата юридичних наук за темою «Дис-
циплінарна відповідальність суддів». 

У 2005 р. звільнився та по теперішній час працює в ор-
ганах прокуратури (з 2013 р. – у Генеральній прокуратурі 
України). На сьогодні обіймає посаду начальника відділу з 
питань підготовки кадрів та аналітичної роботи Департа-
менту кадрової роботи та державної служби. 

Член науково-методичної ради при Генеральній прокура-
турі України. 

Брав безпосередню та активну участь у розробці норма-
тивної основи організації та діяльності органів прокурор-
ського самоврядування та Кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії прокурорів, а також підготовці відомчих норматив-
них актів з питань кадрового забезпечення. 

Основні напрями наукових інтересів: статус суддів і про-
курорів, основи організації та діяльності прокуратури. 

Є автором понад 50 наукових публікацій, зокрема моно-
графії «Дисциплінарна відповідальність суддів: сутність, 
механізм реалізації» (2003), співавтором монографій, на-
вчальних, навчально-методичних посібників.

ПРОКОПЕНКО БОГДАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ – кандидат 
юридичних наук.

У 2012 р. закінчив Національний університет «Юридична 
академія України імені Ярослава Мудрого». 

З 2012 р. по березень 2015 р. навчався в аспірантурі ка-
федри організації судових та правоохоронних органів На-
ціонального юридичного університету імені Ярослава Му-
дрого. 

У 2015 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «До-
бір кандидатів на посаду судді» та здобув науковий ступінь 
кандидата юридичних наук. 

З 2015 по 2016 р. працював на посаді асистента кафедри 
організації судових та правоохоронних органів Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

З 31 березня 2016 р. і дотепер – детектив Головного під-
розділу детективів Національного антикорупційного бюро 
України.
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РЄМЄСКОВА ЮЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА – кандидат юридичних 
наук. 

Працює в Національному юридичному університеті імені 
Ярослава Мудрого з 2003 р.

Закінчила Національну юридичну академію України імені 
Ярослава Мудрого у 2006 р.

У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Су-
дова влада в системі поділу влади». З 2013 р. по теперіш-
ній час – асистент кафедри організації судових та право-
охоронних органів.

Має низку наукових статей та тез виступів, є автором одно-
осібної монографії «Судова влада в системі поділу влади» 
(2014).

Основні напрями наукових інтересів – судова влада, кон-
цептуальні засади поділу влади, напрями взаємодії гілок 
державної влади, місце судової влади в системі державної 
влади.

РОЗСОХА КИРИЛО ОЛЕГОВИЧ – аспірант кафедри орга-
нізації судових та правоохоронних органів.

У 2014 р. закінчив факультет підготовки юристів для Мініс-
терства закордонних справ України Національного юри-
дичного університету імені Ярослава Мудрого.

У 2015 р. вступив до аспірантури Національного юридич-
ного університету імені Ярослава Мудрого за спеціальніс-
тю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура.

Затверджена тема дисертації «Правовий статус спеціалі-
зованої антикорупційної прокуратури». 

РУСАНОВА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА – кандидат юридич-
них наук, доцент кафедри організації судових та право-
охоронних органів. 

У 1996 р. закінчила Національну юридичну академію Укра-
їни імені Ярослава Мудрого. З 1996 по 1998 р. – стажер-
дослідник кафедри організації судових та правоохоронних 
органів, з 1998 по 2001 р. – аспірант цієї кафедри.

З 2001 по 2006 р. працювала на посаді асистента кафедри 
організації судових та правоохоронних органів, з 2006 р. 
по теперішній час працює на посаді доцента кафедри.
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У 2003 р. захистила дисертацію на тему «Проблеми органі-
зації суду присяжних в Україні». У 2007 р. присвоєно вчене 
звання доцента кафедри організації судових та правоохо-
ронних органів.

Має низку наукових статей та тез виступів, брала участь 
як співавтор у підготовці та виданні монографій, підруч-
ників, навчальних посібників та методичної літератури.  
Є автором монографії «Суд присяжних в Україні (проблеми 
становлення та розвитку)» (2005).

За наукову, викладацьку та правозастосовну діяльність 
нагороджена численними відзнаками.

СВЯТОЦЬКА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА – кандидат юри-
дичних наук.

Закінчила Львівський національний університет України 
імені Івана Франка у 2004 р., з 2004 по 2010 р. навчалася в 
аспірантурі Львівського національного університету Укра-
їни імені Івана Франка.

У травні 2010 р. захистила дисертацію на здобуття науко-
вого ступеня кандидата юридичних наук на тему «Інститут 
адвокатури України: становлення та розвиток». 

Працювала асистентом кафедри організації судових та 
правоохоронних органів Національного юридичного уні-
верситету імені Ярослава Мудрого у 2014–2016 рр.

З травня 2014 р. – докторант кафедри організації судових 
та правоохоронних органів Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого.

Нині адвокат, завідувач сектору європейських принципів 
і стандартів організації та професійної діяльності адвока-
тури науково-дослідного відділу Вищої школи адвокатури 
Національної асоціації адвокатів України. 

СІБІЛЬОВА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА – кандидат юридичних 
наук, доцент кафедри організації судових та правоохорон-
них органів.

У 1973 р. закінчила Харківський юридичний інститут. 
З 1974 р. працювала спочатку стажером, а потім адвока-
том юридичної консультації Київського району м. Харкова. 
З 1975 по 1976 р. була переведена у відділ юстиції Харків-
ського облвиконкому на посаду старшого консультанта. 

У 1980 р. була прийнята на роботу в Харківський юридичний 
інститут на посаду асистента кафедри кримінального про-
цесу. У 1983 р. була зарахована в аспірантуру на кафедру 
кримінального процесу Харківського юридичного інституту.
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У 1986 р. захистила дисертацію на здобуття наукового сту-
пеня кандидата юридичних наук за темою «Допустимость 
доказательств в уголовном процессе». 

З 1987 по 2011 р. працювала на посаді доцента кафедри 
організації судових та правоохоронних органів Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Є автором та співавтором більш ніж 50 наукових і моно-
графічних робіт, низки посібників.

За наукову, викладацьку та правозастосовну діяльність 
нагороджена численними відзнаками.

СМИРНОВА-БАРТЕНЄВА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА – лабо-
рант кафедри організації судових та правоохоронних ор-
ганів (з 2001 р. по теперішній час).

У 2005 р. закінчила вечірній факультет Національної юри-
дичної академії України імені Ярослава Мудрого. У тому 
ж році була прикріплена здобувачем кафедри організації 
судових та правоохоронних органів. Працює над дисер-
тацією на здобуття наукового ступеня кандидата юридич-
них наук за темою «Організаційно-правові проблеми участі 
прокурора у кримінальному провадженні щодо застосу-
вання примусових заходів медичного характеру».

Є автором понад 10 наукових публікацій, має свідоцтво 
про реєстрацію авторського права на твір бази даних «На-
вчального електронно-інформаційного комплексу з Основ 
прокурорської діяльності» у 2013 р.

СУЛЬЖЕНКО ЖАННА ОЛЕКСАНДРІВНА – кандидат юри-
дичних наук, доцент кафедри організації судових та право-
охоронних органів.

У 1986 р. закінчила Харківський юридичний інститут. Того 
ж року призначена стажером на посаду помічника про-
курора Новосанжарського району Полтавської області, 
у 1988 р. – на посаду старшого помічника прокурора Пол-
тавського району Полтавської області, а у 1989 р. пере-
ведена на посаду прокурора відділу нагляду по розгляду 
кримінальних справ у судах прокуратури Полтавської об-
ласті.

З 1991 по 1994 р. навчалась в аспірантурі Української юри-
дичної академії. У 1995 р. захистила дисертацію на здобут-
тя наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою 
«Проблемы участия прокурора в судебном разбиратель-
стве уголовных дел». У 2001 р. присвоєно вчене звання 
доцента кафедри.
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З 2000 по 2010 р. працювала на посаді доцента кафедри 
організації судових та правоохоронних органів Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Є автором понад 30 наукових робіт.

У 2010 р. емігрувала до Канади.

ТОЛОЧКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ – кандидат юри-
дичних наук, професор, перший проректор Національної 
академії прокуратури України, державний радник юстиції 
3 класу. Заслужений юрист України.

Закінчив Українську юридичну академію у 1980 р. Після 
закінчення аспірантури у 1985 р. працював асистентом 
кафедри кримінального процесу Української юридичної 
академії. З 1988 по 2004 р. – доцент кафедри організації 
судових та правоохоронних органів Національної юридич-
ної академії України імені Ярослава Мудрого.

З липня 2004 р. по липень 2005 р. обіймав посаду за-
ступника директора з навчальної роботи філіалу Академії 
прокуратури України при Генеральній прокуратурі Украї-
ни – управління по підготовці та підвищенню кваліфікації 
прокурорсько-слідчих працівників – Харківського інститу-
ту підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих праців-
ників. У липні 2005 р. призначений директором Інституту 
підготовки кадрів Академії прокуратури України. З берез-
ня 2006 р. по лютий 2013 р. – проректор – директор Ін-
ституту підготовки кадрів Академії, а з лютого 2013 р. по 
січень 2015 р. – проректор з навчальної роботи Національ-
ної академії прокуратури України. З 2015 р. по теперішній 
час – перший проректор Національної академії прокурату-
ри України.

Нагороджений нагрудними знаками «Почесний працівник 
прокуратури України», «Подяка за сумлінну службу в орга-
нах прокуратури» III ступеня та іншими відзнаками. 

ТОЛОЧКО (КЛОЧКО) ЯНА МИКОЛАЇВНА – кандидат юри-
дичних наук, доцент.

2002–2005 рр. – аспірант кафедри організації судових 
та правоохоронних органів. Після закінчення аспіранту-
ри була направлена працювати у Кримський юридичний 
інститут Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-
дидата юридичних наук у 2007 р. за темою «Прокурор-
ський нагляд за додержанням законів при розслідуванні 
злочинів проти довкілля».
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ТРАГНЮК РОМАН РОМАНОВИЧ – кандидат юридичних 
наук, доцент кафедри організації судових та правоохорон-
них органів. 

У 1996 р. закінчив Національну юридичну академію Укра-
їни імені Ярослава Мудрого. З 1996 по1999 р. навчався в 
аспірантурі. 

З 1999 р. працював на посаді асистента кафедри організа-
ції судових та правоохоронних органів, а з 2006 р. працює 
на посаді доцента кафедри організації судових та право-
охоронних органів.

У 2003 р. захистив дисертацію на тему «Прокурорський 
нагляд за додержанням законів, що забезпечують права 
обвинуваченого». У 2007 р. присвоєно вчене звання до-
цента кафедри організації судових та правоохоронних 
органів. 

Є автором близько 50 наукових статей та тез виступів, 
одноосібної монографії «Прокурорський нагляд за додер-
жанням законів, що забезпечують права обвинуваченого» 
(2004) та співавтором монографій, підручників, навчальних 
посібників та методичної літератури. 

ХОТЕНЕЦЬ ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ – кандидат юридичних 
наук, в. о. голови Господарського суду Харківської області.

У 1997 р. закінчив Національну юридичну академію Украї-
ни імені Ярослава Мудрого. 

З 2000 по 2015 р. – асистент кафедри організації судових 
та правоохоронних органів, з 2015 р. займає посаду до-
цента кафедри організації судових та правоохоронних ор-
ганів за сумісництвом. 

У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Пра-
вовий статус адвоката в Україні».

З 2003 р. поєднує викладацьку роботу з посадою суд-
ді Господарського суду Харківської області. З 2010 р. – 
 заступник голови Господарського суду Харківської об-
ласті. З кінця 2016 р. – в. о. голови Господарського суду 
Харківської області.

Є автором близько 30 наукових статей та тез доповідей, 
одноосібної монографії та співавтором монографій, під-
ручників, навчальних посібників та методичної літератури.
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ШАНДУЛА ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ – кандидат юри-
дичних наук, доцент кафедри організації судових та право-
охоронних органів.

Після закінчення Харківського юридичного інституту 
у 1987 р. працював на посадах стажиста прокуратури, 
помічника та старшого помічника Кременчуцького тран-
спортного прокурора в органах Південної (а пізніше – 
 Східно-Української) транспортної прокуратури.

З 1993 р. – аспірант, з 1996 р. – асистент, з 1998 р. по тепе-
рішній час – доцент кафедри організації судових та право-
охоронних органів Національного юридичного університе-
ту імені Ярослава Мудрого.

У 1996 р. захистив дисертацію на здобуття наукового сту-
пеня кандидата юридичних наук на тему «Організаційно-
правові проблеми загальнонаглядової діяльності тран-
спортної прокуратури». У 2001 р. присвоєно вчене звання 
доцента кафедри організації судових та правоохоронних 
органів. 

Напрями наукових досліджень – прокурорська діяльність 
(питання ефективності та якості), взаємодія прокуратури 
та судової влади. Має низку наукових статей та тез висту-
пів на науково-практичних конференціях, брав участь як 
співавтор у підготовці та виданні підручників, навчальних 
посібників та методичної літератури.

Член Національної асоціації адвокатів України та Союзу 
юристів України.

ШЕВЧЕНКО ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ – кандидат юридичних 
наук.

У 1981 р. закінчив Харківський юридичний інститут імені 
Ф. Е. Дзержинського. Працює в органах прокуратури Хар-
ківської області з 1980 р.

У 2008 р. захистив дисертацію на здобуття наукового сту-
пеня кандидата юридичних наук за темою «Прокурорський 
нагляд за додержанням законодавства про звернення 
громадян». 

З 2010 по 2015 р. працював на посаді доцента кафедри 
організації судових та правоохоронних органів Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Є автором близько 30 наукових статей та тез доповідей, 
одноосібної монографії «Прокурорський нагляд за додер-
жанням законодавства про звернення громадян» (2009). 
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ЮРЕВИЧ ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА – кандидат юридичних наук.

У 2008 р. закінчила Національну юридичну академію Укра-
їни імені Ярослава Мудрого, була зарахована слухачем 
магістратури кафедри організації судових та правоохо-
ронних органів Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого. У 2009 р. була зарахована в ас-
пірантуру кафедри організації судових та правоохоронних 
органів.

У березні 2013 р. захистила дисертацію на тему «Принцип 
єдності судової влади».

Після закінчення аспірантури у 2012 р. і по теперішній час 
займає посаду асистента кафедри організації судових та 
правоохоронних органів.

Має низку наукових статей та тез виступів, є автором од-
ноосібної монографії «Єдність судової влади» (2014), спів-
автор монографій, підручників, програм з навчальних дис-
циплін та навчально-методичних посібників.

Основні напрями наукових інтересів – судова влада, єд-
ність судової влади, юридична антропологія судової влади.

Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого за видатні досяг-
нення в науково-дослідницькій діяльності з проблем пра-
вознавства (2016) та має інші відзнаки.
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НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
КАФЕДРИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВИХ 
ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

З часу утворення кафедри на ній підготовлено та захи-
щено 12 дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук та 67 дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних наук. Зокрема, 
під керівництвом професора Ю.  М.  Грошевого захище-
но 4 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 
юридичних наук та 17 дисертацій на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук; під керівництвом про-
фесора Л. М. Давиденка – 1 дисертація на здобуття на-
укового ступеня доктора юридичних наук та 2 дисертації 
на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук; 
під керівництвом професора І. Є. Марочкіна – 4 дисертації 
на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук та 
28 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук; під керівництвом професора П. М. Кар-
кача – 8 дисертацій на здобуття наукового ступеня канди-
дата юридичних наук; під керівництвом доцента В. С. Баб-
кової – 3  дисертації на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук; під керівництвом професора 
Л. М. Москвич захищено 2 дисертації на здобуття науко-
вого ступеня кандидата юридичних наук; під керівництвом 
професора І. В. Назарова захищена 1 дисертація на здо-
буття наукового ступеня кандидата юридичних наук; під 
керівництвом доцента Т. Б. Вільчик захищена 1 дисертація 
на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

На кафедрі продовжуються наукові розвідки малодослі-
джених тем з проблем судоустрою, прокуратури та адво-
катури.

На даний час на кафедрі існує декілька напрямів наукових 
досліджень.

Теорія судового права. У середині 1980-х рр. академіком 
Ю. М. Грошевим і професором І. Є. Марочкіним були роз-
початі дослідження проблем судової влади, які поступово 
сформували відповідну наукову школу, яка набула на ка-
федрі подальшого розвитку. За цим напрямом було захи-
щено 7 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 
юридичних наук та 25 дисертацій на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук.

Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 
юридичних наук:

Притика Дмитро Микитович. Організаційно-правові заса-
ди становлення і діяльності господарських судів України. 
Науковий консультант проф. В. І. Семчик. 2003 р.

Професор І. Є. Марочкін  
зі своїм учнем 
В. В. Городовенком  
після захисту дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
юридичних наук 
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Сердюк Валентин Васильович. Правовий статус Верхов-
ного Суду України в системі судової влади. Науковий кон-
сультант проф. В. Г. Гончаренко. 2009 р.

Бринцев  Василь  Дмитрович. Система організаційно-
го забезпечення судової влади. Науковий консультант 
проф. Ю. М. Грошевий. 2011 р.

Назаров Іван Володимирович. Судові системи країн Євро-
пейського Союзу та України: порівняльно-правовий ана-
ліз. Науковий консультант проф. І. Є. Марочкін. 2011 р.

Москвич  Лідія  Миколаївна. Проблеми підвищення ефек-
тивності судової системи України. Науковий консультант 
проф. І. Є. Марочкін. 2011 р.

Городовенко Віктор Валентинович. Принципи судової вла-
ди. Науковий консультант проф. І. Є. Марочкін. 2012 р.

Глущенко  Світлана  Володимирівна. Вищі спеціалізовані 
суди в системі судової влади України. Науковий консуль-
тант проф. В. В. Сердюк. 2015 р.

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук:

Афанасьєв Володимир Вікторович. Організаційно-правові 
проблеми виконавчого провадження в Україні. Науковий 
керівник проф. Ю. М. Грошевий. 1995 р.

Бринцев Василь Дмитрович. Одноособовий суддя у пра-
вовій державі, його статус та функції. Науковий керівник 
проф. Ю. М. Грошевий. 1995 р.

Захист дисертації С. В. Глущенко на здобуття наукового ступеня доктора 
юридичних наук, 30 жовтня 2015 р. 
На фото: В. В. Городовенко, О. Г. Яновська, В. В. Сердюк, С. В. Глущенко, 
В. С. Бабкова
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Москвич Лідія Миколаївна. Організаційно-правові пробле-
ми статусу суддів. Науковий керівник проф. І. Є. Марочкін. 
2003 р.

Русанова Ірина Олександрівна. Проблеми організації суду 
присяжних в Україні. Науковий керівник проф. І. Є. Мароч-
кін. 2003 р.

Подкопаєв  Сергій  Васильович. Дисциплінарна відпові-
дальність суддів. Науковий керівник проф. І. Є. Марочкін. 
2003 р.

Штогун Сергій Григорович. Правові проблеми організації 
і функціонування місцевих загальних судів в Україні. На-
уковий керівник проф. В. О. Попелюшко. 2004 р.

Назаров Іван Володимирович. Правовий статус Вищої ради 
юстиції. Науковий керівник проф. І. Є. Марочкін. 2005 р.

Кондратьєв  Олександр  Васильович. Організаційно-пра-
вові проблеми судового контролю. Науковий керівник 
проф. Ю. М. Грошевий. 2005 р.

Городовенко  Віктор  Валентинович. Проблеми незалеж-
ності судової влади. Науковий керівник проф. І. Є. Мароч-
кін. 2006 р.

Іваницький  Сергій  Олександрович. Формування складу 
народних засідателів у судочинстві. Науковий керівник  
доц. І. М. Козьяков. 2006 р.

Овчаренко Олена Миколаївна. Доступність правосуддя та 
гарантії його реалізації. Науковий керівник проф. І. Є. Ма-
рочкін. 2007 р.

Білова Ольга Валентинівна. Проблеми суддівського само-
врядування в Україні. Науковий керівник проф. І. Є. Ма-
рочкін. 2008 р.

Овсяннікова Ольга Олександрівна. Транспарентність судо-
вої влади. Науковий керівник проф. І. Є. Марочкін. 2009 р.

Прокопенко Олександр Борисович. Право на справедли-
вий суд. Науковий керівник проф. І. Є. Марочкін. 2011 р.

Курило  Олександр  Миколайович. Проблеми організа-
ції роботи апеляційного суду області. Науковий керівник 
проф. П. М. Каркач. 2012 р.
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Юревич Ірина Валеріївна. Принцип єдності судової влади. 
Науковий керівник проф. І. Є. Марочкін. 2013 р.

Рємєскова Юлія Олексіївна. Судова влада в системі розпо-
ділу влади. Науковий керівник проф. П. М. Каркач. 2013 р.

Дудченко Олександр Юрійович. Правовий статус осіб, які 
займають адміністративні посади у судовій системі Украї-
ни. Науковий керівник доц. І. В. Назаров. 2014 р.

Сілантьєва  Еліна  Євгенівна. Організаційно-правові проб-
леми принципу спеціалізації судів. Науковий керівник 
проф. І. Є. Марочкін. 2014 р.

Прокопенко Богдан Олександрович. Добір кандидатів на 
посаду судді. Науковий керівник проф. І. Є. Марочкін. 2015 р.

Гладій  Степан  Васильович. Легітимність судової влади. 
Науковий керівник проф. І. Є. Марочкін. 2015 р.

Потапенко  Володимир  Іванович. Самостійність судової 
влади. Науковий керівник проф. Л. М. Москвич. 2015 р.

Баронін Денис Борисович. Правовий статус суду в Україні. 
Науковий керівник проф. Л. М. Москвич. 2015 р.

Соловйов Іван Миколайович. Проблеми підвищення ефек-
тивності діяльності адміністративних судів. Науковий ке-
рівник доц. В. С. Бабкова. 2016 р.

Цибуляк-Кустевич Анна Степанівна. Мирова юстиція. На-
уковий керівник доц. Т. Б. Вільчик. 2016 р.

Теорія прокурорської діяльності. З 1991 р. кафедра роз-
почала реалізацію цільової комплексної програми «Проб-
леми удосконалення діяльності правоохоронних органів 
в умовах формування правової держави». Результати 
наукових досліджень були реалізовані в таких ро ботах – 
4 дисертаціях на здобуття наукового ступеня доктора 
юридичних наук та 40 дисертаціях на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук.

Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 
юридичних наук:

Давиденко Леонід Михайлович. Проблеми діяльності про-
куратури по попередженню злочинності. Науковий кон-
сультант проф. Ю. М. Грошевий. 1989 р.

Руденко Микола Васильович. Теоретичні проблеми пред-
ставництва прокуратурою інтересів держави в арбітраж-
них судах. Науковий консультант проф. Ю. М. Грошевий. 
2001 р.
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Мичко Микола Іванович. Проблеми функцій і організацій-
ного устрою прокуратури України. Науковий консультант 
проф. Л. М. Давиденко. 2002 р.

Косюта  Михайло  Васильович. Проблеми та шляхи роз-
витку прокуратури України в умовах побудови демо-
кратичної правової держави. Науковий консультант 
проф. Ю. М. Грошевий. 2002 р.

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук:

Каркач  Павел  Михайлович. Проблемы общенадзор-
ной деятельности прокуратуры за исполнением за-
конов, направленных на борьбу с бесхозяйствен-
ностью в промышленности. Научный руководитель 
проф. Ю. М. Грошевой. 1989 г.

Руденко Николай  Васильевич. Проблемы совершенство-
вания прокурорского надзора за исполнением законов, 
направленных на обеспечение рационального использо-
вания вторичных материальных ресурсов в народном хо-
зяйстве. Научный руководитель проф. Ю. М. Грошевой. 
1989 г.

Филин Дмитрий Витальевич. Теория и практика протоколь-
ной формы досудебной подготовки материалов. Научный 
руководитель проф. Ю. М. Грошевой. 1990 г.

Шумский Петр Васильевич. Коллегиальность и ее формы  
в деятельности прокуратуры. Научный руководитель 
проф. Ю. М. Грошевой. 1992 г.

Червякова  Елена  Борисовна. Защита конституционных 
прав граждан средствами прокурорского надзора 
(проблемы общенадзорной деятельности). Научный руко-
водитель проф. Ю. М. Грошевой. 1992 г.

Кожевников  Геннадий  Константинович. Прокурорский 
надзор за законностью и обоснованностью приостанов-
ления предварительного расследования. Научный руко-
водитель проф. Ю. М. Грошевой. 1992 г.

Якимчук  Николай  Константинович. Роль прокурорского 
надзора в соблюдении законодательства о поставках про-
дукции в условиях перехода к рынку. Научный руководи-
тель проф. В. Н. Григоренко. 1992 г.

Вільчик Тетяна Борисівна. Забезпечення всебічності, пов-
ноти і об’єктивності дослідження обставин кримінальної 
справи засобами прокурорського нагляду. Науковий ке-
рівник проф. Ю. М. Грошевий. 1993 р.
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Гусаров  Володимир  Миколайович. Проблеми організації 
роботи міської (районної) прокуратури. Науковий керівник 
проф. Ю. М. Грошевий. 1995 р.

Сульженко Жанна Олександрівна. Проблеми участі проку-
рора в судовому розгляді кримінальних справ. Науковий 
керівник проф. Ю. М. Грошевий. 1995 р.

Мычко Николай Иванович. Проблемы организации работы 
аппарата областной прокуратуры. Научный руководитель 
проф. Л. М. Давыденко. 1995 г.

Шандула  Олександр  Олексійович. Організаційно-правові 
проблеми загальнонаглядової діяльності транспортної про-
куратури. Науковий керівник проф Ю. М. Грошевий. 1996 р.

Косюта Михайло Васильович. Проблеми прокурорського 
нагляду за додержанням законів у сфері економіки в пе-
ріод переходу до ринку. Науковий керівник доц. І. Є. Ма-
рочкін. 1996 р.

Кривобок  Володимир  Васильович. Діяльність прокурора 
по забезпеченню відшкодування матеріальної шкоди, за-
подіяної злочином. Науковий керівник проф. Ю. М. Гроше-
вий. 1997 р.

Бабкова  Валентина  Семенівна. Організаційно-правові 
проб леми контролю в прокурорській діяльності. Науковий 
керівник проф. Ю. М. Грошевий. 1998 р.

Курило Микола Петрович. Прокурорський нагляд за додер-
жанням прав та законних інтересів засуджених до позбав-
лення волі. Науковий керівник доц. І. Є. Марочкін. 1998 р.

Крючко Юрій Іванович. Проблеми підтримання державно-
го обвинувачення у справах про навмисні вбивства. На-
уковий керівник доц. І. Є. Марочкін. 1999 р.

Кулаков Валерій Вікторович. Проблеми організації роботи 
апарату обласної прокуратури по нагляду за додержанням 
законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову 
діяльність, дізнання та досудове слідство. Науковий керів-
ник проф. Л. М. Давиденко. 1999 р.

Сухонос  Віктор  Володимирович. Організаційно-правові 
проблеми кадрового забезпечення органів прокуратури. 
Науковий керівник доц. І. Є. Марочкін. 1999 р.

Жиліна Лілія Семенівна. Прокурорський нагляд за додер-
жанням законів при провадженні слідчих дій. Науковий ке-
рівник проф. Ю. М. Грошевий. 1999 р.

Середа  Григорій  Порфирович. Організаційно-правові ас-
пекти прокурорського нагляду за додержанням законів при 
прийманні, реєстрації, перевірці та вирішенні заяв і повідом-
лень про злочини. Науковий керівник проф. Ю. М. Гроше-
вий. 2000 р.
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Козьяков Ігор Миколайович. Співвідношення прокурорсько-
го нагляду і відомчого контролю за законністю оперативно-
розшукової діяльності. Науковий керівник проф. В. С. Зеле-
нецький. 2001 р.

Зархін Олександр Олександрович. Проблеми нагляду вій-
ськового прокурора за розслідуванням злочинів. Науко-
вий керівник проф. І. Є. Марочкін. 2002 р.

Трагнюк Роман Романович. Прокурорський нагляд за до-
держанням законів, що забезпечують права обвинуваче-
ного. Науковий керівник проф. І. Є. Марочкін. 2003 р.

Пшонка  Артем  Вікторович. Дисциплінарна відповідаль-
ність прокурорів. Науковий керівник проф. І. Є. Марочкін. 
2006 р.

Мельник Олег Володимирович. Проблеми прокурорського 
нагляду за додержанням законів при розслідуванні вима-
гань. Науковий керівник проф. І. Є. Марочкін. 2006 р.

Середа Віктор Олександрович. Проблеми підвищення ефек-
тивності діяльності прокурора з підтримання державного 
обвинувачення в суді. Науковий керівник проф. П. М. Кар-
кач. 2006 р.

Толочко Яна Миколаївна. Прокурорський нагляд за додер-
жанням законів при розслідуванні злочинів проти довкіл-
ля. Науковий керівник проф. І. Є. Марочкін. 2007 р.

Копетюк  Микола  Іванович. Особливості прокурорського 
нагляду при розслідуванні кримінальних справ про злочи-
ни неповнолітніх. Науковий керівник проф. П. М. Каркач. 
2008 р.

Шевченко  Євген Олексійович. Прокурорський нагляд за 
додержанням законодавства про звернення громадян. 
Науковий керівник проф. І. Є. Марочкін. 2008 р.

Ковальова  Яна  Олександрівна. Організаційно-правові 
основи відмови прокурора від підтримання державного 
обвинувачення в суді. Науковий керівник проф. П. М. Кар-
кач. 2009 р.

Лапкін Андрій Васильович. Організаційно-правові основи 
діяльності прокурора із забезпечення прав і законних ін-
тересів потерпілого в кримінальному судочинстві України. 
Науковий керівник проф. П. М. Каркач. 2011 р.

Лемак  Роман  Володимирович. Прокурорський нагляд за 
додержанням законів в установах виконання покарань. 
Науковий керівник доц. В. С. Бабкова. 2012 р.
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Суходубов Дмитро Володимирович. Координаційна діяль-
ність прокуратури щодо боротьби зі злочинністю. Науко-
вий керівник проф. І. Є. Марочкін. 2012 р.

Марчук Наталія Василівна. Організаційно-правові основи 
діяльності прокурора у досудовому кримінальному про-
вадженні. Науковий керівник проф. І. Є. Марочкін. 2013 р.

Прищепа  Володимир  Іванович. Прокурорський нагляд 
за додержанням законів при виконанні кримінальних по-
карань, не пов’язаних із обмеженням або позбавленням 
волі. Науковий керівник проф. І. Є. Марочкін. 2014 р.

Рибалко  Гліб  Сергійович. Організаційно-правові основи 
правозахисної діяльності органів прокуратури. Науковий 
керівник проф. П. М. Каркач. 2014 р.

Линник Алла Володимирівна. Роль прокуратури у забез-
печенні державної антикорупційної політики в Україні. На-
уковий керівник доц. В. С. Бабкова. 2014 р.

Гультай Павло Михайлович. Прокурорський нагляд за до-
держанням законів при застосуванні запобіжних заходів у 
досудовому кримінальному провадженні. Науковий керів-
ник проф. П. М. Каркач. 2015 р.

Гаврюшенко Ганна Володимирівна. Організаційно-правові 
засади забезпечення транспарентності прокурорської ді-
яльності. Науковий керівник проф. І. Є. Марочкін. 2016 р.

Адвокатська діяльність. Організаційно-правові проб леми 
діяльності адвокатури також знаходяться у сфері науко-
вих інтересів кафедри. З цього напряму було підготовлено 
та захищено одну дисертацію на здобуття наукового сту-
пеня доктора юридичних наук та дві дисертації на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних наук. 

На захисті дисертації на здобуття 
наукового ступеня доктора 
юридичних наук Т. Б. Вільчик, 
8 червня 2016 р. 
На фото: І. В. Яковюк, 
В. О. Румянцев, 
І. О. Русанова, О. Я. Трагнюк, 
Т. Б. Вільчик, Ю. І. Крючко
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Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 
юридичних наук:

Вільчик Тетяна Борисівна. Адвокатура як інститут реаліза-
ції права на правову допомогу: порівняльно-правовий ана-
ліз законодавства країн Європейського Союзу та України. 
Науковий консультант проф. І. Є. Марочкін. 2016 р.

На захисті кандидатської дисертації А. В. Іванцової, 2 червня 2010 р.  
На фото: В. В. Городовенко, В. С. Бабкова, Ю. І. Крючко, І. О. Русанова, 
Л. М. Москвич, Н. В. Сібільова, А. В. Іванцова, Л. Іванцова, В. О. Іванцов, 
Ж. О. Сульженко, І. Є. Марочкін, О. М. Овчаренко, О. О. Овсяннікова, 
С. О. Ковтун

Науковці кафедри беруть 
участь у науково-практичній 
конференції, 
м. Харків, 11 січня 1999 р.

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук:

Хотенець  Павло  Васильович. Правовий статус адвоката 
в Україні. Науковий керівник проф. І. Є. Марочкін. 2002 р.

Іванцова Альона Вікторівна. Організаційні форми діяльності 
адвокатури. Науковий керівник проф. І. Є. Марочкін. 2010 р.

Наукові конференції та семінари. Результати наукових 
досліджень членів кафедри систематично доповідаються 
на міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-
практичних конференціях, «круглих столах», а також ви-
користовуються у навчальному процесі. 
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Учасники Міжнародної науково-практичної конференції 
«Актуальні проблеми судового права», присвяченої пам’яті 
професора Івана Єгоровича Марочкіна,
м. Харків, 30 жовтня 2015 р. На фото: проф. О. Г. Шило,
проф. А. О. Селіванов, проф. В. І. Борисов

Роздаткові матеріали та збірники матеріалів 
конференцій, проведених кафедрою

Кафедрою були організовані і проведені науково-методич-
ні семінари та науково-практичні конференції. Так, у лис-
топаді 2011 р. був проведений «круглий стіл» на тему «Ор-
ганізація та проведення спеціальної підготовки кандидатів 
на посаду судді» (із залученням до співпраці голови та чле-
нів Вищої кваліфікаційної комісії, завідувача кафедри орга-
нізації судових та правоохоронних органів І. Є. Марочкіна 
та викладачів кафедри).

На базі кафедри у листопаді 2012 р. був проведений «круг-
лий стіл» на тему «Нагляд за додержанням і застосуван-
ням законів: основні положення нормативно-правового 
регулювання, зміни до законодавства, сучасна практика 
застосування та перспективи розвитку» спільно з пред-
ставниками обласної прокуратури. У ньому взяли участь 
працівники прокуратури області та професорсько-викла-
дацький склад кафедри.

У лютому 2015 р. на кафедрі проведено семінар на тему 
«Здійснення прокурором нагляду та процесуального керів-
ництва при досудовому розслідуванні кримінальних право-
порушень».

Професор І. Є. Марочкін – 
доповідач на конференції, 
4 жовтня 2013 р., 
Національний юридичний 
університет імені Ярослава 
Мудрого

Учасники Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні 
проблеми судового права», присвяченої пам’яті професора Івана Єгоровича 
Марочкіна, м. Харків, 30 жовтня 2015 р.
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У травні 2015 р. кафедрою організації судових та право-
охоронних органів проведено «круглий стіл» на тему «Дже-
рела та суб’єкти судового права».

Була проведена Міжнародна науково-практична конфе-
ренція «Актуальні проблеми судового права», присвячена 
пам’яті професора Івана Єгоровича Марочкіна (м. Харків, 
30 жовтня 2015 р.). Кафедрою прийнято рішення щодо її 
щорічного проведення. 

Кафедрою організації судових та правоохоронних ор-
ганів 15 квітня 2016 р. була організована та проведена 
Всеукраїн ська науково-практична конференція «Пробле-
ми реформування прокуратури».

Науковці кафедри неодноразово виступали опонентами 
на захисті кандидатських і докторських дисертацій, допо-
відачами на міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Наукова дискусія. На фото: І. Є. Марочкін, 
В. Я. Тацій, В. В. Сташис, П. І. Орлов, М. І. Панов

Професор І. Є. Марочкін на засіданні спеціалізованої 
вченої ради

Учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми реформування прокуратури», 
м. Харків, 15 квітня 2016 р.
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Виступ професора І. Є. Марочкіна 
як офіційного опонента, Одеська 
національна юридична академія

Професори І. Є. Марочкін та Ю. М. Грошевий на науково-практичній 
конференції

Професор Л. М. Москвич 
доповідає на Судово-
правовому форумі  
у Верховному Суді України, 
2015 р.

Професор Л.  М. Москвич – учасниця Судово-правового форуму  
у Верховному Суді України, 2016 р.

Науковці кафедри систематично підвищують свою ква-
ліфікацію, беручи участь у програмах обміну та на-
вчання в зарубіжних країнах. Зокрема, завідувач кафе-
дри професор І. Є. Марочкін та доценти О. М. Толочко  
і Ж. О. Сульженко були у відрядженні в Іспанії та Великій 
Британії. 

Л. М. Москвич, І. В. Назаров, О. М. Овчаренко брали участь 
у програмах професійного обміну в США.

І. В. Назаров та Т. Б. Вільчик брали участь у роботі про-
грам з обміну професійним досвідом у Польщі.

О. М. Овчаренко брала участь у роботі Зимової Школи в 
Інституті Європи Саарландського Університету (Німеччи-
на).

Л. М. Москвич та Ю. І. Крючко проходили стажування  
в Хартфордширському університеті (Велика Британія).
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Науковці кафедри підтримують зв’язок з практикою, на-
даючи науковий супровід практичної діяльності. Зокре-
ма, І. Є. Марочкін тривалий період був членом Науково- 
консультативної ради при Генеральній прокуратурі  України, 
Науково-консультативної ради при Вищому спеціалізо-
ваному суді України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ, обіймав посаду заступника голови Кваліфікаційної 
комісії суддів загальних судів Харківського апеляційного 
округу. І. В. Назаров є членом Науково-консультативної 
ради при Вищому спеціалізованому суді України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ та Національної агенції із 
забезпечення якості вищої освіти.

Науковці кафедри брали активну участь у підготовці про-
ектів законів «Про статус суддів України», «Про судоустрій 
України», «Про порядок обрання на посаду та звільнення 
з посади професійного судді Верховною Радою Украї-
ни», «Про прокуратуру», «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність», «Про безоплатну правову допомогу», «Про 
медіацію», «Про міліцію», «Про Конституційний Суд Укра-
їни», «Про Вищу раду юстиції України», «Про оперативно- 
розшукову діяльність», «Про організаційно-правові засади 
боротьби з організованою злочинністю», а також Держав-
ної програми з боротьби з організованою злочинністю та 
корупцією, проекту реформування кримінальної юстиції 
України та багатьох інших нормативних актів.

Зустріч з колегами з Іспанії на кафедрі. На фото: 
І. Є. Марочкін та проректорки Іспанського 
Університету Овьєдо

І. В. Назаров у складі української делегації у Національній 
школі судівництва та прокуратури Польщі

Т. Б. Вільчик брала участь у роботі програм  
з обміну професійним досвідом у Польщі

О. М. Овчаренко на науково-практичній конференції  
у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України

Доцент І. О. Русанова 
нагороджена Грамотою 
Генерального прокурора 
України за сумлінне 
виконання службових 
обов’язків, високий 
професіоналізм, 
плідну наукову 
і науково-педагогічну 
діяльність, особистий 
внесок у підготовку 
висококваліфікованих 
спеціалістів та з нагоди Дня 
Національного юридичного 
університету імені Ярослава 
Мудрого, 2015 р.
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Л. М. Москвич та І. В. Назаров є членами редакційної ко-
легії Вісника Національної академії правових наук України. 
Л. М. Москвич також є членом редакційних колегій юри-
дичного журналу «Право України» та науково-практичного 
журналу «Вісник кримінального судочинства».

За активну наукову діяльність, плідну співпрацю із судо-
вими та правоохоронними органами, вагомий внесок у 
розвиток науки викладачі кафедри неодноразово ставали 
лауреатами різноманітних премій, відзначалися подяками, 
грамотами та цінними подарунками. 

Члени колективу кафедри отримували відзнаки від ректо-
ра Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого, Генерального прокурора України та прокурора 
Харківської області, Голови Державної судової адміністра-
ції, Вищої ради юстиції, Ради суддів України, Верховного 
Суду України та Вищого господарського суду, Міністра 
юстиції та начальника Управління юстиції Харківської об-
ласті, Голови Харківської міської ради та ради Харківської 
області, Союзу юристів України та Харківської обласної 
організації Союзу юристів України тощо.

А. В. Лапкін отримав подяку 
прокурора Харківської 
області за активну 
співпрацю з органами 
прокуратури в галузі права 
та з нагоди Дня працівників 
прокуратури

Вручення професору І. Є. Марочкіну Премії імені Ярослава Мудрого 

Лауреати Премії імені Ярослава Мудрого, 2016 р. На фото: В. В. Афанасьєв, 
І. В. Назаров, О. О. Овсяннікова, І. В. Юревич
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Науково-дослідницька робота кафедри організації судо-
вих та правоохоронних органів виконується відповідно 

до рішення Ради Університету, цільової комплексної про-
грами «Cудова влада: проблеми організації та діяльності» 
та наукового напряму «Проблеми підвищення ефектив-
ності діяльності судової влади».

Викладачами кафедри підготовлені та видані такі мо-
нографії: 

Колективні монографії: 

Організаційно-правові проблеми кадрового за-
безпечення органів прокуратури : монографія /  
В. В. Сухонос, І. Є. Марочкін, В. В. Богуцький ; [заг. ред. 
В. В. Сухоноса], 2000. Аналізуються проблеми управлін-
ня кадрами в органах прокуратури. Достатня увага при-
ділена організаційно-правовим проблемам проходження 
служби в органах прокуратури та, зокрема, питанням від-
бору абітурієнтів до юридичних учбових закладів; підбо-
ру, розстановки та оцінки кадрів в органах прокуратури; 
основним організаційним формам підвищення кваліфікації 
прокурорських працівників. Висвітлені в роботі й питання 
ефективності управління кадрами в органах прокуратури.

Правовий статус носіїв судової влади в Україні 
(професійні судді, народні засідателі, суд присяж-
них) : монографія / І. О. Русанова, Л. М. Москвич, С. О. Іва-
ницький, 2009. Досліджуються проблеми статусу суддів та 
залучених у процес судочинства представників народу. 
Зокрема, проблеми доступу до суддівської посади, добо-
ру присяжних та народних засідателів, питання гарантій їх 
правового статусу та юридичної відповідальності. Окрема 
увага приділена дослідженню професійних та моральних 
вимог до носія судової влади.

Статус суддів: питання теорії та практики : моно-
графія / Л. М. Москвич, С. В. Подкопаєв, С. В. Прилуцький, 
2004. Досліджені питання добору суддів, їх правовий ста-
тус, гарантії та юридична відповідальність.

Правова доктрина України : монографія : у 5 т.  
2013. Т. 5 : Кримінально-правові науки в Україні: стан, 
проблеми та шляхи розвитку / В. Я. Тацій, В. І. Бори-
сов, В. С. Батиргареєва та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація,  

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 
КАФЕДРИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВИХ 
ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
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В. І. Борисова. – 1240 с. У п’ятому томі на підставі досяг-
нень кримінально-правової, кримінально-процесуальної, 
кримінологічної та криміналістичної наук, а також наук кри-
мінально-виконавчого і судового права, юридичної психо-
логії та судової експертизи висвітлюються стан, проб леми 
та шляхи розвитку в Україні наук кримінально-правового 
циклу. Розглянуто загальнотеоретичні, методологічні та 
найбільш актуальні прикладні питання цих наук, їх предмет 
та методи регулювання, тенденції та особливості розвитку. 
Проведено аналіз сучасної державної політики у сфері бо-
ротьби зі злочинністю та основних напрямів реформуван-
ня правової системи України у цій сфері.

Система оценки эффективности судебной сис-
темы // Теория уголовного процесса: состязатель-
ность : монография. Ч. 1 / Н. А. Колоколов, Л. Н. Мос-
квич ; под ред. Н. А. Колоколова, 2013. – С. 194–228. 
Настоящее издание уникально. Во-первых, впервые к 
исследованию проблем состязательности в уголовном 
процессе привлечены теоретики права. Во-вторых, среди 
авторов данной книги есть и иностранцы. В-третьих, ши-
роту охвата материалов гарантирует наличие в авторском 
коллективе как теоретиков, так и практиков. Следующая 
особенность книги: к работе над ней были привлечены 
авторы, придерживающиеся противоположных точек зре-
ния в науке. Для практических работников, преподавате-
лей юридических вузов, аспирантов и студентов.

Судова влада : монографія / І. Є. Марочкін, Л. М. Мос-
квич, І. В. Назаров та ін. ; за заг. ред. І. Є. Марочкіна,  
2015. – 792 с. Ідея видання монографії «Судова влада» 
належить І. Є. Марочкіну, члену-кореспонденту НАПрН 
України, завідувачу кафедри організації судових та пра-
воохоронних органів Національного юридичного універ-
ситету імені Ярослава Мудрого, якою він керував понад 
20 років. За цей час разом зі своїми учнями він створив 
основи теорії судової влади, фундамент судового права. 
До монографії увійшли концептуальні положення науко-
вих робіт учнів Івана Єгоровича, його друзів, вчених та 
практиків, яким він допомагав у їх наукових пошуках. На 
жаль, Іван Єгорович передчасно пішов із життя, тому не 
побачить цієї монографії… Для науковців, викладачів, ас-
пірантів, студентів вищих юридичних навчальних закладів, 
суддів, прокурорів, адвокатів, усіх, кого цікавлять питання 
організації та функціонування судової влади.

Одноосібні монографії: 

Ю. І. Крючко. Проблеми підтримання державного 
обвинувачення у справах про навмисні вбивства : 
монографія / Ю. І. Крючко, 2000. Монографія присвячена 
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комплексному забезпеченню діяльності державного обви-
нувача у справах про навмисні вбивства. Наведені мето-
дичні та тактичні прийоми здійснення вказаної діяльності 
на всіх етапах кримінального судочинства.

В. С. Бабкова. Організаційно-правові проблеми 
контролю у прокурорській діяльності : монографія 
/ В. С. Бабкова, 2001. У роботі на монографічному рівні 
досліджуються проблеми, що пов’язані із вдосконаленням 
системи контролю в органах прокуратури і його правовим 
регулюванням, обґрунтовується необхідність розробки 
наукових положень методики і тактики контрольної діяль-
ності, визначення критеріїв її ефективності. 

Л. М. Москвич. Статус суддів: теоретичний та по-
рівняльно-правовий аналіз : монографія / Л. М. Мос-
квич, 2004. Монографія є першим в Україні дослідженням 
теоретичних проблем правового статусу судді. Уперше 
визначено та комплексно досліджено: оптимальну модель 
його правового статусу, права, обов’язки, повноваження та 
правосуб’єктність судді. Здійснено порівняльне та істори-
ко-правове дослідження статусу кандидата на посаду судді.

Р. Р. Трагнюк. Прокурорський нагляд за додер-
жанням законів, що забезпечують права обвину-
ваченого : монографія / Р. Р. Трагнюк, 2004. У монографії 
вперше в Україні комплексно на основі аналізу положень 
Конституції та законів України, міжнародно-правових ак-
тів у галузі прав людини, законодавства зарубіжних країн, 
прокурорсько-наглядової практики досліджуються кон-
цепції забезпечення прав обвинуваченого засобами про-
курорського нагляду, викладено методику прокурорсько-
го нагляду за додержанням законів щодо забезпечення 
прав обвинуваченого на досудовому слідстві.

І. О. Русанова. Суд присяжних в Україні: проблеми 
становлення та розвитку : монографія / І. О. Русано-
ва, 2005. Уперше в Україні на основі Конституції і законів 
України, із використанням норм міжнародного права, за-
конодавства зарубіжних держав, а також аналізу право-
застосовної практики розроблено концептуальні засади 
формування і функціонування суду присяжних, визначено 
новий науковий напрямок у дослідженні і функціонуванні 
суду присяжних, визначено новий науковий напрямок у 
дослідженні проблем судового захисту прав людини, соці-
альних умов і державно-правових гарантій діяльності суду 
присяжних.

І. В. Назаров. Правовий статус Вищої ради юстиції : 
монографія / І. В. Назаров, 2006. Перша в Україні моно-
графія, що присвячена формуванню й вивченню право-
вого статусу Вищої ради юстиції, дослідженню її приро-
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ди, завдань і місця в механізмі державної влади України.  
У роботі досліджено функції, принципи, методи діяльності, 
повноваження Вищої ради юстиції, порядок і форми її вза-
ємодії з іншими державними органами та органами суд-
дівського самоврядування у процесі формування суддів-
ського корпусу, сутність її дисциплінарних повноважень 
стосовно суддів та прокурорів. Сформульовано пропози-
ції щодо оптимізації діяльності Вищої ради юстиції, поряд-
ку формування, структури, забезпечення незалежності 
Вищої ради юстиції та її членів.

О. В. Мельник. Прокурорський нагляд за додер-
жанням законів при розслідуванні вимагань : моно-
графія / О. В. Мельник, 2007. У монографії вперше в Укра-
їні комплексно розглядаються проблеми забезпечення 
засобами прокурорського нагляду законності при розслі-
дуванні вимагань. На основі аналізу наукової літератури, 
прокурорсько-наглядової та судової практики викладено 
методику прокурорського нагляду за додержанням законів 
органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, 
дізнання та досудове слідство у справах про вимагання.

В. В. Городовенко. Проблеми становлення неза-
лежної судової влади в Україні : монографія / В. В. Го- 
родовенко, 2007. Монографія є першим у вітчизняній на-
уці комплексним науковим дослідженням теоретичних та 
практичних проблем становлення незалежної судової вла-
ди, в якій визначені та комплексно досліджені з урахуван-
ням положень Конституції та законів України, міжнародно-
правових стандартів у галузі прав людини, законодавства 
зарубіжних країн, правозастосовної практики, проблем 
становлення саме незалежної судової влади питання су-
часного стану, перспектив правового регулювання, а та-
кож проблеми умов та гарантій її реалізації.

О. М. Овчаренко. Доступність правосуддя та гаран-
тії його реалізації : монографія / О. М. Овчаренко, 2008. 
Наукова робота являє собою першу в Україні монографію, 
присвячену дослідженню сутності та змісту доступності 
правосуддя як принципу судової влади, удосконаленню 
системи гарантій системи її забезпечення. Зміст доступ-
ності правосуддя розкривається через сукупність її еле-
ментів (правових, соціальних і економічних). Обґрунтовано 
класифікацію видів доступності правосуддя на формальну 
й реальну відповідно до співвідношення нормативного за-
кріплення цього принципу та практики його реалізації. Ана-
лізується широкий спектр міжнародно-правових актів, на 
підставі чого визначаються критерії доступності правосуд-
дя. Пропонується модель судового устрою, яка відповідає 
зазначеним критеріям. Сформульовано пропозиції щодо 
вдосконалення чинного процесуального й судо устрійного 
законодавства. 
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Є. О. Шевченко. Прокурорський нагляд за додер-
жанням законодавства про звернення громадян : 
монографія / Є. О. Шевченко, 2009. Робота присвячена 
прокурорському нагляду за додержанням права грома-
дян на звернення й розгляду заяв і скарг в органах проку-
ратури. Досліджується конституційне право громадян на 
звернення й гарантії його реалізації, визначено сутність 
прокурорсько-наглядового провадження за розглядом 
цих звернень громадян і їх підвідомчість органам проку-
ратури. Розроблено тактичні й методичні засади проку-
рорсько-наглядової діяльності по розгляду звернень гро-
мадян і нагляду за додержанням законів про звернення 
громадян в органах місцевого самоврядування. Запро-
поновано методику здійснення аналітичної роботи з роз-
гляду звернень громадян в органах прокуратури. Сфор-
мульовано пропозиції по вдосконаленню законів України 
«Про прокуратуру», «Про звернення громадян», Кодексу 
адміністративного судочинства, наказів Генерального 
прокурора України.

О. В. Білова. Проблеми суддівського самовря-
дування в Україні : монографія / О. В. Білова, 2009.  
У монографії вперше в Україні комплексно з урахуванням 
положень Конституції та законів України, міжнародно-
правових стандартів організації судової влади та статусу 
суддів, законодавства зарубіжних країн, правозастосовної 
практики комплексно досліджено проблеми суддівського 
самоврядування в Україні. Проаналізовано сутність суд-
дівського самоврядування, визначено проблеми фор-
мування, принципи організації та діяльності суддівсько-
го самоврядування. На підставі теоретичних розробок, 
нормативної бази та аналізу практики діяльності органів 
суддівського самоврядування сформульовані ознаки та 
функції цих органів. Окремо наголошується на виключ-
ності органів суддівського самоврядування в забезпечен-
ні незалежності судової влади, представництві інтересів 
суддівської спільноти та судової системи в цілому перед 
публічною владою та у взаємовідносинах з іншими гілками 
влади.

В. Д. Бринцев. Стандарти правової держави: вті-
лення у національну модель організаційного за-
безпечення судової влади : монографія / В. Д. Брин-
цев, 2010. Робота є спробою на монографічному рівні 
поєднати досягнення декількох галузевих наук: крато-
логії, судової соціології, теорії держави і права, теорії 
судової влади. Автор досліджує наслідки імплементації 
в національну модель судоустрою міжнародних правових 
стандартів, проблемні питання дії принципу верховенства 
права при здійсненні правосуддя і пропонує шляхи по 
усуненню недоліків, зумовлених незавершеністю судової 
реформи.
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О. О. Овсяннікова. Транспарентність судової влади : 
монографія / О. О. Овсяннікова, 2010. Перша в Україні 
монографія, присвячена дослідженню сутності і змісту 
транспарентності судової влади. Зміст транспарентнос-
ті судової влади розкривається через аналіз її структур-
них елементів. Обґрунтовано виокремлення таких ознак 
транс парентності судової влади, як відкритість інформації: 
про суд як орган судової влади, про судовий процес, про 
органи суддівського самоврядування та суддів, а також 
доступність судових рішень.

І. В. Назаров. Судові системи країн Європейсько-
го Союзу та України: генезис та порівняння : моно-
графія / І. В. Назаров, 2011. Робота присвячена вивчен-
ню історичних особливостей формування судових систем 
європейських країн та їх сучасному стану з метою визна-
чення напрямків реформування судових органів України, 
приведення їх у відповідність до європейських стандартів. 
Аналізуються міжнародні норми, які закріплюють найбільш 
загальні положення щодо побудови національних судових 
систем і організації роботи судових органів, структура та 
принципи діяльності Суду ЄС, порядку його взаємодії з на-
ціональними судами країн – членів ЄС.

А. В. Іванцова. Організаційні форми діяльності ад-
вокатури : монографія / А. В. Іванцова, 2011. Наукова 
робота являє собою першу в Україні монографію, присвя-
чену дослідженню сутності організаційних форм адвокат-
ської діяльності. Досліджено історичні засади розвитку 
цих форм, розглянуто правові гарантії адвокатської діяль-
ності. Визначено місце адвокатури серед суб’єктів надан-
ня правової допомоги.

Л. М. Москвич. Ефективність судової системи: кон-
цептуальний аналіз : монографія / Л. М. Москвич, 2011. 
Монографію присвячено науковому аналізу ефективності 
судової системи як цілісного суспільно-правового інсти-
туту. З’ясована сутність ефективності судової системи, 
визначені її стандарти та критерії, проаналізована мето-
дологія оцінки. У результаті дослідження запропоновано 
концепцію ефективності судової системи.

О. Б. Прокопенко. Право на справедливий суд: кон-
цептуальний аналіз і практика реалізації : моногра-
фія / О. Б. Прокопенко, 2011. Наукова робота становить 
собою першу в Україні монографію, присвячену досліджен-
ню сутності та змісту права особи на справедливий суд, 
а також проблемам його практичної реалізації. Зміст цього 
фундаментального права особи розкривається через су-
купність його елементів (органічних, інституціональних, про-
цесуальних та спеціальних). Аналізуються широкий спектр 
міжнародно-правових актів у сфері судоустрою, а також 
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рішення Європейського суду з прав людини щодо забезпе-
чення справедливого судочинства. Вітчизняна судова сис-
тема аналізується з точки зору її відповідності міжнародним 
стандартам. Сформульовано пропозиції щодо вдоскона-
лення процесуального і судоустрійного законодавства у 
сфері реалізації права особи на справедливий суд.

В. В. Городовенко. Принципи судової влади : моно-
графія / В. В. Городовенко, 2012. Монографія присвяче-
на актуальній для правової науки та юридичної практики 
проблемі – принципам судової влади. У роботі дослідже-
но природу принципів судової влади, обґрунтовуються їх 
першооснова та джерела. Основну увагу приділено систе-
матизації принципів судової влади та змістовному аналізу 
кожного з визначених принципів.

А. В. Лапкін. Роль прокурора в забезпеченні прав 
і законних інтересів потерпілого у кримінальному 
судочинстві України : монографія / А. В. Лапкін, 2012. 
Монографія присвячена дослідженню теоретичних та 
практичних проблем діяльності прокурора із забезпечен-
ня прав і законних інтересів потерпілого в кримінальному 
судочинстві України. Докладно розглядаються питання, 
пов’язані з участю прокурора у механізмі забезпечення 
прав і законних інтересів потерпілого, визначаються при-
рода відповідної діяльності, її об’єкт і предмет, завдання 
і принципи, правові основи.

Р. В. Лемак. Прокурорський нагляд за додержан-
ням законів в установах виконання покарань : мо-
нографія / Р. В. Лемак, 2013. Монографія присвячена дослі-
дженню теоретичних і практичних проблем прокурорського 
нагляду за додержанням законів в установах виконання 
покарань. Визначаються роль прокуратури у системі пра-
вових засобів забезпечення законності в установах вико-
нання покарань, об’єкт і предмет відповідної наглядової ді-
яльності, її завдання і принципи, повноваження прокурора. 
Аналізуються організація роботи і методика прокурорсько-
го нагляду на окремих пріоритетних напрямах забезпечен-
ня додержання законів в установах виконання покарань.

Д. В. Суходубов. Координаційна діяльність проку-
ратури у сфері протидії злочинності : монографія 
/ Д. В. Суходубов, 2013. Монографія присвячена дослі-
дженню теоретичних, правових і організаційних основ ко-
ординаційної діяльності прокуратури у сфері протидії зло-
чинності. Визначено природу відповідної прокурорської 
діяльності, її предмет і учасників, завдання і принципи, 
правові основи. Проаналізовано організацію роботи про-
курора у цій сфері. Значну увагу приділено організаційним 
формам координаційної діяльності, а також проблемам її 
ефективності.
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О. М. Курило. Проблеми організації роботи апеля-
ційного суду області : монографія / О. М. Курило, 2013. 
У роботі досліджено теоретичні стандарти організації ро-
боти апеляційних судів областей з урахуванням положень 
Конституції й законів України, міжнародно-правових стан-
дартів у царині судоустрою, законодавства зарубіжних 
країн, а також правозастосовної практики. У роботі також 
враховані положення нового Кримінального процесуаль-
ного кодексу України 2012 р. Аргументується теза, що ор-
ганізація роботи суду має ґрунтуватися на фундаменталь-
них принципах: незалежності суддів і самостійності суду 
та прозорості діяльності судової системи. Судове управ-
ління розглядається як сукупність управлінських впливів, 
спрямованих на забезпечення високої ефективності діяль-
ності судів, належне функціонування системи правосуд-
дя. Основним суб’єктом управління поточними справами 
суду є керівник апарату суду – судовий адміністратор. Він 
відповідає за належну організацію роботи установи. До-
сліджено структуру апарату апеляційного суду області, 
визначено роль його основних посадових осіб і розме-
жовано їх пов новаження. На підставі цього опрацьовано 
рекомендації з удосконалення організації роботи суду й 
розроблено типовий пакет установчих документів для 
апарату суду.

І. В. Юревич. Єдність судової влади : монографія / 
І. В. Юревич, 2014. Наукова робота являє собою першу 
в Україні монографію, присвячену дослідженню сутності 
і змісту єдності судової влади. Розкрито правову природу 
єдності судової влади, визначено і досліджено її компонен-
ти, проаналізовано систему її гарантій; обґрунтовано спів-
відношення і структурованість судової влади, встановлено 
їх зміст; виявлено і проаналізовано головні організаційно-
правові проблеми забезпечення реалізації єдності судової 
системи, розроблено пропозиції з удосконалення відповід-
ного законодавства; розкрито чинне нормативно-правове 
регулювання статусу суддів, у тому числі досліджено між-
народно-правові стандарти його єдності; установлено кри-
терії єдності статусу суддів, обґрунтовано доцільність зако-
нодавчого закріплення цих елементів і внесено пропозиції з 
удосконалення процедури добору суддівських кадрів.

О. М. Овчаренко. Юридична відповідальність суд-
ді: теоретико-прикладне дослідження : монографія /  
О. М. Овчаренко, 2014. Монографія присвячена актуальній 
для правової науки та юридичної практики проблемі – юри-
дичній відповідальності судді. У ній досліджуються право-
ва природа, сутнісні ознаки і структура цього інституту, 
а також аналізуються процедурні аспекти застосування 
заходів юридичної відповідальності до суддів з точки зору 
таких фундаментальних правових принципів, як верховен-
ство права, справедливість, належне судочинство й не-
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залежність судової влади. Особливий акцент робиться 
на визначенні видів, функцій і принципів інституту юридич-
ної відповідальності судді, а також на його відмежуванні 
від суміжних правових категорій. Сформульовано науково 
обґрунтовані висновки і пропозиції з удосконалення чин-
ного законодавства, яке впорядковує процедуру й підста-
ви відповідальності судді.

Ю. О. Рємєскова. Судова влада в системі поділу 
влади : монографія / Ю. О. Рємєскова, 2014. Монографія 
є першою в Україні науковою роботою, в якій досліджено 
місце суду як відокремленої гілки влади в системі поділу 
державної влади. Розкрито зміст і співвідношення катего-
рій «принцип поділу державної влади», «елементи принципу 
поділу державної влади», «система стримувань і противаг» 
в аспекті реалізації конституційних повноважень органів 
судової влади і встановлено структурний зв’язок між ними. 
Визначено особливості функціонування судової влади в 
системі стримувань і противаг органів державної влади; 
з’ясовано специфіку правових відносин, що виникають при 
взаємодії суду з іншими гілками влади. Досліджено правову 
природу та класифікацію видів судового контролю в різних 
судових інстанціях. Запропоновано шляхи вдосконалення 
взаємодії судової влади з іншими гілками влади, розробле-
но пропозиції з удосконалення відповідного законодавства.

О. Ю. Дудченко. Правовий статус осіб, які займа-
ють адміністративні посади в суді : монографія / 
О. Ю. Дудченко, 2015. У монографії розроблено концеп-
туальні положення, що визначають поняття, юридичну 
природу, структуру і зміст правового статусу осіб, які 
займають адміністративні посади в судах, на цій підставі 
сформульовано оптимальну модель правового статусу 
цих осіб, а також досліджено і проаналізовано їх функції й 
повноваження. Розраховано на науковців, викладачів, ас-
пірантів, студентів, працівників правоохоронних органів, 
прокурорів та суддів.

Я. О. Ковальова. Прокурор у судовому криміналь-
ному провадженні при відмові від підтримання 
державного обвинувачення та при зміні обвину-
вачення в суді: організаційно-правові основи та 
порівняльна характеристика : монографія / Я. О. Ко-
вальова, 2015. Монографія присвячена дослідженню те-
оретичних і практичних проблем підтримання державно-
го обвинувачення в суді, а також відмови від підтримання 
державного обвинувачення та зміни обвинувачення. До-
кладно розглядаються питання, пов’язані з відмовою про-
курора від підтримання державного обвинувачення та 
зміною обвинувачення: визначаються і встановлюються 
підстави та фактори, що зумовлюють позицію державного 
обвинувача; аналізуються наслідки відмови для основних 
суб’єктів кримінального судочинства. 
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Т. Б. Вільчик. Конституційне право на правову до-
помогу адвоката у країнах Європейського Союзу та 
в Україні : монографія / Т. Б. Вільчик, 2015. У монографії 
здійснено комплексне дослідження теоретичних і приклад-
них проблем, пов’язаних із правовою регламентацією та 
функціонуванням інституту адвокатури у країнах Європей-
ського Союзу та в Україні. Розглядаючи досвід країн, які 
вже на цей час стали членами ЄС, автор зосереджує увагу 
на низці тенденцій і проблем, що виникли в цих країнах, із 
тим, щоб на достойному рівні та якомога ефективніше здій-
снювати процес адаптації українського законодавства до 
стандартів Європейського співтовариства. Автор визначає 
новий статус інституту адвокатури, його завдання і функції 
на сучасному етапі, досліджує взаємодію з державними ор-
ганами та інститутом громадянського суспільства, органами 
судової влади і вносить певні пропозиції щодо подальшого 
законодавчого вдосконалення діяльності української адво-
катури з реалізації права кожної особи на правову допомогу. 

С. В. Глущенко. Вищі спеціалізовані суди в системі 
судової влади України: теоретико-прикладне дослі-
дження : монографія / С. В. Глущенко, 2015. У цій монографії 
представлено результати комплексного теоретико-приклад-
ного дослідження функціонування вищих спеціалізованих су-
дів у системі судової влади України. Робота є актуальною для 
вітчизняної юридичної науки, сприятиме вдосконаленню не 
лише вітчизняної судової системи, а й судової влади загалом. 
Ураховуючи сучасний реформаційний процес, який започат-
ковано у сфері здійснення правосуддя, як одне з основних 
завдань держави, охарактеризовано законодавчі проблеми 
регламентації організації і діяльності вищих спеціалізованих 
судів та особливостей їх правової природи. Особливий ак-
цент зроблено на доцільності запровадження наукового під-
ходу щодо єдності судової юрисдикції, в основі якої закладе-
но напрацювання доктрини судового права. 

Б. О. Прокопенко. Добір кандидатів на посаду суд-
ді : монографія / Б. О. Прокопенко, 2016. Монографію 
присвячено вивченню теоретичних і практичних проблем 
порядку добору кандидатів на посаду судді, розгляну-
то сутність цієї процедури, яку поділено на основні етапи 
і стадії. Проаналізовано вимоги до кандидата на посаду 
судді, наголошено на необхідності розмежування вимог 
до кандидата на посаду судді і вимог до судді у зв’язку 
з дослідженням правового статусу саме особи, яка пре-
тендує зайняти цю посаду. Детально розглянуто кожен 
етап добору кандидатів на посаду судді, що здійснюється 
Вищою кваліфікаційною комісією суддів України: відбірко-
вий іспит, спеціальні перевірка й підготовка, кваліфікацій-
ний іспит, проведення конкурсу на заміщення вакантних 
суддівських посад. Досліджено порядок призначення кан-
дидатів на посаду судді. Присяга судді розглядається як 
завершальний етап набуття суддівських повноважень. 
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Монографічні дослідження науковців кафедри відзначали-
ся різноманітними державними преміями та нагородами. 

Так, колективна монографія – Судова влада : монографія 
/ І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич, І. В. Назаров та ін. ; за заг. 
ред. І. Є. Марочкіна, 2015 – була відзначена Премією імені 
Ярослава Мудрого у 2016 р. 

Монографія – І.  О.  Русанова.  Суд  присяжних  в  Україні: 
проб леми становлення та розвитку : монографія / І. О. Ру-
санова, 2005 – стала переможцем конкурсу наукових робіт 
молодих вчених Харківської обласної адміністрації.

Монографія – Л. М. Москвич. Ефективність судової систе-
ми: концептуальний аналіз  : монографія  / Л. М. Москвич, 
2011  –  була відзначена Грамотою Президії Національної 
академії наук України у 2012 р.

Монографія  –  І.  В. Назаров. Судові  системи  країн Євро-
пейського Союзу та України:  генезис та порівняння  : мо-
нографія /  І. В. Назаров, 2011 – була відзначена премією 
Президента України для молодих вчених у 2012 р.

Монографія – А. В. Лапкін. Роль прокурора в забезпеченні 
прав і законних інтересів потерпілого у кримінальному су-
дочинстві України : монографія / А. В. Лапкін, 2012 – ста-
ла переможцем конкурсу наукових робіт молодих учених 
з нагоди 20-річчя Національної академії правових наук у 
2013 р.

Монографія – О. М. Овчаренко. Юридична відповідальність 
судді:  теоретико-прикладне  дослідження  :  монографія  / 
О. М. Овчаренко, 2014 – отримала Премію імені Святого 
Володимира за краще науково-правниче видання в Україні 
у номінації «Судоустрій; прокуратура та адвокатура».
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Навчальні дисципліни кафедри організації судових та 
правоохоронних органів. 

Кафедрою організації судових та правоохоронних органів 
в різні періоди викладалися та викладаються такі навчаль-
ні дисципліни:

 Прокурорський нагляд;

 Основи прокурорської діяльності;

 Практикум з прокурорської діяльності;

 Організація роботи в органах прокуратури;

 Тактика і методика організації роботи прокуратури;

 Військові судові і правоохоронні органи;

 Організація Державної виконавчої служби;

 Статус суддів;

 Організація судової влади;

 Міжнародно-правові стандарти правосуддя;

 Порівняльне судове право; 

 Організація судових та правоохоронних органів;

 Судові системи та порівняльне судове право; 

 Організація роботи суду;

 Судове право;

 Судове адміністрування;

 Правове забезпечення роботи суду;

 Управління кадрами та ресурсами в суді;

 Комунікації у суді;

 Судовий кадровий менеджмент;

 Управління рухом справ у суді;

 Організація роботи органів юстиції і Державної судової 
адміністрації; 

 Організація діяльності адвокатури;

 Адвокат у судочинстві; 

 Стратегія і тактика адвокатської діяльності;

 Судова медицина та судова психіатрія.

Навчально-методичні матеріали. За час існування ко-
лектив кафедри підготував цілу низку навчальної літера-
тури: підручників та навчально-методичних посібників, що 
редагувались та перевидавались за потребами часу.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 
КАФЕДРИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВИХ 
ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
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Підручники: 

 Прокурорський нагляд в Україні (1997, 2004);

 Організація судових та правоохоронних органів (2000, 
2007, 2009, 2011, 2013).

Навчальні посібники: 

 Організація роботи в органах прокуратури (2002);

 Статус суддів (2006, 2009);

 Організація судової влади в Україні (2007, 2009);

 Порівняльне судове право (2008);

 Організація роботи суду в Україні (2009, 2012);

 Організація роботи адвокатури в Україні (2014);

 Організація судових та правоохоронних органів : в 2 т. 
(2016);

 Організація судових та правоохоронних органів : посіб. 
з підгот. до іспиту (2016, 2017).

Більшість викладачів також підготували і авторські на-
вчальні посібники:

 Н. В. Сібільова. Допустимість доказів у кримінальному 
процесі (1991);

 Т. Б. Вільчик. Прокурорський нагляд за всебічністю, 
повнотою та об’єктивністю дослідження обставин кримі-
нальної справи (1994);

 І. Є. Марочкін (у співавт.). Питання організації роботи в 
прокуратурі (1997);

 Є. М. Білецький. Судова медицина (1998);

 Ю. І. Крючко. Підтримання державного обвинувачення у 
справах про навмисні вбивства (1999);

 Є. М. Білецький, Г. А. Білецька. Судова психіатрія (2002);

 П. М. Каркач (у співавт.). Організація роботи прокуратури 
(міста) по підтриманню державного обвинувачення в суді 
(2003);

 Є. М. Білецький, Г. А. Білецька. Судова медицина та су-
дова психіатрія (2004, 2008);

 Т. Б. Вільчик. Організація роботи адвокатури в Україні 
(2006);

 Є. М. Білецький (у співавт.). Судова психіатрія : термінол. 
слов.-довід. (2007);

 П. М. Каркач. Організація роботи прокуратури міста, ра-
йону (2010); 

 П. М. Каркач, А. В. Лапкін. Правові основи прокурорської 
діяльності в Україні : наук.-практ. посіб. (2011);

 П. М. Каркач. Прокурор у судовому провадженні (про-
цесуальні та криміналістичні аспекти) (2014);
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 П. М. Каркач. Основні конституційні функції прокуратури 
України (2014);

 П. М. Каркач. Функції прокуратури України (2015);

 А. В. Лапкін. Закон України «Про прокуратуру». Науково-
практичний коментар (2015);

 А. В. Лапкін. Основи прокурорської діяльності в Україні : 
навч. посіб. у схемах (2013, 2014, 2015);

 А. В. Лапкін. Організація судових та правоохоронних 
органів України : навч. посіб. у схемах (2012, 2013, 2014, 
2015, 2016);

 А. В. Лапкін. Судове право України : навч. посіб. у схемах 
(2016).

Відзнаки. Здобутки викладачів кафедри визнані та відзна-
чені. Зокрема, підручник «Прокурорський нагляд в Украї-
ні», виданий в 1997 р., став першим в Україні навчальним 
виданням з цієї дисципліни.

Підручник «Організація судових та правоохоронних орга-
нів» у 2009 р. отримав Премію імені Ярослава Мудрого. 

Науково-практичний коментар Закону України «Про про-
куратуру», підготовлений А. В. Лапкіним у 2016 р., було 
відзначено керівництвом Університету, Харківської об-
ласної організації Союзу юристів України та прокуратурою 
Харківської області.

Колективом кафедри підготовлені та сертифіковані На-
вчальні електронно-інформаційні комплекси з «Організації 
судових та правоохоронних органів» («НЕІК з Організації 
судових та правоохоронних органів») № 50542 від 2 серп-
ня 2013 р. та з «Основ прокурорської діяльності» («НЕІК 
з Основ прокурорської діяльності») № 50543 від 2 серпня 
2013 р. Автори отримали Свідоцтва про реєстрацію ав-
торського права на твори – База даних «Навчальний елек-
тронно-інформаційний комплекс з Основ прокурорської 
діяльності» та База даних «Навчальний електронно-інфор-
маційний комплекс з Організації судових та правоохорон-
них органів» (2013).

Сертифікатні програми. З 2016 р. кафедра є координа-
тором сертифікатної програми «Адвокатські студії», яка 
реалізується Університетом. Її першими слухачами стали 
40 осіб, серед яких не лише студенти, які зорієнтовані на 
майбутню професію адвоката, а й практикуючі юристи, які 
зацікавлені в поглибленні своїх професійних знань. До ви-
кладання зорієнтованих на адвокатську кваліфікацію пред-
метів залучаються провідні науковці, адвокати та судді.
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Члени кафедри систематично підвищують свою педаго-
гічну майстерність, читають авторські навчальні курси. 
Зокрема, Л. М. Москвич, І. В. Назаров, В. В. Афанасьєв, 
О. М. Овчаренко запрошуються Національною школою 
суддів для читання лекцій кандидатам на посади суддів та 
діючим суддям. П. М. Каркач, І. В. Назаров, А. В. Лапкін 
залучаються до читання лекцій з підвищення кваліфікації 
працівників Служби безпеки України. Л. М. Москвич та 
І. В. Назаров залучаються до навчання працівників апа-
рату суду, що реалізується Мічиганським університетом 
з підготовки судових адміністраторів разом з Державною 
судовою адміністрацією.
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Робота зі студентською спільнотою завжди займала 
важливу частину життя кафедри.

Викладачі кафедри – куратори академічних груп 

Традиції закріплення викладачів кафедри організації судо-
вих та правоохоронних органів кураторами за академічни-
ми групами продовжуються і до сьогодення. Куратори ор-
ганізовують культурне дозвілля груп, ініціюють спортивні 
змагання між ними та проводять цільові бесіди. 

РОБОТА КАФЕДРИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВИХ
ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

ЗІ СТУДЕНТСЬКОЮ СПІЛЬНОТОЮ

 Іван Єгорович Марочкін зі студентами своєї кураторської групи, 1984 р.

 І. В. Юревич – куратор академічної групи № 24 ІПКОП, 2013 р.
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Наукові гуртки. На кафедрі організації судових та право-
охоронних органів працюють наукові гуртки з трьох на-
прямів: 1) основи прокурорської діяльності; 2) організація 
судових та правоохоронних органів; 3) організація роботи 
адвокатури.

Керівництво науковими студентськими гуртками здій-
снюють професори Л. М. Москвич, П. М. Каркач, доцен- 
ти В. С. Бабкова, Т. Б. Вільчик, І. О. Русанова, О. О. Шан-
дула, асистенти І. В. Юревич, Я. О. Ковальова.

Студенти – учасники гуртка беруть участь у різноманітних 
міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференці-
ях та конкурсах студентських наукових робіт, стають лау-
реатами і переможцями цих конкурсів. 

С. Рубцов – активний 
гуртківець, переможець 
правових конкурсів  
та лауреат студентських 
конференцій

30 листопада 2016 р. професор Л. М. Москвич разом із доцентом кафедри, 
заступником голови Господарського суду Харківської області  
Павлом Васильовичем Хотенцем провели майстер-клас на тему  
«Судова реформа: очікування та перспективи»

Доцент І. О. Русанова зі студентами своєї кураторської групи, які отримали 
Кубок переможця Всеукраїнських студентських дебатів, м. Київ, 2016 р.
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Найбільш активні студенти-гуртківці поповнили склад ка-
федри, зокрема О. О. Овсяннікова, А. В. Лапкін, А. С. Пет-
рова.

Учасники Міжнародної науково-практичної 
конференції «Актуальні проблеми судового права», 
присвяченої пам’яті професора Івана Єгоровича 
Марочкіна, м. Харків, 30 жовтня 2015 р.

Студенти – учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми реформування прокуратури»,  
м. Харків, 15 квітня 2016 р.

Робота секції Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Проблеми реформування прокуратури», 
м. Харків, 15 квітня 2016 р.
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«НЕ НАУКОЮ ЄДИНОЮ...» 

Члени кафедри є активними учасниками суспільного 
життя. 

Зокрема, доцент кафедри В. В. Кривобок очолює Харків-
ську обласну організацію Союзу юристів України. 

Асистент кафедри О. Ю. Дудченко очолює первинну проф-
спілкову організацію студентів Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого. 

Голова Харківської обласної організації Союзу юристів 
України В. В. Кривобок вручає відзнаку Союзу юристів 
України

Обрання О. Ю. Дудченка головою первинної 
профспілкової організації студентів Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Професору кафедри П. М. Каркачу Рішенням Харківської 
міської ради від 22 червня 2012 р. присвоєно звання «По-
чесний громадянин міста Харкова».

Присвоєння професору кафедри П. М. Каркачу звання 
«Почесний громадянин міста Харкова». 
На фото: Г. А. Кернес, П. М. Каркач, М. М. Добкін
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Викладачі кафедри займаються благодійною роботою. Зо-
крема, у 2016 р. Л. М. Москвич, І. О. Русанова та І. В. Юре-
вич взяли участь у Благодійному балі «З надією в серці», 
зібрані кошти під час проведення якого були передані он-
кологічному відділенню обласної клінічної лікарні № 1.

Члени кафедри – учасниці Благодійного балу «З надією в серці», 14 грудня 2016 р.  
На фото: Г. А. Білецька, В. Є. Білецький, Л. М. Москвич, А. С. Петрова,  
І. О. Русанова, А. В. Іванцова, І. В. Юревич

І. Є. Марочкін та Ю. М. Грошевий під час наукової 
дискусії на відпочинку

Урочисте засідання кафедри

Учасники науково-практичної конференції

Учитель Ю. М. Грошевий зі своїм учнем І. Є. Марочкіним
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Колектив кафедри проводить різноманітне та цікаве спіль-
не дозвілля, що сприяє формуванню дружньої атмосфе-
ри, зміцненню її командного духу. Традиційним вже стало 
спільне святкування днів народжень колег, Нового року, 
жіночного дня та свята чоловіків. 

Привітання завідувача кафедри професора 
І. Є. Марочкіна з ювілеєм, 2014 р. 

Вітання з ювілеєм доцента кафедри В. С. Бабкової, 
2006 р.

Зустріч Нового 2010 року! Відпочинок, сел. Родичі, 2015 р.

Вітання жінок кафедри з 8 Березня, 2006 р. Зустріч 2006/2007 навчального року
Із задоволенням члени кафедри збираються без приводу – 
для проведення спільного дозвілля.
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У 2016 р. завдяки плідній співпраці з профкомом Універ-
ситету колектив кафедри вирушив в одноденну екскурсію 
до мальовничої Полтавщини. Там колеги віддвідали Музей 
історії Полтавської битви, садибу Івана Котляревського, 
Хрестовоздвиженський монастир, оповиту легендами Ди-
каньку та навіть «відіграли весілля».

м. Диканька, Полтавська обл., 
2016 р.
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