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1. Марочкін Олексій Іванович (0,5 ставки) 

2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального процесу та 

оперативно-розшукової діяльності. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 

   Не планувалося 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 

   Не планувалося 

4.1. Форма впровадження виконаних НДР – наукові статті та тези 

наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). 

Верховна Рада України: 

 -  Брав участь у підготовці відповіді на запит Голови Комітету з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради 

України сумісно із проф. Шило О.Г., проф. Капліною О.В. та колективом 

викладачів кафедр кримінального процесу та кримінального процесу та ОРД  

щодо необхідності розробки нових Законів України «Про оперативно-

розшукову діяльність» та «Про правоохоронні органи та правоохоронну 

діяльність»  (квітень 2016 р.); 

 -  ас. Марочкін О.І. сумісно із проф. Шило О.Г., доц. Давиденко С.В.,та 

ас. Повзиком Є.В.  підготував  пропозиції та зауваження на запит Голови 

Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності щодо проектів законів України  «Про внесення 



змін до статті 469 Кримінального процесуального кодексу України щодо 

окремих питань удосконалення інституту угод про визнання винуватості між 

прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим» (реєстр. № 5211 від 

03.10.2016 р.); «Про внесення змін до Кримінального процесуального 

кодексу України щодо окремих питань визначення підслідності для 

забезпечення оперативності та ефективності кримінального провадження» 

(реєстр. № 5212 від 03.10.2016 р.); «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо подань про надання згоди на притягнення 

до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата 

України» (реєстр. № 5213 від 03.10.2016 р.) (листопад 2016 р.); 

 Конституційний Суд України: 

 -  Брав участь у підготовці відповіді на запит Судді Конституційного 

Суду України сумісно із проф. Шило О.Г., проф. Капліною О.В. та 

колективом викладачів кафедр кримінального процесу та кримінального 

процесу та ОРД на запит було підготовлено відповідь щодо питання чи 

можуть бути переглянуті Верховним Судом України рішення суду касаційної 

інстанції, постановлені до 28 березня 2015 року, з підстав, передбачених 

пунктом 2 частини першої статті 445 КПК 2012 року в редакції Закону 

України «Про забезпечення права на справедливий суд» від 12.02.2015 №192 

– VIII у взаємозв’язку з частиною 1 статті 58 Конституції України та 

частиною 1 статті 5 КПК (квітень 2016 р.). 

 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів 

та інших нормативно-правових актів. 

  - Брав участь у підготовці пропозицій та зауважень до проекту Закону 

України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» (№ 3726 від 

28.12.2015 р.), внесеного народними депутатами України Паламарчуком 

М. П., Кожемякіним А. А., Продан О. П., Тетеруком А. А., сумісно із проф. 

Шило О.Г. та колективом викладачів кафедри кримінального процесу  та 

кримінального процесу та ОРД  (січень 2016 року); 



 - Брав участь у підготовці пропозицій та зауважень до проекту Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань» (№ 4099-1), 

внесеного народним депутатом України Вінником І. Ю.) , сумісно із проф. 

Шило О.Г., колективом викладачів кафедри кримінального процесу  та 

кримінального процесу та ОРД (березень 2016 р.); 

 - Брав участь у підготовці висновку  щодо проекту Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Державного бюро 

розслідувань (реєстр. №4099-1 від 19.02.2016 р.) та проекту Закону України 

про внесення зміни до Розділу ХІ «Перехідні положення» Кримінального 

процесуального кодексу України щодо строків проведення додаткового 

розслідування (реєстр. № 4107 від 18.02.2016 р.) сумісно із проф. Шило О.Г. ,  

колективом викладачів кафедри кримінального процесу та кримінального 

процесу та ОРД  було підготовлено (березень 2016 р.); 

  

    5.2 Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. - 

5.3. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування. 

Запит  Науково-консультативної  ради при Верховному Суді 

України : 

- ас. Марочкіним О.І. сумісно із проф. Шило О.Г. та доц. Давиденко 

С.В. було підготовлено науковий висновок члена Науково-консультативної 

ради при Верховному Суді України Верховного Суду України стосовно норм 



кримінального процесуального закону,  які неоднаково застосовані судом 

касаційної інстанції (листопад 2016 р.); 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

Запити Генеральної прокуратури України: 

  - Брав участь у підготовці наукового тлумачення п.20-1 Перехідних 

положень КПК України сумісно із проф. Шило О.Г. , проф. Капліною О.В. та 

колективом викладачів кафедр кримінального процесу та кримінального 

процесу та ОРД на запит департаменту спеціальних розслідувань 

Генеральної прокуратури України  (червень 2016 р.); 

 Запит прокуратури Харківської області: 

 - Брав участь у підготовці роз’яснень на запит Першого заступника 

прокурора Харківської області старшого радника юстиції А.Б. Степанова 

відповідь щодо застосування окремих норм кримінального процесуального 

законодавства України сумісно із проф. Шило О.Г. , проф. Капліною О.В. та 

колективом викладачів кафедр кримінального процесу та кримінального 

процесу та ОРД  на запит  (листопад 2015 р.) 
  

  Підготовлено інші відповіді на запити:  

 - Брав участь у наданні роз’яснення на запит прокурора Харківської 

області державному раднику юстиції 3 класу Ю.Б. Данильченка щодо 

застосування окремих норм кримінального процесуального законодавства 

України та здійснення їх наукового аналізу з метою однакового застосування 

у кримінальному провадженні сумісно із проф. Шило О.Г. та колективом 

викладачів кафедри кримінального процесу та кримінального процесу та 

ОРД (березень 2016 р.). 
  

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 



8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 

дату та місце проведення). 

Науково-практичний семінар «Проблемні питання застосування КПК 

при проведенні НС(Р)Д» на базі Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого, кафедра кримінального процессу, Інститут 

підготовки юридичних кадрів для органів СБУ, 23 березня 2016 р., м. Харків. 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми 

реформування прокуратури», яка проводилася Національним юридичним 

університетом імені Ярослава Мудрого, кафедрою  організації судових та 

правоохоронних органів, Союзом юристів України, первинною 

профспілковою організацією студентів Національного юридичного 

університету ім. Ярослава Мудрого, 15 квітня 2016 р., Харків. 

Круглий стіл «Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх 

застосування в Україні» на базі кафедри кримінології Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 19 квітня 2016 р., м. 

Харків. 

IV Міжнародна науково-практична конференція “Сектор безпеки 

України: виклики сьогодення»  на базі кафедри адміністративного права,  

адміністративного права та адміністративної діяльності, Слідчо-

криміналістичного  інституту, Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого, Асоціації фахівців з безпекознавства, Головного 

управління Європейської поліцейської асоціації України в Харківській 

області, 20 травня 2016 р., м. Харків. 

 Східноєвропейський форум з правової реформи «20 років Конституції 

України: Європейська правова традиція і український контекст – виміри 

правової реформи», який проводився НАПрН України, координатором 

проектів  ОБСЄ в Україні, за участі: Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого, Лодзинського університету, університету Миколаса 

Ромеріса, 19-20 травня 2016 р.. 



 VII Всеукраїнська наукова конференція “Актуальні питання 

кримінального процесу очима молодих дослідників», присвяченої 85-річчю зі 

дня народження академіка АПрН України, засл. діяча науки і техніки д.ю.н., 

проф. Грошевого Ю.М. , що проводилася на базі кафедри кримінального 

процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 

24 травня 2016 р.. 

Постійно діючий науково-практичний семінар «Правове забезпечення 

оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх 

вирішення»  на базі Інституту підготовки кадрів для Служби безпеки 

України, Національного юридичного університеу імені Ярослава Мудрого, 27 

травня 2016 р., м. Харків. 

Постійно діючий науково-практичний семінар «Досудове 

розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення»  на базі Інституту 

підготовки кадрів для Служби безпеки України, Національного юридичного 

університеу імені Ярослава Мудрого, 21 жовтня 2016 р., м. Харків. 

  - Conferinței internaționale științifico-practice «O nouă perspectivă 

proceselor de integrare Europeană a moldovei și Ucrainei: aspectul juridic» (25-26 

martie 2016, Chișinău); 

  - постійно діючий науково-практичний семінар «Правове забезпечення 

оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх 

вирішення»,  (м. Харків, 27 травня 2016 року); 

   - Семінар «Проблеми під час внесення відомостей до ЄРДР за фактами 

катування та іншого жорстокого поводження з громадянами працівниками 

правоохоронних органів області, а також при проведенні першочергових 

слідчих дій у кримінальних провадженнях зазначеної категорії: шляхи їх 

вирішення», 30.11.2016 р., Прокуратура Харківської області. 

 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези 

та ін.) дати перелік надрукованих у 2015 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 



 Статті: 

 1. Марочкін О.І. Забезпечення безпеки відомостей, що становлять 

адвокатську таємницю у кримінальному провадженні/ О.І. Марочкін// 

Науковий журнал «Право і суспільство». – 2016. - №3. – с.188-193 (0,4 д.а.); 

 2. Марочкін О.І.  Затримання за підозрою у вчиненні злочину та 

тримання під вартою: практика європейського суду з прав людини та 

українські реалії / О.І. Марочкін//   Збірник наукових праць НДІ вивчення 

проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України 

«Питання боротьби зі злочинністю»– 2016. - (0,5 д.а.) (в редакції); 

 Тези:  

 1. Марочкін, О.І.  Питання забезпечення безпеки відомостей, що 

збираються захисником у кримінальному провадженні : зб. наук. пр. за 

матеріалами IV Міжн.наук.-пр.конференці“Сектор безпеки України: виклики 

сьогодення» / редкол.:  Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман та ін. – Х. :  Вид-во 

«Плеяда», 2016.  - С. 53-55 (0,2 д.а.); 

 2. Марочкін, О.І.  Проблемні питання захисту персональних даних під 

час досудового розслідування / О.І. Марочкін // «O nouă perspectivă proceselor 

de integrare Europeană a moldovei și Ucrainei: aspectul juridic», conferința 

internațională științifico-practică (2016 ; Chișinău). O nouă perspectivă proceselor 

de integrare Europeană a moldovei și Ucrainei: aspectul juridic : Materialele 

conferinței internaționale științifico-practice, 25-26 martie 2016 / com. org.: V. 

Bujor. - Chișinău : S. n., 2016. – P. 199-201 (0,2 др. арк.); 

 3. Марочкін О.І.  Деякі питання проведення слідчих (розшукових) дій 

під час досудового розслідування кіберзлочинів// Матеріали «круглого 

столу» «Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в Україні» 

(м. Харків, 19 квіт.2016 р., м. Харків)/  за ред. А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна.  

– Х. :   Право, 2016. –  С. 50-52 (0,2 д.а.); 

 4. Марочкін О.І. Норми міжнародного права та рішення Європейського 

Суду з прав людини про доступ до таємниці слідства // Правове забезпечення 

оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх 



вирішення: матеріали постійно діючого  наук.-прат.семінару (м. Харків, 27 

трав.2016 року)/ редкол.: С.О. Гриненко (голов.ред.) та ін. – Х.: Право, 2016. 

– Вип.7. – С.295-297 (0,2 д.а.) 

 5. Марочкін О.І. Особливості висвітлення терактів та 

контртерористичних операцій у засобах масової інформації / О.І. Марочкін // 

Досудове розслідування : актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : 

матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару / редкол.: В.В. Фєдосєєв 

(голов. ред.), М.В. Членов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2016. – Вип. 

8. – С. 196-199 (0,3 д.а.). 

 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання: 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.  

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

Кандидатські:  

 Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня  

кандидата юридичних наук Крикливця Дмитра Євгеновича «Реалізація 

засади змагальності під час розгляду скарг слідчим суддею», Львівський 

національний університет імені Івана Франка, м. Львів, 17.06.2016 р., (ас. 

Марочкін О.І.);   

 Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня  

кандидата юридичних наук Боржецької Наталії Леонідівни «Форми 

закінчення досудового розслідування: правові, теоретичні та прикладні 

проблеми», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. 

Київ, 18.05.2016 р. (ас. Марочкін О.І.);  

 Відгук на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня  

кандидата юридичних наук Агакерімова Олександра Недиршаховича 



«Домашній арешт в системі запобіжних заходів», Національний університет 

«Одеська юридична академія», м. Одеса, 08.11.2016 р. (ас. Марочкін О.І.) 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 

назву стипендії/премії). - 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. - 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. - 

17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору. - 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

19. Інше  - 

 
Канд.юрид.наук, асистент 
кафедри кримінального процесу  
та оперативно-розшукової діяльності     О.І. Марочкін 
  
 
 Звіт затверджено на засіданні кафедри кримінального процесу та 
оперативно-розшукової діяльності, протокол № 7 від «5» грудня 2016 р. 
 
 
 
  
 
 


