
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА 
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 

 
1. Марочкін Олексій Іванович. 
2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального процесу та ОРД. 
3. «Рішення Верховного Суду у системі джерел кримінального процесуального права 

України» (1,0 друк. арк.). 
4. «Рішення Верховного Суду у системі джерел кримінального процесуального права 

України» (4,2 друк. арк.). 
4.1. Наукові статті, тези наукових доповідей. 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що автором 

запропоновано шляхи вирішення проблемних питань щодо визначення місця рішень 
Верховного Суду у системі джерел кримінального процесуального права України та 
їх обов’язковості для правозастосувачів.  
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1.  -  
5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 
нормативно-правових актів: 
• висновки та пропозиції щодо удосконалення проекту Закону України «Про 
забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» 
(реєстр. № 8457 від 08.06.2018 р.) (виконавець: проф. О.Г. Шило, доц. С.В. 
Давиденко, к.ю.н., ас.  Є.В. Повзик, к.ю.н., ас. О.І. Марочкін, асп. В.С. Новожилов, 
грудень, 2018 р.). 
5.3.  -  
5.4.  -  

6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 
інших соціологічних досліджень: 
Упродовж 2019 року було проведено узагальнення судової практики Касаційного 
кримінального суду Верховного Суду із розгляду касаційних скарг на судові 
рішення, постанов судової палати та об’єднаної палати Касаційного кримінального 
суду Верховного Суду, а також Великої Палати Верховного Суду з метою 
виокремлення загальних тенденцій судової практики, правових позицій, а також 
висновків щодо застосування норм права. За результатами узагальнення було 
сформовано таблицю із висновками Верховного Суду щодо застосування норм 
права у кримінальному провадженні. Вказана таблиця містить перелік постанов 
Верховного Суду, систематизованих за главами та статтями Кримінального 
процесуального кодексу України, інтернет-посилання на конкретне судове рішення 
із наведенням висновку щодо застосування норм права у кримінальному 
провадженні. Відомості у зазначеній таблиці постійно оновлюються та 
використовуються викладачами кафедри у навчальному процесі та науковій 
діяльності. 
6.2.  -  
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, 
Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування: 
•   Науково-правовий висновок щодо питань, поставлених у запиті судді 
Верховного Суду М.В. Мазура у провадженні № 51-4744 км18 (виконавці: член  
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НКР при Верховному Суді проф. О.Г. Шило, доц. Д.В. Філін, к.ю.н. ас. О.І. 
Марочкін, к.ю.н. ас. Є.В. Повзик, к.ю.н. ас. І.В. Вегера-Іжевська, ас. О.В. Бабаєва,  
січень 2019 р.). 
 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: 
• проведено консультації (загальний обсяг - 12 годин) із циклів професійної 
підготовки: «Теорія та практика застосування кримінального процесуального 
законодавства» та «Теорія і практика застосування заходів забезпечення 
кримінального провадження» на курсах перепідготовки та підвищення 
кваліфікації військовослужбовців Військової служби правопорядку у Збройних 
силах України військово-юридичного факультету Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого (травень, листопад 2019 р.). 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 
місцевого самоврядування, організацій та громадян: 
•   відповідь на запит начальника 2 відділення Слідчого відділу Управління СБ 
України у Волинській області В.М. Мудрика за № 54/14/1200 від 17.02.2019  
(виконавець: проф. О.Г. Шило,  к.ю.н., ас. О.І. Марочкін, травень 2019 р.). 

7.  - 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 
проведення) 

Круглий стіл, проведений за участю прокуратури Азербайджану на базі 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Захист мирного 
населення в умовах збройного конфлікту. Прокуратура Азербайджану по Нагорному 
Карабаху» (20 лютого, м. Харків). 

Навчальний семінар на тему: «Практичні аспекти дотримання конституційних 
прав учасників процесу під час здійснення досудового розслідування кримінальних 
проваджень та підтримання обвинувачення», який проводився за участю керівників 
місцевих прокуратур, організований на базі Прокуратури Харківської області (27 
лютого 2019 р, м. Харків) 

Наукова конференція за результатами роботи фахівців Науково-дослідного 
інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної 
академії правових наук України за фундаментальними темами у 2018 р. (м. Харків, 26 
берез. 2019 р.). 

Круглий стіл за темою «Арешт майна як захід забезпечення кримінального 
провадження: проблеми правозастосування», який проводився у Полтавському 
юридичному інституті Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого (18 квітня 2019 р., м.  Полтава) 

Міжнародна конференція «Довічне позбавлення волі: перспективи 
реформування української системи і міжнародний досвід»,  яка проводилась на базі 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого спільно з European 
Prison Litigation Network, Британською Радою в Україні та посольством Франції в 
Україні за медійної підтримки «Радіо свобода» та «Магнолія ТВ» (26 квітня 2019 р. 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків) 

Засідання постійно діючого наук.-практ. семінару «Правове забезпечення 
оперативно-службової діяльності», м. Харків, 23 трав. 2019 р. 

Майстер-клас на тему: «Електронні докази в кримінальному провадженні» із 
начальником слідчого відділу Головного управління СБУ в АР Крим (місце 
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дислокації – м. Херсон) (24 травня 2019 р., Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). 

Навчальний тренінг «Помилки слідчого в досудовому розслідуванні», який був 
проведений прокурором Мар’їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури 
Донецької області М.П. Тахтаровим (28 травня 2019 р., кафедра кримінального 
процесу та ОРД Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. 
Харків). 

Лекція щодо основних положень антикорупційної реформи за ініціативою 
Харківського територіального управління НАБУ (28 травня 2019 р., Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). 
 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан і перспективи 
розвитку держави і права», м. Львів, 14-15 червня 2019 р. 
 Міжнародна науково-практична конференція «Юридичні науки: проблеми та 
перспективи», м. Запоріжжя, 21-22 червня 2019 р. 
 Міжнародна науково-практична конференція «Особливості розвитку 
публічного та приватного права в Україні» (м. Харків, 19-20 липня 2019 року). 
 Міжнародна науково-практична конференція «Національні та міжнародні 
стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку», м. 
Харків, 2-3 серпня 2019 р. 
 Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання правової 
теорії та юридичної практики» (м. Одеса, 9-10 серпня 2019 р.). 
 Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та стан дотримання і 
захисту прав людини в Україні», м. Львів, 16-17 серпня 2019 р. 
 Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція юридичної науки і 
практики в сучасних умовах», м. Запоріжжя, 23-24 серпня 2019 р. 
 Міжнародна науково-практична конференція «Шляхи вдосконалення 
нормативно-правової бази України як основи сталого розвитку суспільства», м. 
Харків, 6-7 вересня 2019 р. 
 Міжнародна науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку 
юридичної науки», м. Дніпро, 6-7 вересня 2019 р. 
 Науково-практична конференція «Розвиток сучасного права в умовах 
глобальної нестабільності» (м. Одеса, 13-14 вересня 2019 р.). 
 Міжнародна науково-практична конференція «Верховенство права та правова 
держава», м. Ужгород, 20-21 вересня 2019 р. 
 ІІІ Харківський міжнародний юридичний форум, м. Харків, 24-28.09.2019 р. 
 Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 
законодавства України: пріоритетні напрями його вдосконалення» (м. Одеса, 11-12 
жовтня 2019 р.). 

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні завдання та напрями 
розвитку юридичної науки у XXI столітті», м. Львів, 18-19 жовтня 2019 р.  

Лекція для суддів та адвокатів завідувача кафедри кримінального права та 
кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктора юридичних наук, доцента 
І.А. Тітка на тему верховенства права в практичній діяльності (19 листопада 2019 р., 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). 

ХІХ Всеукраїнська конференція з кримінології для студентів, аспірантів та 
молодих вчених «Протидія організованій злочинності і корупції» (2 грудня 2019 р., м. 
Харків). 
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VI Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади 

діяльності правоохоронних органів» (до 45-річчя заснування Слідчо-
криміналістичного інституту) (05-06 грудня 2019 р., м. Харків). 

Медико-правовий форум «Конституційні засади медичної реформи в Україні»  
(06 грудня 2019 р., Організація з безпеки і співробітництва в Європі, науковий 
журнал «Wiadomosci Lekarskie» НДІ вивчення проблем злочинності імені акад. В.В. 
Сташиса НАПрН України, Національний юридичний університет імені  Ярослава 
Мудрого, НАПрН України, Українська Національна група Інтернаціональної 
Асоціації Кримінального права,  м. Харків) 
 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів: 

Статті: 
 1. Шило О.Г., Верхогляд-Герасименко О.В., Марочкін О.І. До питання якості 
кримінального процесуального законодавства, що регулює порядок апеляційного 
оскарження ухвал слідчого судді. Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / 
редкол.: В.І. Борисов та ін. Харків : Право. 2019. Вип. 37. С. 103-119 (авт. внесок 0,4 
д.а.). 
 2. Верхогляд-Герасименко О.В., Марочкін О.І., Циколія Л.Ц. Проблемні 
питання реалізації права на апеляційний перегляд судових рішень під час досудового 
розслідування. Право і суспільство. № 3. 2019. С. 203-212 (авт. внесок 0,3 д.а.). 
 

Тези: 
 1. Марочкін О.І. Деякі аспекти права на апеляційний перегляд судових рішень у 
кримінальному провадженні. Матеріали наукової конференції за результатами 
роботи фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені 
академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України за 
фундаментальними темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.) / редкол.: В.С. 
Батиргареєва, В.І. Борисов, Д.П. Євтєєва та ін. Харків : Право. 2019. С. 131-134 (0,2 
д.а.). 

2. Марочкін О.І. До питання оскарження ухвал слідчого судді, що не 
передбачені КПК України. Правове забезпечення оперативно-службової діяльності : 
актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали постійно діючого наук.-
практ. семінару, м. Харків, 23 трав. 2019 р. / редкол.: С.О. Гриненко (голов. ред.) та 
ін. Харків : Право. 2019. Вип. 10. С. 175-177 (0,2 д.а.). 
 3. Марочкін О.І. Деякі питання забезпечення права підозрюваного, 
обвинуваченого користуватися рідною мовою або іншою мовою, якою він володіє, у 
кримінальному провадженні. Сучасний стан і перспективи розвитку держави і 
права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 14-15 
червня 2019 р. Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив». 
2019. С. 61-63 (0,2 д.а.). 
 4. Марочкін О.І. Деякі проблеми пред’явлення для впізнання у кримінальному 
провадженні. Юридичні науки: проблеми та перспективи : Матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 21-22 червня 2019 р. Запоріжжя. 
Класичний приватний університет. 2019. С. 131-132 (0,2 д.а.). 
 5. Марочкін О.І. Конституційні засади апеляційного оскарження ухвал слідчого 
судді. Особливості розвитку публічного та приватного права в Україні : матеріали 
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міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 19-20 липня 2019 
року). Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів». 2019. С. 123-125 (0,2 д.а.). 
 6. Марочкін О.І. Європейські стандарти апеляційного оскарження ухвал 
слідчого судді. Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: 
тенденції та перспективи розвитку : Міжнародна науково-практична конференція, 
м. Харків, 2-3 серпня 2019 р. Харків: Східноукраїнська наукова юридична організація. 
2019. С. 127-128 (0,2 д.а.). 
 7. Марочкін О.І. Таємниця приватного життя особи як складник таємниці 
досудового розслідування. Актуальні питання правової теорії та юридичної 
практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 9-10 
серпня 2019 р.). Одеса: ГО «Причорноморська фундація права». 2019. С. 98-100 (0,2 
д.а.). 
 8. Марочкін О.І. Матеріали кримінального провадження як інформаційні 
ресурси: проблеми захисту права на приватність. Проблеми та стан дотримання і 
захисту прав людини в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції, м. Львів, 16-17 серпня 2019 р. Львів: Західноукраїнська організація 
«Центр правничих ініціатив». 2019. С. 48-50 (0,2 д.а.). 
 9. Марочкін О.І. Гарантії забезпечення таємниці приватного життя у 
кримінальному провадженні. Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних 
умовах : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 
23-24 серпня 2019 р. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2019. С. 103-104 
(0,2 д.а.). 
 10. Марочкін О.І. Функціональне призначення мотивування процесуальних 
рішень слідчого. Шляхи вдосконалення нормативно-правової бази України як основи 
сталого розвитку суспільства : міжнародна науково-практична конференція, м. 
Харків, 6-7 вересня 2019 р. Харків : Східноукраїнська наукова юридична організація, 
2019. С. 73-77 (0,2 д.а.). 
 11. Марочкін О.І. Особливості мотивування повідомлення про підозру. Стан 
та перспективи розвитку юридичної науки: Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції, м. Дніпро, 6-7 вересня 2019 р. Дніпро: ГО «Правовий світ», 
2019. С. 100-103 (0,2 д.а.). 
 12. Марочкін О.І. Особливості мотивування постанови слідчого про зупинення 
досудового розслідування. Розвиток сучасного права в умовах глобальної 
нестабільності : матеріали науково-практичної конференції (м. Одеса, 13-14 вересня 
2019 р.). Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2019. С. 84-87 (0,2 д.а.). 
 13. Марочкін О.І. Особливості оскарження ухвали слідчого судді про 
тимчасовий доступ до речей і документів. Верховенство права та правова держава: 
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 20-21 вересня 
2019 р. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2019. С. 124-125 (0,2 д.а.). 
 14. Марочкін О.І. До питання про обов’язковість постанов Верховного Суду у 
кримінальному процесі. Актуальні проблеми законодавства України: пріоритетні 
напрями його вдосконалення : матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Одеса, 11-12 жовтня 2019 р.). Одеса : ГО «Причорноморська 
фундація права», 2019. С. 99-101 (0,2 д.а.). 

15. Марочкін О.І. До питання про забезпечення єдності судової практики. 
Актуальні завдання та напрями розвитку юридичної науки у XXI столітті : 
матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 18-19 жовтня 
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2019 р. Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 
2019. С. 40-43 (0,2 д.а.); 

16. Марочкін О.І.  Деякі корупційні ризики у кримінальному процесуальному 
кодексі України. Протидія організованій злочинності і корупції: матеріали ХІХ 
Всеукраїнської укр.наук. конференції з кримінології для студентів, аспірантів та 
молодих вчених (м. Харків, 2 грудня 2019 р.)/ за заг.ред. А.П. Гетьмана і Б.М. 
Головкіна. Харкв: Право, 2019. С.114-116, (0,2 друк.арк.); 

17. Марочкін О.І.  Особливості мотивування клопотання слідчого про 
тимчасовий доступ до речей і документів. Правові засади діяльності правоохоронних 
органів: збірник наукових статей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами VІ 
Міжнародної науково-практичної конференції (5-6 грудня 2019 року, Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). Серія «Сектор безпеки 
України». Вип. 33 / Редкол.: Ю.П.Битяк, А.П.Гетьман, Є.О.Алісов, В.М.Гаращук,  
В.Я.Настюк, Ю.В.Мех та ін. Харків: «Точка», 2019.  С. 66-69 ( 0, 3 друк. арк.); 

18. Ольга Г. Шило, Наталія В. Глинська, Олексій І. Марочкін (у співавт.). 
Критерії визнання належною медичної допомоги особам, які тримаються під вартою, 
в практиці Європейського Суду з прав людини. Конституційні засади медичної 
реформи в Україні: Мат. Медико-правового форуму (м. Харків, 6 грудня 2019 р.), 
2019  Х. : «Право», С. 98-99 (авт.внесок – 0,1 друк.арк.) 

 
Відповідно до Акту впровадження в навчальний і науковий процес кафедри 

кримінального процесу та кримінального процесу та ОРД Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого, затвердженого Першим проректором 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Ю.П. Битяком від 
19 грудня 2018 р., до використання  у науковій та навчальній діяльності кафедри 
кримінального процесу та кримінального процесу та ОРД була впроваджена 
монографія О.І. Марочкіна «Мотивування процесуальних рішень слідчого». К.: 
Нац.акад.прокуратури України, 2015, 214 с. 

Під науковим керівництвом ас. О.І. Марочкіна студентами було підготовлено 3 
тез наукових доповідей для участі у Х (ювілейній) Всеукраїнській науковій 
конференції студентів і аспірантів «Актуальні питання кримінального процесу очима 
молодих дослідників», яка відбулася 22 травня 2019 р. 

9.1.  - 
9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних 

базах даних: 
Науковий журнал «Право і суспільство» включено до міжнародної наукометричної 

бази Index Copernicus International (Республіка Польща): 
- Верхогляд-Герасименко О.В., Марочкін О.І., Циколія Л.Ц. Проблемні питання 

реалізації права на апеляційний перегляд судових рішень під час досудового 
розслідування. Право і суспільство. № 3. 2019. С. 203-212. 
10.  - 
11.  - 
12.  - 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські: 

• Маілунц Белли Еріківни «Суб’єкти кримінального переслідування у 
досудовому провадженні та у провадженні в суді першої інстанції», поданої на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – 
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кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-
розшукова діяльність (виконавці: проф. О.Г. Шило, к.ю.н., ас.  О.І. Марочкін, лютий 
2019 р.); 

• Михайленко Віри Володимирівни «Реалізація засади верховенства права у 
кримінальному провадженні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; 
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (виконавці: проф. О.Г. Шило, 
к.ю.н., ас.  О.І. Марочкін,  травень 2019 р.);. 
14.  - 
15.   Взяв участь у Медико-правовому форумі «Конституційні засади медичної 
реформи в України», що проводився за підтримки Організації безпеки та 
співробітництва в Європі НАПрН України, НДІ вивчення проблем злочинності імені 
акад. В.В. Сташиса, Національним юридичним університетом України ім. Я. Мудрого 
та  науковим міжнародним фаховим журналом «Wiadomości Lekarskie»(6 грудня 2019 
р., м. Харків) 
16.  - 
17.  - 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році: 

 Сертифікат учасника ІІІ Харківського міжнародного юридичного форуму / 
панельна дискусія «Кримінальні загрози у секторі безпеки: практика ефективної 
протидії» (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 26 вересня 
2019 р.). 

 Нагороджений Почесною грамотою Харківської обласної організації Союзу 
юристів України за сумлінне виконання своїх професійних обов’язків та з нагоди 
святкування 08 жовтня 2019 року Дня юриста; 

 Сертифікат учасника VІ Міжнародної науково-практичної конференції 
«Правові засади діяльності правоохоронних органів» та має публікацію у Збірнику 
наукових праць  (ISBN 978-617-7845-12-5) (5-6 грудня 2019 р.) 

 
 
 К.ю.н., ас.   ______________   О.І. Марочкін 
 
 
 Індивідуальний звіт викладача затверджено на засіданні кафедри 

кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності, Протокол № 7 від «06»  
грудня 2019 р. 


