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КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА ОРД 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 РІК 

 

1. Марочкін Олексій Іванович. 

2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального процесу та 

оперативно-розшукової діяльності. 

3. «Судова практика у системі джерел кримінального процесуального 

права України», 1,5 друк. арк. 

4. «Судова практика у системі джерел кримінального процесуального 

права України», 2,3 друк. арк. 

4.1. 3 статті та 5 тез наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що автором 

запропоновано шляхи вирішення проблемних питань щодо визначення ролі 

судової практики у регулюванні кримінальної процесуальної діяльності, а також 

місця судової практики у системі джерел кримінального процесуального права, 

зокрема: 1) з усієї сукупності судових рішень джерелом кримінального 

процесуального права може бути визнано судовий прецедент; 2) судове рішення 

набуває статусу судового прецеденту за умови його винесення в межах визначеної 

законом процедури найвищим судом в системі судоустрою України – Верховним 

Судом; 3) процедура створення судового прецеденту обумовлюється нормативно 

визначеними засобами забезпечення єдності судової практики та правовими 

підґрунтями обов’язковості судових рішень у національному законодавстві 

України;  4) роль судового прецеденту полягає у тому, що він стає невід’ємним 

додатком до правової норми, уточнює її або вказує шляхи належного 

правозастосування, а також сприяє пристосуванню норми права до нових умов 

розвитку кримінальних процесуальних правовідносин. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів.  

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів: 

- висновки та пропозиції щодо проекту Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень Конвенції про 

кіберзлочинність та підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю» 

- висновки та пропозиції щодо проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України щодо питання про виплату 

винагороди викривачу» (реєстр. № 3127 від 26.02.2020 р.) 

- висновки та пропозиції щодо проекту Закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про Державне бюро розслідувань» (реєстр. № 3473 від 

14.05.2020 р.) 

- висновки та пропозиції щодо проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України щодо порядку внесення 

відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань» (реєстр. № 3049а від 

31.08.2020 р.) 

- висновки та пропозиції щодо проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу 

України щодо встановлення кримінальної відповідальності за невиконання 
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Президентом України, народними депутатами України, депутатами 

місцевих рад, сільськими, селищними, міськими головами передвиборної 

програми»; 

- висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до  статті 173 

Кримінального процесуального кодексу України щодо недопущення арешту 

коштів на кореспондентських рахунках банків» (реєстр. № 4373 від 13.11.2020 р.)  

на запит Голови  Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної 

діяльності Д. Монастирського (виконавці: проф. О.Г. Шило,  ас. Є.В. Повзик, ас. 

О.В. Бабаєва, ас. О.І. Марочкін,  грудень 2020 р.); 

 

 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень: 

 Упродовж 2020 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. 

  

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

дату та місце проведення): 

Кафедральний науково-методичний семінар щодо змісту нових постанов 

Верховного Суду (13 грудня 2019 р., кафедра кримінального процесу та ОРД, 

Харків, вул. Динамівська, 4 ); 

Кафедральний науково-методичний семінар «Проблеми захисту майнових прав 

осіб у кримінальному провадженні» (20 грудня 2019 р., кафедра кримінального 

процесу та ОРД, Харків, вул. Динамівська, 4); 

Кафедральний науково-методичний семінар «Практика ЄСПЛ у кримінальному 

провадженні» (24 січня 2020 р., кафедра кримінального процесу та ОРД, Харків, 

вул. Динамівська, 4 ); 

 XVII Міжнародна школа-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті», м. 

Харків, 29-31 січня 2020 р. 

Міжкафедральний науково-методичний семінар «Кримінальні процесуальні 

проблеми інформатизації досудового розслідування» (13 березня 2020 р., кафедра 

кримінального процесу та кафедра кримінального процесу та ОРД, Харків, вул. 

Пушкінська, 77); 
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Кафедральний науково-методичний семінар «Новації у кримінальному 

процесуальному законодавстві» (24 квітня 2020 р., в  режимі відеоконференції на 

платформі Zoom) 

 Вебінар, проведений Верховним Судом та Асоціацією правників України 

«Застосування практики ЄСПЛ у національній судовій практиці (кримінальне 

судочинство)», 01 травня 2020 року. 

Міжкафедральний методичний семінар «Теоретико-правові основи 

використання досягнень науково-технічного прогресу у кримінальній 

процесуальній формі» (12 червня 2020 р.  в режимі відеоконференціії на 

платформі Zoom); 

Кафедральний науково-методичний семінар «Зміна прокурором обвинувачення 

в суді як спосіб коригування меж судового розгляду» (29 червня 2020 р., в режимі 

відеоконференції на платформі Zoom); 

Міжкафедральний науково-методичний семінар  «Особливості досудового 

розслідування злочинів проти встановленого порядку несення військової служби 

(статті 407-409 Кримінального Кодексу України)»  (30 червня 2020 р., в режимі 

відеоконференції  на платформі Zoom); 

 ІV Харківський міжнародний юридичний форум, м. Харків, 23-25 вересня 

2020 р. 

 Міжнародна науково-практична конференція «Чинники розвитку юридичних 

наук у ХХІ столітті», м. Дніпро, 6-7 листопада 2020 р. 

 Міжнародна науково-практична конференція «Юридична наука України: 

історія, сучасність, майбутнє», м. Харків, 6-7 листопада 2020 р. 

 Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція юридичної науки і 

практики як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства», м. Дніпро, 13-

14 листопада 2020 р. 

 Міжнародна науково-практична конференція «Права та обов’язки людини у 

сучасному світі», м. Одеса, 13-14 листопада 2020 р.  

 

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

ін.) дати перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів: 

Статті: 

 1. Марочкін О.І. До питання про роль судової практики у регулюванні 

кримінальної процесуальної діяльності. Право і суспільство. № 5. 2020. С. 193-

200 (0,7 д.а.). 

 2. Марочкін О.І., Сливна В.А. Межі доказування у кримінальному 

провадженні. Право та інновації : наук.-практ. журн. / редкол.: С.В. Глібко та ін. 

Харків: Право, 2020. № 2 (30). С. 82-86 (авт. внес. 0,3 д.а.). 

 3. Olha H. Shylo, Nataliia V. Glynska, Oleksii I. Marochkin. Criteria for recognition 

of appropriate medical assistance to detainees in the european human rights court’s 

practice. Wiadomości Lekarskie 2019, tom LXXII, nr 12 cz. II. P. 2585-2590 (авт. внес. 

0,2 д.а.). 

 

 

Тези: 

 1. Марочкін О.І. Актуальні питання тимчасового обмеження у користуванні 

спеціальним правом у кримінальному провадженні. Кримінальний процес: 
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сучасний вимір та проспективні тенденції : ІІ Харк. кримінал. процесуал. 

полілог : присвяч. актуал. питанням застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження (м. Харків, 12 груд. 2019 р.) / редкол.: О.В. Капліна, 

В.І. Маринів, О.Г. Шило. Харків : Право, 2020 (С. 136-139) (0,3 д.а.). 

2. Марочкін О.І. Розподілення між сторонами тягаря доведення фактів під час 

розслідування тверджень про неналежне поводження під час затримання або 

тримання під вартою. Прийнято до опублікування у збірнику за результатами 

Міжнародної науково-практичної конференції «Права та обов’язки людини у 

сучасному світі», м. Одеса, 13-14 листопада 2020 р. (0,2 д.а.). 

 3. Марочкін О.І. До питання щодо пропорційності та законності застосування 

сили працівниками правоохоронних органів під час затримання особи або 

проведення інших процесуальних дій. Прийнято до опублікування у збірнику за 

результатами Міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграція 

юридичної науки і практики як основа сталого розвитку вітчизняного 

законодавства», м. Дніпро, 13-14 листопада 2020 р. (0,2 д.а.). 

 4. Марочкін О.І. Міжнародні стандарти ефективності розслідування тверджень 

особи про неналежне поводження під час затримання чи тримання під вартою. 

Прийнято до опублікування у збірнику за результатами Міжнародної науково-

практичної конференції «Юридична наука України: історія, сучасність, 

майбутнє», м. Харків, 6-7 листопада 2020 р. (0,2 д.а.). 

 5. Марочкін О.І. Міжнародні стандарти щодо ролі судової практики у 

регулюванні кримінальної процесуальної діяльності. Прийнято до опублікування 

у збірнику за результатами Міжнародної науково-практичної конференції 

«Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті», м. Дніпро, 6-7 листопада 

2020 р. (0,2 д.а.). 

 

 

Методична література: 

 1. Завдання та методичні рекомендації до практичних занять із навчальної 

дисципліни «Практикум зі складання процесуальних документів у кримінальному 

провадженні» для студентів ІV курсу, Харків: Нац. юрид. ун-т, 2020, авт.внесок – 

0,3 друк.арк. 

2. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних 

занять з навчальної дисципліни «Досудове розслідування кримінальних 

правопорушень»,  Харків: Нац. юрид. університет імені Ярослава Мудрого, 2020, 

(авт. внесок  - 0,2 друк.арк.) 

3. Завдання та методичні рекомендації до практичних занять із вибіркової 

навчальної дисципліни «Сторона обвинувачення та слідчий суддя: основи 

процесуальної взаємодії» для студентів другого освітнього рівня «Магістр», 

Харків,  Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2020, (авт. внесок – 0,2 

друк.арк.); 

4. Програма навчальної дисципліни «Теорія та практика кримінального 

процесуального доказування», винесеної на підсумкову атестацію (напрям 

підготовки за спеціальністю 081 «Право» галузь знань – 08 «Право» освітній 

рівень «Магістр» профіль «Досудове слідство») / Уклад.: О.Г. Шило, О.І. 

Марочкін, Д.В. Філін Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. 18 с. (авт. 

внесок – 0,25 друк.арк.) 
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9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science: 

Olha H. Shylo, Nataliia V. Glynska, Oleksii I. Marochkin. Criteria for recognition of 

appropriate medical assistance to detainees in the european human rights court’s 

practice. Wiadomości Lekarskie 2019, tom LXXII, nr 12 cz. II. P. 2585-2590 (авт. внес. 

0,2 д.а.). 

 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних: 

Марочкін О.І. До питання про роль судової практики у регулюванні 

кримінальної процесуальної діяльності. Право і суспільство. № 5. 2020. С. 193-

200 (0,7 д.а.) (Науковий журнал «Право і суспільство» включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща). 

Марочкін О.І., Сливна В.А. (у співавт.) Межі доказування у кримінальному 

провадженні. Право та інновації : наук.-практ. журн. / редкол.: С.В. Глібко та ін. 

Харків: Право, 2020. № 2 (30). С. 82-86 (авт. внес. 0,3 друк.арк.) включено до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка 

Польща).. 

  

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські: 

Дударця Руслана Миколайовича «Розслідування створення не передбачених 

законом воєнізованих або збройних формувань», 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, лютий 2020 р.). 

Воробчак Андрія Романовича «Висновок експерта як джерело доказів 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, ас. О.І. Марочкін, грудень 2019 р.); 

  

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році: 

 Сертифікат учасника XVII Міжнародної школи-семінару «Сучасні педагогічні 

технології в освіті», м. Харків, 29-31 січня 2020 р. 

 

 

К.ю.н., асистент     ______________            О.І. Марочкін 

 

 

    

Індивідуальний звіт викладача затверджено на засіданні кафедри 

кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності, Протокол № 8 від 

«04»  грудня 2020 р. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/

