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ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО № 5 частина 2 / 2019

ВІТАЄМО
ПРОФЕСОРА МАКАРЕНКА ЄВГЕНА ІВАНОВИЧА

ІЗ 70-ЛІТТЯМ!

ПРОФЕСОР НЕ НА СЛОВАХ, А У СПРАВАХ 

2 жовтня 2019 року кандидату юридичних наук, професору, професору кафедри кри-
мінально-правових дисциплін, Голові вченої ради Дніпровського гуманітарного універси-
тету Макаренку Євгену Івановичу виповнилося 70 років.

Насиченим видався життєвий і творчий шлях Євгена Івановича.
Він народився 2 жовтня 1949 року в с. Володимирівна Очаківського району Микола-

ївської області, українець, освіта – вища юридична, у 1974 році за слідчо-криміналістичною 
спеціалізацією закінчив Ташкентську вищу школу МВС СРСР (нині Академія МВС Респу-
бліки Узбекистан). З 1979 по 1983 рік навчався в заочній ад’юнктурі при Московській вищій 
школі міліції МВС СРСР, після закінчення якої захистив дисертацію на тему «Розслідування 
квартирних крадіжок, учинених групою осіб» (за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний 
процес і криміналістика, судова експертиза) і здобув науковий ступінь кандидата юридич-
них наук. У 1990 році йому було присвоєно вчене звання доцента, а в червні 2007 р. – про-
фесора кафедри криміналістики.

Загальний стаж трудової діяльності Є.І. Макаренка – 53 роки, 35 із яких присвячено 
служінню народові: спочатку – в прикордонних військах КДБ при РМ СРСР (з 16.05.68 до 
01.06.70 р.), потім – в органах МВС СРСР та України (з 01.10. 70 р. до 10.06.98 р.), в орга-
нах Державної митної служби України (з 20.08.1998 р. до 10.10.2001 р.), а з 20.12.2001 до 
30.12.2005 р. – знову в органах МВС України.

Справою всього життя Євгена Івановича є криміналістика. Його прихід у науку став 
природним кроком людини питливої, ініціативної, нео рдинарної і цілеспрямованої. Він про-
йшов службу від курсанта до «полковника міліції», працюючи на посадах слідчого СУ УВС 
Ташкентського міськвиконкому; викладача, старшого викладача, заступника начальника кафе-
дри криміналістики Ташкентської вищої школи МВС СРСР; доцента, заступника начальника 
кафедри криміналістики Харківського національного університету внутрішніх справ. 

У жовтні 2001 р. Є.І. Макаренко переходить працювати до Юридичної академії на 
постійній основі. Його поновлюють у спеціальному званні «полковник міліції» і призначають 
начальником новоствореної кафедри криміналістики. Під його керівництвом було створено 
чудову матеріально-технічну базу кафедри (музей криміналістики, навчально-методичний 
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кабінет, інші службові приміщення), забезпечено навчальний процес необхідними техні-
ко-криміналістичними засобами, проведено активну роботу з підготовки педагогічних кадрів 
і дидактичних матеріалів, що складають систему методичного забезпечення з криміналістики. 

Як педагог професор Є.І. Макаренко володіє значним арсеналом форм і методів орга-
нізації навчально-виховного процесу. На високому науково-теоретичному та навчально-ме-
тодичному рівні читає курс лекцій із криміналістики, проводить інші види занять із курсан-
тами і студентами, магістрами і ад’юнктами університету. Як «Відмінник освіти України», 
професор Є.І. Макаренко є дійсним педагогом-новатором. Ним підготовлені десятки муль-
тимедіа-заставок, мультимедійних консультацій і лекцій із курсу криміналістики, започат-
ковано власну мультимедійну продукцію та інноваційні викладацькі технології, що містять 
у собі елементи графіки, звуку, анімації та відеофрагменти, які були розповсюджені серед 
кафедр відомчих навчальних закладів як передовий досвід у галузі підготовки висококвалі-
фікованих кадрів для системи МВС. Із метою інформаційної підтримки криміналістичної 
науки та освітнього процесу він одним із перших створив веб-сайт кафедри криміналіс-
тики Юридичної академії МВС. Ним започатковані криміналістичні «Вікторини» і «Брейн-
ринги», що регулярно проводяться поміж студентами юрфаків ВЗО м. Дніпра, серед яких 
команда ДГУ «ГРОСмени» часто виборює перше місце.

Професор Є.І. Макаренко плідно працює і як науковець. Головними напрямами його нау-
кової діяльності є проблеми вдосконалення методики розслідування злочинів проти приватної 
власності громадян, у тому числі з ознаками вчинення їх групою злодіїв, правові та організа-
ційно-тактичні проблеми розшуку, затримання та викриття підозрюваних у вчиненні злочи-
нів. Він є автором понад ста науково-методичних праць, у тому числі більш 20-ти навчальних 
посібників і монографій, присвячених питанням розшуку й затримання підозрюваних, розслі-
дування крадіжок, пограбувань, розбоїв, контрабанди та інших злочинів, а також проблемам 
криміналістичної підготовки слідчих для Національної поліції, які користуються попитом.

Професор Є.І. Макаренко має певний досвід підготовки науково-педагогічних кадрів. 
Під його науковим керівництвом підготовлено сім дисертацій, по чотирьох із яких вже 
відбувся прилюдний захист, а також особисто завершив підготовку рукопису докторської 
дисертації та видав друком монографію на тему «Процесуальні та організаційно-тактичні 
засади встановлення й затримання осіб, якими учинено злочин». Останні роки він є членом 
Міжнародного наукового громадського об’єднання «МАІТ». 

Із листопада 2011 року й до тепер Є.І. Макаренко працює професором кафедри  
(в період 2014–2017 рр. – завідуючим кафедрою) кримінально-правових дисциплін Юридич-
ного факультету ПВЗО «Дніпровський гуманітарний університет», останні 5 років є Голо-
вою Вченої ради ДГУ, автором чинної символіки і web-сайту нашого університету. Тобто не 
на словах, а справді він є кращим працівником.

Юридична громадськість, колеги, учні, друзі сердечно вітають зі славним юві-
леєм Євгена Івановича Макаренка і бажають здоров’я, радості й достатку! Бажаємо Вам, 
шановний ювіляре, наснаги у праці, благополуччя ще на сотню літ!

Редакційна колегія та колектив редакції журналу «Право і суспільство»  
сердечно вітають шановного Євгена Івановича з ювілеєм та бажають міцного здоров’я, 

благополуччя, невичерпної енергії та творчого натхнення.


