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ВІТАЄМО 
ПРОФЕСОРА МАКУШЕВА ПЕТРА ВАСИЛЬОВИЧА 

ІЗ 60-ЛІТТЯМ!

18 липня 2020 року доктору юридичних наук, про-
фесору декану юридичного факультету Дніпровського 
гуманітарного університету Макушеву Петрові Васильо-
вичу виповнилося 60 років.

Насиченим видався життєвий і творчий шлях Петра 
Васильовича. Він народився 18 липня 1960 року в м. Херсоні.  
За громадянством – українець.

Вісімнадцятирічним пішов на службу до Збройних 
Сил СРСР.

Відслуживши в армії, працевлаштувався патрульним 
міліціонером до окремого батальйону Патрульно-постової 
служби при УВС у Херсонській області.

У 1983 році закінчив Івано-Франківську середню 
спеціальну школу МВС СРСР (нині – Прикарпатський 
факультет Національної академії внутрішніх справ) 
за спеціалізацією «Підготовка керівників стройових 
підрозділів для органів внутрішніх справ». З 1983 по 1985 рік 
працював дільничним (старшим дільничним) інспектором 
Дніпровського райвідділу м. Херсона.

Після здобуття вищої освіти в Ленінградському вищому політичному училищі МВС 
СРСР Петро Васильович повертається до рідного Херсона, де його призначено старшим 
інструктором політчастини Херсонської спеціальної середньої школи міліції МВС СРСР 
(Херсонський юридичний інститут МВС України). Після розпаду Радянського Союзу 
переходить на викладацьку діяльність, упродовж 11 років працює викладачем (старшим 
викладачем) кафедри теорії держави і права. Уже тоді П.В. Макушев відчував хист до наукової 
праці. Тому наступним кроком стало заочне навчання в ад’юнктурі Національної академії 
внутрішніх справ на кафедрі теорії держави і права під керівництвом начальника кафедри 
Гусарєва Станіслава Дмитровича (нині доктор юридичних наук, професор, заслужений 
юрист України, перший проректор Національної академії внутрішніх справ) та наукового 
керівника – професора Олійника Анатолія Юхимовича. Після закінчення ад’юнктури Петро 
Васильович захистив дисертацію на тему «Професійна правова свідомість і правова культура 
дільничного інспектора міліції (шляхи формування і удосконалювання)» (за спеціальністю 
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень) і здобув 
науковий ступінь кандидата юридичних наук.

У 2004 році на запрошення ректора Юридичної академії (м. Дніпропетровськ) 
доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України О.В. Негодченка Петро 
Васильович переїхав до Дніпропетровська на викладацьку роботу. У 2005 році П.В. Макушеву 
було присвоєно вчене звання доцента на кафедрі адміністративного права, а у 2014 році – 
вчене звання професора на кафедрі загально-правових дисциплін. Упродовж 10 років Петро 
Васильович поєднує викладацьку й наукову діяльність із керівною (з 2007 по 2020 рік 
працював на посаді декана).

З 2009 по 2019 рік під його науковим керівництвом було підготовлено 12 кандидатів 
юридичних наук та 2 докторів юридичних наук, які успішно здійснили прилюдний 
захист та отримали відповідні дипломи. Сам Петро Васильович у 2017 році завершив 
підготовку рукопису докторської дисертації на тему «Державна виконавча служба в Україні: 
адміністративно-правове дослідження» (за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне 
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право і процес; фінансове право; інформаційне право) та прилюдно захистив її, здобувши 
науковий ступінь доктора юридичних наук, а також видав друком монографію на тему 
«Адміністративно-правовий статус державної виконавчої служби в Україні: становлення 
та перспективи».

Чимало сил, енергії й таланту Петро Васильович віддав, як Дніпропетровському 
державному університету внутрішніх справ, так і Дніпровському гуманітарному університету 
(у якому відпрацював із 2011 по 2020 рік).

Під керівництвом Петра Васильовича на юридичному факультеті формувалося 
інноваційне навчально-виховне середовище, у якому є місце інтеріоризації змісту освіти, 
засвоєнню навичок і вмінь для практичної діяльності за обраним напрямом підготовки, 
комплексному вдосконаленню професійної майстерності викладачів шляхом опанування 
інноваційних і дослідно-експериментальних методів навчання з метою підготовки 
універсальних фахівців із сучасним мисленням. Ювіляр упевнено крокує в майбутнє як 
перспективний провідний учасник освітнього процесу та наукової сфери.

П.В. Макушев володіє значним арсеналом форм і методів організації навчально-
виховного процесу. На високому науково-теоретичному й навчально-методичному 
рівні викладає курси лекцій із таких дисциплін, як «Теорія держави та права», «Теорія 
правозастосування», «Адміністративне право», проводить інші види занять зі студентами 
та магістрами. Ним започатковані юридичні вікторини та брейн-ринги, які регулярно 
проводяться для студентів юридичних факультетів закладів вищої освіти м. Дніпра, 
з-поміж яких команда Дніпровського гуманітарного університету «ГРОСмени» часто 
виборює перше місце.

Професор П.В. Макушев плідно працює як науковець, неодноразово був офіційним 
опонентом на захистах: у 2011 році – кандидатської дисертації на тему «Правові 
засоби громадського контролю в механізмі правового регулювання» за спеціальністю 
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень, 
Запорізький національний університет (К 17.051); у 2019 році – кандидатської дисертації 
на тему «Впровадження медіації в адміністративний процес України» за спеціальністю 
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, 
Ужгородський національний університет (Д 61.051.07); кандидатської дисертації на тему 
«Адміністративно-правові засади здійснення публічного управління у галузі використання 
та охорони земель запасу України» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право 
і процес; фінансове право; інформаційне право, Запорізький національний університет  
(К 17.051); докторської дисертації на тему «Публічний інтерес як адміністративно-правова 
категорія» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право, Запорізький національний університет (К 17.051).

Головними напрямами наукової діяльності П.В. Макушева є теорія держави і права 
та проблеми адміністративного права. Він є автором і співавтором понад 150 науково-
методичних праць, у тому числі більше 20 навчальних посібників і монографій, які 
користуються попитом у сфері юриспруденції, зокрема монографій «Адміністративно-
правовий статус державної виконавчої служби в Україні: становлення та перспективи», 
«Позитивістська парадигма в українській юридичній думці ХІХ – початку ХХ сторіччя», 
«New and traditional approaches in modern legal research», «Juridical sciences and their role 
in the formation of legal culture of a modern person», «New and traditional approaches in 
modern legal research», «Інформація з обмеженим доступом в системі інформаційного 
забезпечення діяльності органів прокуратури України: теоретико-правові та організаційні 
аспекти», «Розмежування компетенції органів державної виконавчої влади та місцевого 
самоврядування», навчальних посібників «Методологія сучасного правознавства», 
«Международное право. Словарь-справочник», «Теорія правозастосування», «Судовий 
розгляд справ про адміністративні правопорушення», «Адміністративне право України: 
словник термінів», підручника «Філософія та соціологія права (в схемах та визначеннях)», а 
також «Науково-практичного коментаря Закону України “Про запобігання корупції”».
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За час служби й науково-педагогічної діяльності П.В. Макушев понад 40 разів був 
відзначений державними нагородами, почесними знаками, грамотами та подяками Голови 
міської ради та Голови Дніпропетровської обласної адміністрації.

Також П.В. Макушев є членом редакційної колегії наукових фахових видань, зокрема: 
з 2012 року – журналу «Право і суспільство» (засновник – Дніпровський гуманітарний 
університет), з 2020 року – «Наукового вісника Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ» (засновник – Дніпропетровський державний університет 
внутрішніх справ), «Вісника Дніпропетровського університету» (засновник – юридичний 
факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара). Також 
є членом Міжнародного наукового громадського об’єднання «МАІТ», радником голови 
Дніпропетровського обласного відокремленого підрозділу Громадської організації «По 
боротьбі з корупцією та незаконною діяльністю».

Юридична громадськість, колеги, учні та друзі сердечно вітають зі славним ювілеєм 
Петра Васильовича Макушева та бажають йому здоров’я, втілення нових задумів і мрій, 
реалізації наукових та освітніх проектів! Бажаємо Вам, шановний ювіляре, наснаги у праці, 
успіхів на науковій і педагогічній ниві, реалізації розроблених планів і заходів. Редакційна 
колегія та колектив редакції журналу «Право і суспільство» сердечно вітають шановного 
Петра Васильовича з ювілеєм та бажають міцного здоров’я, благополуччя, невичерпної 
енергії і творчого натхнення!


