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пЕРСОнАЛІї

60-РІЧНИЙ ЮВІлЕЙ Ю. є. ПОляНСьКОГО

На сьогодні Ю. Є. Полянський — 
віце-президент, проректор Національно-
го університету «Одеська юридична ака-
демія» з навчально-виховної роботи та 
організації навчального процесу у його 
відокремлених структурних підрозділах 
і завідувач вищезазначеної кафедри.

Працюючи понад 35 років на педа-
гогічній і науковій роботі, Ю. Є. По-
лянський зробив значний внесок у 
становлення і подальший розвиток юри-
дичної освіти в Україні і проявив себе 
як відомий науковий дослідник проблем 
судоустрою, діяльності прокуратури та 
інших правоохоронних органів, адвока-
тури.

Він здійснює ефективне керівництво 
регіональними навчальними підрозділа-
ми НУ ОЮА, відповідає за стан вихов-
ної роботи зі студентами університету, 
патріотичне виховання майбутніх фа-
хівців, розвиток студентського спорту 
і художньої самодіяльності. Є членом 
Експертної ради з права Державної ак-
редитаційної комісії України, членом 
редколегій наукових збірників.

Очолюючи кафедру організації судо-
вих та правоохоронних органів, постійно 
удосконалює рівень її навчальної і науко-
вої діяльності; бере участь у викладанні 
навчальних курсів «Судові та правоохо-
ронні органи України», «Прокуратура 
України», «Теоретичні і практичні про-
блеми підтримання державного обвину-
вачення» та ін.; приділяє велику увагу 
організації роботи кафедри, оновленню 
навчальних програм, контролю за якіс-
тю проведення занять, вирішенню інших 
організаційних питань.

Вихованець одеської школи права. 
Сфера наукових інтересів: організація 
та діяльність прокуратури, судоустрій та 
адвокатура. Опублікував понад 100 нау-
кових праць, серед яких: «Прокурорс-
кий надзор за исполнением законов на 

19 лютого 2013 р. виповнилося 
60 років проректору Національного 
університету «Одеська юридична ака-
демія», завідувачу кафедри організації 
судових та правоохоронних органів, 
кандидату юридичних наук, професору, 
заслуженому юристу України Юрію Єв-
геновичу Полянському.

Юрій Євгенович Полянський наро-
дився 19 лютого 1953 року у м. Ми-
колаєві. У 1968 році поступив і у 1972 
році з відзнакою закінчив Одеський тех-
нікум залізничного транспорту. Цього ж 
року вступив до юридичного факульте-
ту Одеського державного університету 
імені І. І. Мечникова. Після закінчення 
навчання з 1977 року працював на ць-
ому факультеті асистентом, старшим 
викладачем, доцентом.

У 1983 році захистив кандидатську 
дисертацію «Общий надзор, осущест-
вляемый органами транспортной проку-
ратуры за исполнением законов на же-
лезнодорожном транспорте».

У 1986 році йому присвоєно наукове 
звання доцента.

З вересня 1994 року по травень 1997 
року працював деканом прокурорсько-
слідчого факультету Юридичного інс-
титуту Одеського державного універси-
тету імені І. І. Мечникова, а з травня 
цього ж року проректором з навчальної 
роботи Юридичного інституту.

Після реорганізації Юридичного інс-
титуту у 1997 році в Одеську державну 
юридичну академію (з 2000 р. — націо-
нальна, з 2010 р. — Національний уні-
верситет «Одеська юридична академія») 
працює проректором цього навчального 
закладу.

1 січня 1998 року у складі Одеської 
державної юридичної академії було засно-
вано кафедру організації судових та пра-
воохоронних органів. Колектив кафедри 
очолив доцент Ю. Є. Полянський.
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железнодорожном транспорте» (1988), 
«Обеспечение законов на транспорте 
средствами прокурорского надзора» 
(1992), «Акти прокуратури: підготовка 
і внесення» (2003), «Перспективи судо-
во-правової реформи в Україні» (2009). 
Співавтор науково-практичних комен-
тарів до Закону про судоустрій України 
(2003) і Кримінально-процесуального 
кодексу України (2002).

У 2001 році йому було присвоєне 
вчене звання професора. Під керівниц-
твом професора Ю. Є. Полянського 
захищено дев’ять кандидатських ди-
сертацій, він систематично виступає як 
офіційний опонент по дисертаціях. Бере 
активну участь у підготовці законопро-
ектів з питань судоустрою і діяльності 
прокуратури, у наукових конференціях 
і семінарах.

У жовтні 2002 року проректору 
Одеської національної юридичної ака-
демії професору Ю. Є. Полянському за 
вагомий особистий внесок у реалізацію 
державної правової політики, заслуги 
у зміцненні законності та правопоряд-
ку, професіоналізм Указом Президента 
України було присвоєно почесне звання 
«Заслужений юрист України».

Нагороджений почесними відзнака-
ми: президента НУ «Одеська юридич-
на академія», Спілки юристів України 
(1999), Голови Одеської облдержад-
міністрації (2001), Комітету сприян-
ня правоохоронним органам України 
(2003), Вищої ради юстиції України 

(2011), а також Почесними грамотами. 
Відмінник освіти України (1997).

У складі колективу авторів — про-
фесорів НУ ОЮА під керівництвом 
президента Національного університету 
«Одеська юридична академія» академі-
ка С. В. Ківалова за цикл робіт «Ком-
плекс наукових досліджень проблем 
судово-правової реформи в Україні у 
2001–2011 роках та їх використання у 
правовій підготовці юристів» отримав 
Державну премію України у галузі осві-
ти за 2012 рік.

Ю. Є. Полянському як керівнику, 
педагогу і науковцю властиві такі риси, 
як принциповість, організованість і ви-
сокий рівень виконавської дисципліни і 
водночас скромність, повага до виклада-
чів і студентів, готовність допомогти їм 
у вирішенні назрілих проблем. Це доз-
воляє йому підтримувати високий авто-
ритет у колективі університету і поза 
ним.

Вітаючи зі славним ювілеєм, ре-
дакційна колегія журналу «Юридич-
ний вісник», друзі і колеги зичать 
Ю. Є. Полянському міцного здоров’я, 
благополуччя і нових творчих успіхів 
у розвитку юридичної науки, підго-
товці висококваліфікованих фахів-
ців-юристів, подальших звершень на 
благо України і Національного уні-
верситету «Одеська юридична ака-
демія»!




