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70-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА  
НАПрН УКРАЇНИ, ПРОФЕСОРА Ю.П. АЛЕНІНА

Виïîвнилîся 70 рîків дîктîрó юри-
дичниõ наóк, ïрîôесîрó, членó-кîрес-
ïîндентó Наöіîнальнîї академії ïравî-
виõ наóк України, ïрîôесîрó каôедри 
кримінальнîгî ïрîöесó Наöіîнальнîгî 
óніверситетó «Одеська юридична ака-
демія» Þрію Ïавлîвичó Аленінó.

Þ.Ï. Аленін нарîдився 18 вересня 
1946 рîкó в с. Дóбляни Дрîгîбиöькîї 
îбласті ó сім’ї віéськîвîслóæбîвöя. Ïіс-
ля çакінчення Бîбринеöькîї середньîї 
шкîли (Кірîвîградська îбласть) слóæив 
ó Ðадянськіé Армії. У 1973 рîöі çакін-
чив юридичниé ôакóльтет Одеськîгî 
дерæавнîгî óніверситетó імені І.І. Меч-
никîва. Ïраöював слідчим ïрîкóратó-
ри Ленінськîгî раéîнó м. Одеси, ïрî-
кóрîрîм слідчîгî óïравління Одеськîї  
îбласнîї ïрîкóратóри.

З вересня 1977 рîкó ïî грóдень 
1997 рîкó çаéмався наóкîвîю і викла-
даöькîю діяльністю на юридичнîмó 
ôакóльтеті (ç 1993 рîкó – Þридичниé 
інститóт) Одеськîгî дерæавнîгî óні-
верситетó імені І.І. Мечникîва, де ïрî-
éшîв шляõ від асистента дî дîöента 
каôедри кримінальнîгî ïрава, ïрîöесó 
та криміналістики.

У 1984 рîöі çаõистив кандидатськó 
дисертаöію на темó «Осîбливîсті рîç-
слідóвання рîçкрадань рибîïрîдóк-
тів ó тиïîвиõ слідчиõ ситóаöіяõ», а в 
1997 рîöі – дîктîрськó дисертаöію на 
темó «Òеîретичні та ïрактичні îснîви 
рîçкриття і рîçслідóвання îсередків 
çлîчинів».

Іç січня 1998 рîкó дî вересня 
2016 рîкó Þ.Ï. Аленін ïраöював çавід-
óючим каôедрîю кримінальнîгî ïрîöе-
сó Одеськîї дерæавнîї (ç 2000 рîкó – 
наöіîнальнîї) юридичнîї академії 
(ç 2010 рîкó – Наöіîнальниé óнівер-
ситет «Одеська юридична академія»). 
З 2016 рîкó Þріé Ïавлîвич невтîмнî 
ïередає свіé наóкîвиé та æиттєвиé дîс-
від на ïîсаді ïрîôесîра каôедри кримі-
нальнîгî ïрîöесó Наöіîнальнîгî óнівер-
ситетó «Одеська юридична академія», 
ïîстіéнî і невïиннî ïраöюючи, ïîвся-

кчас çдіéснюючи наóкîвиé ïîшóк, гене-
рóючи нîві ідеї, ïередаючи æиттєвиé та 
ïрîôесіéниé дîсвід свîїм кîлегам та óч-
ням, ставши вçірöем сóчаснîгî вченîгî, 
ïедагîга та керівника, рîбîтîю ïîряд іç 
яким ïишаються éîгî кîлеги та óчні.

У 1987 рîöі îтримав óчене çвання 
дîöента, а в 2001 рîöі – óчене çвання 
ïрîôесîра.

Гîлîвниé наïрям наóкîвиõ дîслі-
дæень Þ.Ï. Аленіна – рîçрîблення 
ïрîблем, ïîв’яçаниõ іç ïрîöесóальним 
і криміналістичним çабеçïеченням рîç-
криття і рîçслідóвання çлîчинів, óдî-
скîналенням ïîлîæень теîрії дîкаçів ó 
кримінальнîмó ïрîöесі.

Наóкîві çдîбóтки вченîгî çнаéшли 
відîбраæення в éîгî численниõ ïóблі-
каöіяõ і мîнîграôіяõ. А.Ï. Аленін – ав-
тîр та сïівавтîр, керівник автîрськîгî 
кîлективó 150 дрóкîваниõ ïраöь, наé-
більш çначóùими ç якиõ є: «Осîбли-
вîсті рîçслідóвання тяæкиõ çлîчинів 
ïрîти îсîбистîсті» (м. Одеса, 1996 р.), 
«Виявлення та рîçслідóвання îсередків 
çлîчинó: теîрія і ïрактика» (м. Одеса, 
1996 р.), «Ïрîöесóальні îсîбливîсті 
ïрîвадæення слідчиõ діé» (м. Одеса, 
2002 р.). Þ.Ï. Аленін îчîлив автîр-
ськиé кîлектив óчениõ Наöіîнальнî-
гî óніверситетó «Одеська юридична 
академія» та сóддів Верõîвнîгî Сóдó 
України ç ïідгîтîвки Наóкîвî-ïрактич-
нîгî кîментаря дî Кримінальнîгî ïрî-
öесóальнîгî кîдексó України (ó 2008 р. 
виéшлî éîгî третє видання).

Þ.Ï. Аленін ïîстіéнî бере óчасть в 
ексïертниõ îöінюванняõ çакîнîïрîек-
тів, які надõîдять від кîмітетів Верõîв-
нîї Ðади України та нарîдниõ деïóта-
тів України, ó ïідгîтîвöі відïîвідеé на 
çаïити Кîнститóöіéнîгî Сóдó України, 
Виùîгî сïеöіаліçîванîгî Сóдó України 
ç рîçглядó öивільниõ і кримінальниõ 
сïрав, адвîкатськиõ çаïитів.

Þ.Ï. Аленін систематичнî çалóча-
ється дî рîбîти ç атестаöії наóкîвиõ ка-
дрів, вистóïає îôіöіéним îïîнентîм ïід 
час çаõистó кандидатськиõ і дîктîрськиõ 
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дисертаöіé ó Київськîмó наöіîнальнîмó 
óніверситеті імені Òараса Шевченка, На-
öіîнальнîмó юридичнîмó óніверситеті 
імені Ярîслава Мóдрîгî, Наöіîнальніé 
академії внóтрішніõ сïрав та ін.

Активнó наóкîвó діяльність 
Þ.Ï. Аленін ïîєднóє ç ïедагîгічнîю та 
наóкîвî-îрганіçаöіéнîю рîбîтîю: ïід-
гîтóвав 21 кандидата наóк, керóє ас-
ïірантóрîю і дîктîрантóрîю, викладає 
в Наöіîнальнîмó óніверситеті «Одеська 
юридична академія» кóрс кримінальнî-
гî ïрîöесó. Наóкîвеöь – член 2 сïеöі-
аліçîваниõ óчениõ рад іç çаõистó дîк-
тîрськиõ і кандидатськиõ дисертаöіé, 
вõîдить дî складó редкîлегіé æóрналів 
«Þридичниé вісник», «Вісник кримі-
нальнîгî сóдîчинства», «Сóдîва аïеля-
öія», çбірки наóкîвиõ ïраöь Наöіîналь-
нîгî óніверситетó «Одеська юридична 
академія» «Актóальні ïрîблеми дер-
æави і ïрава», çбірки «Наóкîві ïраöі 
Наöіîнальнîгî óніверситетó «Одеська 
юридична академія».

Þ.Ï. Аленін – член Наóкîвî-кîн-
сóльтативнîї ради ïри Верõîвнîмó Сóді 
України, член рîбîчîї грóïи Верõîвнîї 
Ðади України ç рîçрîблення ïрîектó 
Кримінальнîгî ïрîöесóальнîгî кîдексó 
України.

Ïрîôесîр Þ.Ï. Аленін кîристóєть-
ся çаслóæеним автîритетîм і глибîкîю 
ïîвагîю як кîлег, стóдентів та асïіран-
тів, так і наóкîвîї грîмадськîсті країни.

За великиé внесîк ó ïідгîтîвкó ка-
дрів, рîçвитîк юридичнîї îсвіти і наóки 
Þ.Ï. Аленіна нагîрîдæенî відîмчими 
çаîõîчóвальними відçнаками Міністер-
ства îсвіти і наóки України: çнакîм 
«Відмінник îсвіти України» та нагрóд-
ним çнакîм «Ïетрî Мîгила», а такîæ 
Ïîчеснîю відçнакîю гîлîви Одесь-
кîї îбласнîї дерæавнîї адміністраöії. 
У 2012 рîöі éîмó ïрисвîєнî ïîчесне 
çвання «Заслóæениé юрист України», 
а ó 2013 рîöі îбранî членîм-кîресïîн-
дентîм Наöіîнальнîї академії ïравîвиõ 
наóк України.
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