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70-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ В.Є. ЗАГОРОДНЬОГО!

10 серпня 2018 року ректору Наці-
онального університету «Одеська юри-
дична академія» Загородньому Віктору 
Євстафійовичу виповнилося 70 років.

Народився В.Є. Загородній 10 серпня 
1948 року в с. Гетьманівка Саврансько-
го району Одеської області. З 1955 року 
по 1962 рік навчався в Гетьманівській 
середній школі, після переїзду батьків в 
Одесу навчався в середній школі № 125, 
яку закінчив у 1963 році.

Трудову діяльність розпочав із 
1965 року, працюючи слюсарем-сантех-
ніком, слюсарем та вантажником. Свій 
юридичний шлях розпочав, працюючи 
на різних підприємствах м. Одеси юри-
сконсультом.

З 1968 року по 1971 рік проходив 
строкову військову службу в рядах  
Радянської Армії, де був матросом Пів-
нічного флоту.

У 1976 році закінчив юридичний 
факультет Одеського державного уні-
верситету імені І.І. Мечникова за спе-
ціальністю «Правознавство». З березня 
1976 року до березня 2015 року працю-
вав в органах прокуратури на посадах 
помічника прокурора, прокурора райо-
ну, прокурора міста, першого заступни-
ка прокурора Одеської області, старшо-
го прокурора відділу підготовки кадрів 
та зв’язків із навчальними закладами 
Генеральної прокуратури України.

Упродовж усієї трудової діяльності 
в органах прокуратури підтримував по-
стійний і тісний зв’язок із Національ-
ним університетом «Одеська юридична 
академія». На посаді старшого прокуро-
ра відділу підготовки кадрів Генераль-
ної прокуратури України забезпечував 
якісний підбір та працевлаштування 
молодих спеціалістів – випускників 
Національного університету «Одеська 
юридична академія» на роботу в орга-

ни прокуратури всіх областей України 
та м. Києва.

18 грудня 2009 року успішно захи-
стив кандидатську дисертацію на тему 
«Основні напрями організації роботи 
районних (міських) прокуратур».

З 2006 року по 2015 рік працював 
за сумісництвом викладачем кафедри 
кримінального процесу Національного 
університету «Одеська юридична ака-
демія», а потім – викладачем кафедри 
криміналістики.

З 2015 року працює доцентом кафе-
дри криміналістики Національного уні-
верситету «Одеська юридична академія».

У серпні 2016 року обраний голо-
вою профсоюзного комітету Національ-
ного університету «Одеська юридична 
академія».

Працюючи на кафедрі криміналісти-
ки, сприяв єднанню прокурорсько-слід-
чої практики з науковими досліджен-
нями та педагогічною діяльністю. 
Розробив курс «Автоматизоване робо-
че місце прокурора, слідчого та детек-
тива», який зумовлює набуття студен-
тами практичних знань і навичок, що 
сприяють їх оптимальній адаптації до 
роботи в правоохоронних органах.

Необхідно відзначити широку сферу 
наукових інтересів В.Є. Загороднього, 
до якої входять такі питання, як орга-
нізація діяльності органів прокуратури, 
інформаційні технології на стадії до-
судового розслідування, застосування 
поліграфа під час розкриття й розслі-
дування тяжких та особливо тяжких 
злочинів, дослідження речових доказів 
і судових експертиз під час розгляду 
кримінальних справ у суді.

У 2018 році В.Є. Загородній призна-
чений на посаду ректора Національ-
ного університету «Одеська юридична 
академія».
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Вітаючи зі славним ювілеєм, редакційна колегія журналу «Юридичний 
вісник», друзі та колеги зичать Віктору Євстафійовичу на всіх життєвих 
дорогах бути професіоналом своєї справи, чуйним і турботливим до людей, 
уміти завжди допомагати та дати корисну пораду. Бажаємо Вам успіхів і 
подальших звершень на посаді ректора кращого навчально-юридичного за-
кладу України! Хай джерело людської вдячності за Вашу турботу й працю 
ніколи не вичерпується, серце наповняється світлом, а Всевишній дарує 
здоров’я та сили.


