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ПЕРСОНАЛІІЇ

70-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ Є. Л. СТРЕЛЬЦОВА
У серпні цього року відсвяткував свій ювілей
Стрельцов Євген Львович,
доктор юридичних наук, доктор теології, професор,
член-кореспондент Національної академії правових наук України,
заслужений діяч науки и техніки України,
повний кавалер ордена «За заслуги» ,
завідувач кафедри кримінального права НУ «Одеська юридична
академія», вчений секретар Південного регіонального центру
Національної академії правових наук України

Професор Є.Л. Стрельцов – видатний український вчений, викладач,
громадський діяч, добре відомий міжнародному та національному політико-правовому співтовариству. Його
професійна і суспільна діяльність знаходить свою реалізацію в численних
напрямках його діяльності.
Є.Л. Стрельцов закінчив юридичний факультет Одеського державного
(зараз – національного) університету
імені І.І. Мечникова, закінчив аспірантуру Харківського юридичного інституту і в 1981 року захистив кандидатську дисертацію; закінчив докторантуру
Національної юридичної академії імені
Ярослава Мудрого і в 1992 році захистив докторську дисертацію; закінчив
докторантуру в богословській академії
і в 2010 році захистив теологічну докторську дисертації із врученням Хреста
доктора теології. У 1985 році Міністерством освіти і науки присвоєно наукове
звання доцента, у 1995 році – професора. У 2010 році обраний членом-кореспондентом Національної академії
правових наук України.
Професор Є.Л. Стрельцов працював на посадах ст. викладача, доцента,
професора, першого проректора юридичного інституту університету, зав.
кафедрою кримінального права, процесу
та криміналістики, з 1 січня 1998 року
по червень 2013 року – проректора із
навчальної роботи Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
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Із червня 2013 року по теперішній
час працює вченим секретарем Південного регіонального центру Національної академій правових наук України.
Із травня 2016 року по теперішній
час – завідувач кафедри кримінального права Національного університету
«Одеська юридична академія».
Напрямки його наукових досліджень – теорія і філософія права,
воєнна безпека та військове право, міжнародне право та міжнародні відносини,
теологія, міжнародне, зарубіжне, національне кримінальне право та кримінологія. Проф. Є.Л. Стрельцов – автор
понад 350 наукових публікацій, у тому
числі 21 індивідуальних і колективних
монографій. Відповідальний редактор
і співавтор понад 30 різних видань
підручників та навчальних посібників, у тому числі 9 видань підручника
із кримінального права України, який
визнаний лауреатом Всеукраїнського
конкурсу на краще юридичне видання;
відповідальний редактор 8 видань наукового коментарю з кримінального
права України, соредактор 3 видань
науково-практичних коментарів до
законодавства про корупцію та ін. Його
книга «Економічні злочини: внутрідержавні та міжнародні аспекти» – лауреат 3-го Всеукраїнського конкурсу на
краще юридичне видання. За останні
п’ять років, за результатами рейтингового опитування, чотири рази був
включений до кола авторів, що мають
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кращі публікації в загальноукраїнських
виданнях.
Під керівництвом проф. Є.Л. Стрельцова захищено 38 докторських та кандидатських дисертацій із міжнародного
та кримінального права.
За значний особистий вклад у розвиток правової держави, вагомі досягнення в гуманітарній сфері, якісну
діяльність із подальшого розвитку міжнародного авторитету України, сумлінну працю та високий професіоналізм
проф. Є.Л. Стрельцов нагороджений
трьома орденами «За заслуги» І (2014),
ІІ (2009), ІІІ (2006) ступенів (повний
кавалер) та 8 державними медалями,
зокрема: «25 років незалежності України» (20016), «20 років незалежності
України» (2011), «Захисник Вітчизни»
(1999) та ін. Заслужений діяч науки
і техніки України (2002). Має Подяку
Кабінету Міністрів України (2008). Відзначений двома нагрудними знаками
Міністерства освіти і науки України:
«Відмінник освіти України» (1997)
та «А.С. Макаренко» (2005).
Проф. Є.Л. Стрельцов продуктивно працює в міжнародно-правовому напрямку. Є переможцем 3-х
найбільш престижних зарубіжних наукових конкурсів: Фулбрайтовського
(США) у 1998–1999 роках, Німецького
фонду академічних обмінів (ДААД)
у 2001 році, наукового товариства імені
Макса Планка (Німеччина) у 2009,
2013, 2017 роках. Пройшов наукове
стажування в Будапештському відкритому університеті в 1996 році. Постійно
запрошується для читання лекцій в університети США, Канади, Німеччини.
У 2016 році спеціально запрошувався
до структур Ради Європи та Європейського Союзу для проведення взаємних
консультацій із приводу роз’яснення
положень українського законодавства,
спрямованого на протидію фінансово-економічним
правопорушенням.
У 2018 році у складі авторського колективу в рамках проекту «Прозорість
і доброчесність публічного сектору»,
який виконується Програмою розвитку
ООН в Україні та фінансується Мініс-

терством закордонних справ Данії,
видав науково-практичний коментар до
антикорупційного законодавства. Ще
одна з його книг знаходиться в бібліотеці Конгресу Сполучених Штатів
Америки. До двох його книг передмови
написали зарубіжні професори. Підготував до друку в Німеччині та Австрії
два навчально-наукових видання. Має
публікації в американських та німецьких наукових журналах.
Завдяки своєму високому науковому
авторитету в міжнародному середовищі та науковій дипломатії, яку він
постійно здійснює, проф. Є.Л. Стрельцов визнаний «Людиною року» Американським біографічним інститутом
(2002), а у 2005 році Міжнародний біографічний центр у Кембріджі (Англія)
включив його до кола 2000 видатних
інтелектуалів 21 століття. Дійсний
член (академік) Міжнародної педагогічної академії. У 2009 році був визнаний
переможцем Міжнародного рейтингу
досягнень і популярності та нагороджений орденом «За значні організаційно-наукові досягнення» 1 степеню.
У 2019 році отримав звання «Почесного професора» в зарубіжному європейському ВНЗ.
Проф. Є.Л. Стрельцов багато років
плідно займається науковими дослідженнями за напрямком «Наукова-богословська діяльність». Вивчаючи на межі
світського і богословського підходів
проблеми співвідношення «гріха» і «злочину», «небесної відплати» і «земного
покарання», він закінчив богословську
докторантуру та став першим світським
вченим, який за останні понад 100 років
захистив докторську дисертацію в богословському закладі з отриманням Хреста доктора теології. Його дослідження
визнано цікавим і в інших країнах.
Так, богословський факультет Карлового університету (Прага, Чехія) видав
його монографію «Релігійні традиції
у світській державі» (2014), передмову
до якої написав декан богословського
факультету цього університету.
За розвиток та популяризацію богословської науки, проведення спільних
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богословсько-правових
досліджень
має низку вагомих церковних нагород, зокрема: Орден «Нестора Літописця» 2 ступеню (жовтень 2011 р.);
орден «Святителя Димитрія» (грудень
2013 р.), медаль «Святого Андрія Первозванного» (березень 2010 р.).
Проф. Є.Л. Стрельцов – президент духовно-просвітницької асоціації
«Освіта без кордонів», віце-президент
Української кримінологічної асоціації,
член Координаційного бюро з кримінального права відділення кримінально-правових наук Національної академії
правових наук України, член міжнародної асоціації кримінального права, член
української асоціації кримінального
права, член спілки журналістів України.
За активну організаційно-особисту
діяльність, спрямовану на загальну
правову соціалізацію населення, на
розвиток Південного регіону та міста
Одеси, кваліфіковану правову допомогу, формування сучасної правосвідомості та правове виховання має
низку заохочень від органів місцевої
державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, відомих громадських організацій: почесну відзнаку
голови Одеської обласної державної
адміністрації (2005), «Подяку» Одеського міського голови (2009). Визнаний
Одеською місцевої радою «Одеситом
року», переможцем у номінації «Інтелект Одеси» із врученням почесної відзнаки «Кришталева Перлина» (2003).
У 2017 році Союзом Юристів України
був визнаний «Видатним науковим діячем». Згідно з даними рейтингу популярності людей та подій Півдня України «Народне визнання» був визнаний
«Юристом року» (2017).
Проф. Є.Л. Стрельцов є представником наукової династії родини
Стрельцових,
засновником
якої
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є доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри державного
і адміністративного права університету
імені І.І. Мечникова Лев Михайлович
Стрельцов (1918–1979). Членами цієї
династії також є: кандидат юридичних
наук, доцент, заслужений працівник
освіти України Стрельцова Євдокія
Джонівна, доцент кафедри загальноправових дисциплін та міжнародного
права економіко-правового факультету
Одеського національного університету
імені І.І. Мечникова і кандидат юридичних наук Стрельцов Лев Євгенович,
науковий дослідник Макс Планк інституту в Німеччині.
Високий професійний рівень професора Стрельцова Є.Л. був належним
чином відзначений керівництвом країни, в зв’язку із чим Указом Президента України від 7 серпня 2019 року,
№ 584/2019, він був включений
у Комісію з питань правової реформи,
яка діє при главі держави, в робочу
групу з розвитку кримінального права.
За визначні успіхи в науково-педагогічній діяльності, підготовку висококваліфікованих фахівців, високий
рівень наукової роботи та з нагоди
ювілею професор Є.Л. Стрельцов отримав почесну відзнаку Одеського міського голови «За заслуги перед містом»
(2019).
Керівництво Національного університету «Одеська юридична академія»,
професорсько-викладацькій
склад, співробітники та студенти,
редакційна колегія журналу «Юридичний вісник» щиро бажають професору Євгену Львовичу Стрельцову
міцного здоров’я та подальшого
здійснення ним високопрофесійної
та громадської діяльності на благо
нашої держави, суспільства та усіх
громадян!

