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ЗА 2016 РІК 
1. Прізвище, ім’я та по 

батькові 
Дудченко Олександр Юрійович 

2. Науковий ступінь, вчене 
звання, посада 

Кандидат юридичних наук, асистент  

3. Тема і обсяг запланованої 
річної  науково-
дослідницької  роботи 
 

Теоретико-правові основи функціонування правоохоронної 
та судової системи України,  1,5  друк.арк. 

4. Тема і обсяг фактично 
виконаної науково-
дослідницької  роботи 

Теоретико-правові основи функціонування правоохоронної 
та судової системи України,  2,7  друк.арк. 

4.1. Форми впровадження 
виконаних НДР (розділи 
монографії, підручника, 
навчального посібника, 
наукові статті, тези 
наукових доповідей та 
повідомлень  та ін.) 

Розділ підручника, навчального посібника, статті,  

4.2. Наукова новизна отриманих 
результатів 
 

Визначення місця правоохоронних органів в механізмі 
конституційного поділу державної влади, дослідження 
теоретичних засад функціонування правоохоронної та 
судової систем. 

5. Участь у розробці 
законопроектів та проектів 
інших нормативних актів 

- 

5.1. Участь у підготовці 
законопроектів (кодексів та 
інших законів) 

- 

5.2. Рецензування (підготовка 
експертних висновків) 
проектів законів та інших 
нормативних актів 

- 

5.3. Робота консультантом 
комітетів Верховної Ради 
України 

- 

5.4. Робота консультантом 
інших вищих та державних 
органів влади  

- 

6. Зв'язок з практикою - 
6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 
законодавства та 
проведення інших 
соціологічних досліджень  

- 

 
 
 
 
 



6.2. Підготовка доповідних 
записок до судових, 
правозастосовних та інших 
державних органів 

- 

6.3. Участь у розробці проектів 
постанов Пленуму 
Верховного Суду України 
та їх рецензування 

- 

6.4. Прочитані лекції 
практичним працівникам 

- 

6.5. Підготовка відповідей 
(висновків) на запити 
органів державної влади та 
місцевого самоврядування, 
організацій та громадян 

1. Наукова думка з приводу питань, порушених в листі-
зверненні від 14.04.2016 р. Голови комітету ВРУ з питань 
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності щодо  
розроблення законопроекту «Про правоохоронні органи та 
правоохоронну діяльність». 
2. Наукова думка з приводу питань, порушених в листі-
зверненні від 19.10.2016 громадянина Афоніна Олександра 
Вікторовича щодо переліку правоохоронних органів. 

7. Чи ви є депутатом місцевої 
ради, чи входите до складу 
інших органів місцевого 
самоврядування (в тому 
числі робочих та дорадчих) 

- 

8. Участь у конференціях, 
семінарах (вказати повну 
назву конференції, дату та 
місце проведення) 

   ІІ засідання Харківської регіональної ради з питань 
реформи юстиції за темою: «Проблеми реформування 
кримінальної юстиції в Україні», 4 лютого 2016 р., м. 
Харків. 
   Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Проблеми реформування прокуратури України», 15 квітня 
2016 р., м. Харків.    

9. Видавнича діяльність 
(монографія, статті, 
навчальні посібники, тези та 
ін.) дати перелік 
надрукованих у 2016 р. 
робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів 

   Навчальні посібники: 
1. Організація судових та правоохоронних органів : навч. 
посіб. : у 2 ч. / Л. М. Москвич, І. В. Назаров, О. О. 
Овсяннікова та ін.; за ред. Л. М. Москвич. – Х. : Право, 2016. 
Ч. 2: Основи правоохоронної та правозахисної діяльності. – 
364 с. Розділ 1 – с. 7-18 ( 0.8 др. арк.).     
2. Організація судових та правоохоронних органів : навч. 
посіб. з підготовки до іспиту / уклад. : О. Ю. Дудченко, А. В. 
Іванцова, Ю. І. Крючко та ін. ; відп. ред.: О. О. Овсяннікова, 
І. В. Юревич. – Х. : Право, 2016. – 198 с. (1,3 др. арк.). 
3. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи 
та практичних занять з навчальної дисципліни “Управління 
кадрами та ресурсами в суді” (для студентів I курсу 
(магістратура) денної форми навчання / уклад.: Л. М. 
Москвич, І. В. Назаров та ін. – Х.: Нац. юрид. ун-т імені 
Ярослава Мудрого, 2016. – 33 с. (у співавторстві). 
4. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи 
та практичних занять з навчальної дисципліни “Судове 
адміністрування” для студентів I курсу (магістратура) денної 
форми навчання / уклад.: Л. М. Москвич, І. В. Назаров та ін. 
– Х.: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2016. – 49 с. 
(у співавторстві). 
    Статті: 
5. Дудченко О. Ю. Порядок призначення на посаду і 



звільнення з посади керівника апарату суду / О. Ю. 
Дудченко // Науковий вісник Херсонського державного 
університету. Серія «Юридичні науки». – 2016. –  №4 (том 
2). – С. 107-107 (0,6 др. арк.) 

9.1. Вказати публікації, з 
зазначенням вихідних 
даних, у науко метричних 
базах даних Scopus, РІНЦ, 
Index Copernicusта інш. 

- 

10. Чи являєтесь членом 
редакційної колегії якого-
небудь видання. 

- 

11. Вказати членом якої 
спеціалізованої вченої ради 
ви є 

- 

12. Опонентом яких 
дисертаційних захистів 
були 

- 

13. Підготовка відгуків на 
автореферати (окремо 
докторські, окремо 
кандидатські) 

1. Відгук на автореферат дисертації Біцай Анни 
Володимирівни «Організаційно-правові засади участі 
адвоката в медіації», поданої на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – 
судоустрій; прокуратура та адвокатура; 
2. Відгук на автореферат дисертації СтаренькогоО. 
С.«Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта 
доказування у досудовому розслідуванні», поданої на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 
спеціальності 12.00.09 - кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова 
діяльність. 

14. Чи були у звітному році 
лауреатом/стипендіатом 
(вказати повну назву 
стипендії/ премії). 

- 

15. Співробітництво з закор-
донними організаціями 

- 

16. Участь у наукових заходах 
спільних з 
облдержадміністрацією 

- 

17. Участь у наукових 
дослідженнях на 
госпрозрахунковій основі 

- 

18. Які інші відзнаки чи 
нагороди отримали у 
звітному році. 

1. Подяка ректора Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого Тація В. Я. за особистий внесок у 
розвиток фізичного виховання і спорту в Національному 
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого; 
2. Почесна грамота від Голови Ради Харківської обласної 
організації Союзу юристів України Кривобока В. В. за 
високий професіоналізм та компетентність, сумлінне 
ставлення до виконання службових обов’язків, зміцнення 
законності і правопорядку та з нагоди святкування Дня 
юриста; 
3. Грамота від голови Студентського сенату Рудика В.Ю. за 
вагомий внесок у розвиток студентського самоврядування 



Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого. 
 

 
 
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
Протокол № __від __________2016р. 
 
 
Звіт склав 
  


