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1. Прізвище, ім’я та по 
батькові 

Дудченко Олександр Юрійович 

2. Науковий ступінь, вчене 
звання, посада 

Кандидат юридичних наук, доцент, заступник директора ІПКОЮ 

3. Тема і обсяг запланованої 
річної  науково-
дослідницької  роботи 
 

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

4. Тема і обсяг фактично 
виконаної науково-
дослідницької  роботи 

Теоретико-правові основи функціонування правоохоронної 
системи України, 3,7  друк. арк. 

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

Наукові статті, тези наукових доповідей 

4.2. Наукова новизна отриманих 
результатів 
 

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

 
- 

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) 

1. До 70-річчя від дня народження члена-кореспондента 
Національної академії правових наук України професора 
Івана Єгоровича Марочкіна, 10 січня 2019 року, м. Харків 

2. Зустріч з міжнародним експертом з електронного 
правосуддя європейського проекту «PRAVO-Justice» Іваром 
Талло (м. Харків, 8 лютого 2019р.) 

3. Міжнародна науково-практична конференція 
«Актуальні проблеми судового права» присвячена 70-річчю з 
дня народження професора Івана Єгоровича Марочкіна,, 31 
травня 2019 р., Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, м. Харків 

4. Міжнародна науково-практична конференція 
«Проблеми та стан дотримання і захисту прав людини в 
Україні (м. Львів, 16-17 серпня 2019р.) 

5. Круглий стіл «Етика правника» 21 листопада 2019 р., 
Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, м. Харків 

6. Всеукраїнська студентська конференція «Реформа 
прокуратури: здобутки та прорахунки», Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 26 
листопада 2019 р.  м. Харків 

9. Видавнича діяльність 
(монографія, статті, 
навчальні посібники, тези та 
ін.) дати перелік 
надрукованих у 2018 р. 
робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів 

Статті: 
1. Дудченко О. Ю. Наукові підходи до визначення 

змісту поняття «правоохоронна система». Науковий вісник 
Ужгородського національного університету. Серія право. 
2019. Вип. 57, т. 1. С. 7-11 (0,6 д.а.). 

2. Dudchenko O. Scientific approaches to defining the 
contents of the law enforcement system. Legea și viața. 2019. № 
9/2 (333). С. 43–46 (0,6 д.а.). 

3. Дудченко О. Ю. Сутність правоохоронної системи. 
Підприємство, господарство і право. 2019. № 8 (282). С. 144-
150 (0,6 д.а.). 

4. Дудченко О. Ю. Правоохоронна функція як одна з 
форм реалізації державної влади. Правова позиція. 2019. № 3 
(24). С.102-109 (0,6 д.а.). 

5. Дудченко О. Ю. Теоретичні передумови 
дослідження державної влади. Держава та регіони. Серія: 
Право. 2019. № 3 (65). С. 12-16 (0,6 д.а.). 



Тези: 
1. Дудченко О. Ю. Загальні принципи реалізації прав 

та свобод людини й громадянина. Проблеми та стан 
дотримання і захисту прав людини в Україні. Матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції 16-17 серпня 
2019р. м. Львів : Центр правничих ініціатив, 2019. С.7-10 (0,2 
д.а.). 

Навчальні посібники: 
1. Основи прокурорської діяльності : навч. посіб. для 

підгот. до держ. підсумк. атестації / О. О. Овсяннікова, І. В. 
Юревич та ін. Харків : Право, 2019. 196 с. (С. 3-23) (0,5 д. а.) 

9.1. Вказати публікації, з 
зазначенням вихідних 
даних, у науко метричних 
базах даних Scopus, Web of 
Science. 

- 

9.2. Вказати публікації, з 
зазначенням вихідних 
даних, у науко метричних 
базах даних Index Copernicus 
та інш. 

1. Дудченко О. Ю. Наукові підходи до визначення 
змісту поняття «правоохоронна система». Науковий вісник 
Ужгородського національного університету. Серія право. 
2019. Вип. 57, т. 1. С. 7-11 Index Copernicus; 

2. Dudchenko O. Scientific approaches to defining the 
contents of the law enforcement system. Legea și viața. 2019. № 
9/2 (333). С. 43–46 Index Copernicus; 

3. Дудченко О. Ю. Сутність правоохоронної системи. 
Підприємство, господарство і право. 2019. № 8 (282). С. 144-
150 Index Copernicus; 

4. Дудченко О. Ю. Правоохоронна функція як одна з 
форм реалізації державної влади. Правова позиція. 2019. № 3 
(24). С.102-109 Index Copernicus; 

5. Дудченко О. Ю. Теоретичні передумови 
дослідження державної влади. Держава та регіони. Серія: 
Право. 2019. № 3 (65). С. 12-16 Index Copernicus.  

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

Науково-практичний журнаі «Світ науки та освіти» (The 
World of Science and Education) 

11. Вказати членом якої 
спеціалізованої вченої ради 
ви є 

 
- 

12. Опонентом яких 
дисертаційних захистів були 

 
- 

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

 
- 

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. 

 
- 

 
 
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
Протокол № 4 від 09 грудня 2019 р. 
 
 
 
Звіт склав   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
 

Перелік видів наукової роботи  
доцента кафедри судоустрою та прокурорської діяльності  

Дудченка Олександра Юрійовича 
 

№ з/п Назва виду роботи Норма часу 
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46 (0,6 д.а.). 
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150 (0,6 д.а.). 
3. Дудченко О. Ю. Правоохоронна функція як одна з форм 
реалізації державної влади. Правова позиція. 2019. № 3 (24). 
С.102-109 (0,6 д.а.). 
4. Дудченко О. Ю. Теоретичні передумови дослідження 
державної влади. Держава та регіони. Серія: Право. 2019. № 3 
(65). С. 12-16 (0,6 д.а.). 
 

400   

15 

1. Дудченко О. Ю. Загальні принципи реалізації прав та свобод 
людини й громадянина. Проблеми та стан дотримання і 
захисту прав людини в Україні. Матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції 16-17 серпня 2019р. м. Львів 
: Центр правничих ініціатив, 2019. С.7-10 (0,2 д.а.). 

20  

Всього 540  

 
 
                                                                                                   


