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1. Прізвище, ім’я та по 
батькові 

Дудченко Олександр Юрійович 

2. Науковий ступінь, вчене 
звання, посада 

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри судоустрою та 
прокурорської діяльності 
Заступник директора Інституту підготовки кадрів для 
органів юстиції України 

3. Тема і обсяг запланованої 
річної  науково-
дослідницької  роботи 
 

Теоретико-правові основи правоохоронної діяльності 
держави та її принципи, 1,5 друк.арк. 

4. Тема і обсяг фактично 
виконаної науково-
дослідницької  роботи 

Теоретико-правові основи правоохоронної діяльності 
держави та її принципи, 2,3 друк.арк. 

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

Монографія, статті 

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 у науково-
консультативних радах при 
Верховному Суді та 
Конституційному Суді 
України. 

- 

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 наукових  
висновків за зверненням 
суддів Верховного Суду та 
Конституційного Суду 
України. 

- 

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) 

     17 грудня 2019 року. Круглий стіл на тему «Академічна 
етика: проблеми реалізації в університетському 
товаристві», м. Харків  

9. Видавнича діяльність 
(монографія, статті, 
навчальні посібники, тези та 
ін.) дати перелік 
надрукованих у 2020 р. 
робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів 

Статті: 
1. Lavruk V. V., Zaporozhets H. V., Khomutenko O. V., 
Dudchenko. A. Yu., Demidova E. E. Verification of Social and 
Economic Determination of Crime in Ukraine. Journal of 
Advanced Research in Law and Economics. 2018. [S.l.], V. 9, n. 
7, P. 2363-2371. (0,7 д.а.). 
2. Lyudmila M. Demidova, Evgenia E. Demidova, Alexander Y. 
Dudchenko. Vaccination against infectious diseases: 
international standards of patient’s rights. Wiadomości 
Lekarskie. 2019. T. LXXII, nr 12 cz. II. P. 2518-2523. (0,8 д.а.). 
 
Монографія: 
     Адміністративна посада в суді / Велика українська 
юридична енциклопедія : Т. 19 : Кримінальний процес, 
судоустрій, прокуратура та адвокатура / редкол.: В. Т. Нор 
(голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. 
юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2020. – с. 15-16 (0,1 
друк.арк.) 
     Адміністрування в суді / Велика українська юридична 
енциклопедія : Т. 19 : Кримінальний процес, судоустрій, 
прокуратура та адвокатура / редкол.: В. Т. Нор (голова) та 
ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. 
В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого. – 2020. – с. 16 (0,1 друк.арк.) 
     Голова суду / Велика українська юридична енциклопедія : 
Т. 19 : Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та 



адвокатура / редкол.: В. Т. Нор (голова) та ін. ; Нац. акад. 
прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. 
Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 
Мудрого. – 2020. – с.144-145 (0,1 друк.арк.) 
     Керівник апарату суду / Велика українська юридична 
енциклопедія : Т. 19 : Кримінальний процес, судоустрій, 
прокуратура та адвокатура / редкол.: В. Т. Нор (голова) та 
ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. 
В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого. – 2020. – с. 371-372  (0,1 друк.арк.) 
     Орган правопорядку / Велика українська юридична 
енциклопедія : Т. 19 : Кримінальний процес, судоустрій, 
прокуратура та адвокатура / редкол.: В. Т. Нор (голова) та 
ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. 
В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого. – 2020. – с. 561-562 (0,1 друк.арк.) 
     Правоохоронна діяльність / Велика українська юридична 
енциклопедія : Т. 19 : Кримінальний процес, судоустрій, 
прокуратура та адвокатура / редкол.: В. Т. Нор (голова) та 
ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. 
В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого. – 2020. – с. 660-662  (0,1 друк.арк.) 
     Правоохоронний орган / Велика українська юридична 
енциклопедія : Т. 19 : Кримінальний процес, судоустрій, 
прокуратура та адвокатура / редкол.: В. Т. Нор (голова) та 
ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. 
В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого. – 2020. – с.  662-663 (0,1 друк.арк.) 
     Судове управління / Велика українська юридична 
енциклопедія : Т. 19 : Кримінальний процес, судоустрій, 
прокуратура та адвокатура / редкол.: В. Т. Нор (голова) та 
ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. 
В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого. – 2020. – с. 833-834 (0,1 друк.арк.) 

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

1. Lavruk V. V., Zaporozhets H. V., Khomutenko O. V., 
Dudchenko. A. Yu., Demidova E. E. Verification of Social and 
Economic Determination of Crime in Ukraine. Journal of 
Advanced Research in Law and Economics. 2018. [S.l.], V. 9, n. 
7, P. 2363-2371. (0,7 д.а.). Scopus 
2. Lyudmila M. Demidova, Evgenia E. Demidova, Alexander Y. 
Dudchenko. Vaccination against infectious diseases: 
international standards of patient’s rights. Wiadomości 
Lekarskie. 2019. T. LXXII, nr 12 cz. II. P. 2518-2523. (0,8 д.а.). 
Scopus, 

9.2. Вказати публікації, з 
зазначенням вихідних 
даних, у інших 
наукометричних базах 
даних 

- 

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

Науково-практичний журналі «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. 

     Подяка ректора Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого за особистий внесок у розвиток 
фізичного виховання і спорту в Національному юридичному 
університеті імені Ярослава Мудрого та активну 
пропаганду здорового способу життя серед студентської 
молоді (28 листопада 2019 року). 

 
 
 
Звіт склав   
                                
 
Звіт обговорено та затверджено на засіданні кафедри 
Протокол № 5 від 07 грудня 2020 р. 
 


