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За результатами їх розгляду Комісія приймає відповідні рішення про повне 
або часткове задоволення скарги, чим зобов'язує порушника: 

• усунути виявлені порушення відповідно до чинного законодавства; 
скасування незаконного рішення замовника;  

• відміну процедури закупівлі;  
• вчинення замовником інших дій, у тому числі пов'язаних з розробкою 

тендерної документації, оцінкою тендерних пропозицій;  
• приймає рішення про визнання скарги незадоволеною чи залишення її без 

розгляду.  
У разі виявлення під час розгляду та аналізу документів і матеріалів щодо 

здійснення державних закупівель ознак злочину Комісія має право передавати такі 
документи та матеріали до правоохоронних органів. Проте, в даному випадку для 
уникнення зловживань також з боку Комісії необхідно її зазначене право замінити 
на обов'язок чим і попередити зловживання владою. 

Згідно з вищевикладеним першочерговим завданням для вирішення даної 
проблеми є забезпечення прозорості процедури держзакупівель, що дозволить 
виявляти зловживання не після проведення тендеру, а попереджувати їх ще на 
стадії оголошення конкурсів. Реалізація цього завдання повинна проявлятись у 
жорсткому моніторингу  умов конкурсу, які часто самі по собі виписані «непрозоро» 
і є механізмом зловживання. Також необхідно створити механізм визначення цін, 
тобто процедуру визначення типових референтних цін на придбання товарів, робіт 
чи послуг  до початку проведення процедури тендеру. 
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Дудоров Олександр Олексійович доктор юридичних наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки України, завідувач науково-дослідної лабораторії з 
вивчення актуальних проблем кримінального законодавства України та 
застосування Луганського державного університету внутрішніх справ імені 
Е.О.Дідоренко, член Науково-консультативної ради при Верховній Суді України, 
старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту Національної 
академії прокуратури України, позаштатний консультант Комітету Верховної Ради 
України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, член 
спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій  в Національній академії 
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прокуратури України та Академії адвокатури України народився 6 червня 1967 році 
у м. Вінниця в Україні. 

У 1991 році здобув вищу юридичну освіту в Київському державному 
університеті ім. Т.Г.Шевченка на юридичному факультеті. Любов до правознавства 
йому привили, як студенту, а потім, і, як аспіранту такі видатні вчені як: проф. 
Андрушко П.П., проф. Володько М.В., доц. Єфримов С.О., доц. Кобзаренко  П.В., 
проф. Туркевич І.К.,  проф. Яценко  С.С., доц. Гук О.Щ., доц. Шапченко С.Д..  після 
чого, з 1991 р. по 1994 р., продовжував навчання у аспірантурі цього ж 
університету. Підготових кандидатську дисертацію на тему «Проблеммі питання 
кримінальної відповідальності за одержання хабара» під керівництвом Яценка 
С.С., доктора юридичних наук. Захистив дисертацію 15 листопада 1994 року у 
спеціалізованій вченій раді Київському державному університеті ім. Т.Г.Шевченка. 
Офіційними опонентами вступали Коржанський М.Й., доктор юридичних наук, 
професор та Свєтлов О.Я., доктор юридичних наук, професор. 

У 1997 році проходив курси підвищення кваліфікації викладачів юридичних 
вузів в Інституті Конституційної і законодавчої політики Центрального 
Європейського університету. 

У 1999 році Дудорову О.О. присвоєне звання доцента. 
З 1994 року по 2006 рік Дудорову О.О., працює завідувачем кафедри 

кримінального права і кримінології у Азовському регіональному інституті 
управління в м. Бердянськ Запорізької області. А з 2006 по 2007 рік завідувачем 
кафедри галузевих юридичних дисциплін Академії управління та інформаційних 
технологій «АРІУ». [1,c 4] 

З 1 вересня 2007 року і на сьогодні, працює професором кафедри 
кримінального права Луганського державного університету внутрішніх справ імені 
Е.О.Дідоренко. [2] 

Дудоров О.О. підготовив докторську дисертацію на тему «Проблеми 
кримінально-правової охорони системи оподаткування України», науковий 
консультант Яценко С.С. і захистив дисертацію 15 жовтня 2007 року у 
спеціалізованій вченій раді Київському державному університеті ім. Т.Г.Шевченка. 
Офіційними опонентами  на захисті вступали Навроцький В.О., доктор юридичних 
наук, професор, Попович В.М., доктор юридичних наук, професор та Фесенко Є.В.,  
доктор юридичних наук, доцент. 

Вчене звання, професор, присвоєне у 2008 році. 
Дудоров О.О. є автором понад 230 наукових і навчально-методичних праць, у 

тому числі двох монографій:  Злочини у сфері господарської 
діяльності:кримінально-правова характеристика (2003 рік) та Ухилення від сплати 
податків: кримінально-правові аспекти  (2006 рік). Є співавтором шести видань 
науково-практичного коментаря  Кримінального кодексу України виданих протягом 
2001 – 2009 рр. У 2003 році за підсумками Всеукраїнського конкурсу на краще 
юридичне видання  ця книга у номінації «Науково-популярні, науково-практичні і 
довідникові видання у галузі права» отримала другу премію. Дудоров О.О. також є 
автором багатьох підручників, таких як: Кримінальне право України. Загальна 
частина (у співавторстві); Звільнення від кримінальної відповідальності; Злочини 
проти статевої свободи та статевої недоторканості особи;  Злочини у сфері 
господарської діяльності: кримінально-правова характеристика ; Відповідальність 
за злочини проти довкілля; Злочини у сфері підприємства; Вибрані праці з 
кримінального права; Ухилення від сплати податків: кримінально-правові 
аспекти.[3] 

Публікації Дудорова О.О. відрізняється від інших науковців не лише 
чисельністю, а й широкою тематикою. У своїх роботах, автор, часто звертає увагу 
на зарубіжний досвід правового регулювання поставленого питання. Питому вагу у 
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своїх працях Дудоров О.О. приділяє вивченню практиці, аналізує та пропонує 
власні рішення. 

За свою наукову діяльність Дудоров О.О. неодноразово був відзначений 
нагородами: Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2004 рік), Медаль МВС 
України «За сприяння органам внутрішніх справ України» (2008 рік), відзнака МВС 
України «За розвиток науки, техніки і освіти» II ступеня (2008 рік), [1,с 6]. У 2012 
році він нагороджений державною нагородою, а саме почесним званням 
«Заслужений діяч науки і техніки України». 

Дудоров О.О. є членом редакційної  колегії: Вісника Луганського університету 
внутрішніх справ, Вісник Запорізького юридичного інституту ДДУВС, журналів 
«Кримінологічні дослідження» та «Влада. Людина. Закон». 

Дудоров О.О. підготовив близько 10 кандидатів юридичних наук, продовжує 
плідно працювати у науковій сфері, готувати нові дуплікації, приймати активну 
участь, що стосується опонування на захисті дисертацій та виступати на наукових 
форумах. 
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ЗЛОЧИНИ, ВЧИНЕНІ НЕПОВНОЛІТНІМИ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ 
 

Діти - це окремий прошарок соціуму в Державі. 
Діти ще не є повноцінними сформованими особистостями, але й вони 

можуть також переступати межу правосуддя. 
Неповнолітні  є майбутніми повноправними членами цього суспільства та, 

по суті, черговою ланкою у процесі продовження його  існування. 
Держава має для кожної дитини створити певні гідні умови життя, щоб 

уникнути та передусім запобігати вчиненню певних проступків  й витікаючих 
злочинів, забезпечити всебічний розвиток особистості. 

Держава намагається приілити увагу неповнолітнім. Україна ратифікувала 
ряд міжнародних  договорів, які закріплюють права дитини. З боку міжнародних 
організацій, світового співтовариства загалом на сьогодні прийнято низку 
документів міжнародного рівня, положення яких спрямовані на забезпечення 
досягнення вищезазначених цілей. 

Та незважаючи на це, все одно за проступок треба карати. 
Кримінальний кодекс(далі-КК) визначає вік,з якого можливе настання 

кримінальної відповідальності, а також встановлює низку особливостей щодо 
покарання неповнолітніх 

Кримінально-процесуальний кодекс (КПК) також встановлює особливості 
провадження у справах про злочини неповнолітніх. Зокрема, визначає перелік 
обставин, що підлягають встановленню : 


