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АКТУАЛЬНЕ ВИДАННЯ  
З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Вийшла друком чергова збір-
ка наукових праць професора 
О. О. Дудорова, яка цього разу 

присвячена його 50-річчю: «Криміналь-
не право: теорія і практика»1. Це видання 
є продовженням реалізації ідеї вченого, 
започаткованої в 2010 році, коли побачи-
ла світ його робота «О. О. Дудоров. Ви-
брані праці з кримінального права».

У своєму вступному слові автор за-
значив: «чергове вибране –  не бестселер 
для широкого загалу, а вузькоспеціалі-
зоване чтиво, розраховане на тих, хто 
професійно займається кримінальними 
правом, прагне до самовдосконалення 
і трансформації з науковця у вченого, 
знаходить час для ознайомлення з пра-
цями колег, не схильний до гіперболіза-
ції власних і недооцінки (ігнорування) 
чужих творчих досягнень, не позиціонує 
себе як «корифея» і «маститого вчено-
го», воліє говорити правду»2.

До видання увійшли різножанрові 
роботи О. О. Дудорова з проблем За-
гальної та Особливої частин криміналь-
ного права, підготовлені ним упродовж 
2010‒2016 років. Структурно збірка 
складається з п’яти розділів: «Статті», 
«Відгуки офіційного опонента (витяги) 
і рецензії», «Наукові висновки, підготов-
лені за запитами вищих судових органів 
України», «Бібліографія», «Учні, які за-
хистили дисертації». Сам автор збірки 
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описує зміст названих підрозділів його 
роботи наступним чином. До розділу 
«Статті» ним включено праці, що пода-
ються в авторській редакції. У розділі 
«Відгуки …», за його словами, «в основ-
ному наводяться витяги з відгуків автора 
як опонента на дисертації, захищені про-
тягом 2010–2016 рр. Як і в попередньо-
му виданні, у цих витягах висвітлюється 
актуальність обраних тем, викладаються 
проблемні аспекти рецензованих дисер-
тацій і наводяться зауваження, зробле-
ні з приводу тих тверджень здобувачів, 
правильність або обґрунтованість яких 
викликали сумнів». Розділ «Наукові ви-
сновки …», як пише автор, ілюструє «що 
залучення викладачів-теоретиків до уча-
сті у роботі науково-консультативних 
органів, які функціонують при вищих 
судових інстанціях, –  загалом позитив-
ний крок. Таке залучення, хоч і пере-
конує в тому, що практика –  не завжди 
критерій істини, дозволяє науково-пе-
дагогічним працівникам не відриватись 
від реалій правозастосування. В одних 
випадках позиція науковців не знаходить 
підтримки в суддів, в інших вона ними 
поділяється, і на її основі будується ух-
валюване судове рішення. У будь-якому 
разі відповідні висновки є чудовим ма-
теріалом для підготовки наукових статей 
чітко вираженого прикладного спряму-
вання»3.
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Підготовлена О. О. Дудоровим збір-
ка розрахована на викладачів, наукових 
співробітників, аспірантів, правозасто-
сувачів, а також усіх тих, хто цікавить-
ся питаннями сучасного кримінального 
права.

Пропонується видання:

Дудоров О. О. Кримінальне право: 
теорія і практика (вибрані праці) / 

О. О. Дудоров. –  К.: Ваіте, 2017. – 872 с.

Книга є збіркою наукових праць, 
присвяченою 50-річному ювілею автора, 
і продовженням реалізації ідеї, започат-
кованої в 2010 році, коли побачила світ 
робота «О. О. Дудоров. Вибрані праці 
з кримінального права». Видання вмі-
щує різножанрові праці автора з про-
блем Загальної та Особливої частини 
кримінального права, написані протягом 
2010–2016 років.

Книга розрахована на викладачів, 
 наукових співробітників, аспірантів, 
правозастосувачів, усіх тих, хто ціка-
виться питаннями сучасного криміналь-
ного права.


