
                                                                    2016. – № 1                                                             1 

Міністерство внутрішніх справ України 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 
 
 
 
 

Н А У К О В И Й   В І С Н И К 
Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ 

 
 

Збірник наукових праць 
 

2016 
 

№ 1 (80) 
 
 

Рекомендовано до друку та до поширення  
через мережу Інтернет Вченою радою  

Дніпропетровського державного університету  
внутрішніх справ (протокол № 7 від 24 березня 2016 р.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дніпропетровськ 
2016 



2    Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ     

ББК 67.9(4УКР)я5  
Н 34 

 

Науковий вісник Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2016. – № 1 (80). – 404 с. 

 

Наукове видання • Засновник та видавець – Дніпропетровський 
державний університет внутрішніх справ • Свідоцтво про державну ре-
єстрацію – КВ 20781-10581ПР від 08.05.2014 • Виходить щоквартально • 
Тираж – 100 прим. • Адреса редакції: 49005, м. Дніпропетровськ, про-
спект Гагаріна, 26, тел. (056) 370-96-59 • Передплатний індекс – 37554 

 

Збірник включено до переліку 
наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися 

результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів 
доктора і кандидата наук (юридичні науки) 

(додаток 11 до наказу МОН України від 07.10.2015 № 1021) 
 

Вміщено наукові статті вчених, викладачів і здобувачів університету, на-
вчальних закладів системи МВС та інших центральних органів виконавчої вла-
ди, працівників правоохоронних органів. Розглянуто питання держави та пра-
ва, окремих галузей законодавства, проблеми правоохоронної діяльності та 
юридичної освіти, вміщено інформацію про визначні події і дати наукового 
життя в галузі права. 

Призначено для науковців, юристів-практиків, працівників правоохоронних 
органів та всіх, хто цікавиться питаннями науки і права. 

 
 

Редакційна колегія: 
канд. юрид. наук В.А. Глуховеря (голова); д-р юрид. наук, проф. К.В. Антонов; 
д-р юрид. наук, проф. І.Г. Богатирьов; д-р юрид. наук, доц. В.О. Боняк; д-р 
юрид. наук, проф. М.Г. Вербенський; д-р техн. наук, проф. В.Б. Вишня; д-р 
юрид. наук, проф. В.П. Ємельянов; д-р юрид. наук, проф. О.Г. Комісаров д-р 
юрид. наук, проф. М.В. Корнієнко; д-р філос. наук, проф. В.В. Кузьменко; д-р 
юрид. наук, проф. А.Р. Мацюк; д-р філос. наук О.В. Марченко; д-р юрид. наук, 
доц. Т.П. Мінка; д-р юрид. наук, проф. Л.Р. Наливайко (заст. голови); д-р 
юрид. наук, проф. О.М. Обушенко (відп. секретар); д-р філол. наук, проф. 
А.М. Поповський; д-р юрид. наук, проф. Є.Д. Скулиш; д-р юрид. наук, проф. 
О.Л. Соколенко; д-р юрид. наук, проф. К.О. Чаплинський; канд. юрид. наук, 
проф. І.Р. Шинкаренко; канд. юрид. наук, доц. О.В. Кириченко; канд. пед. на-
ук, доц. Н.О. Побережна; канд. юрид. наук, доц. В.Я. Покайчук; канд. юрид. 
наук, доц. В.І. Сліпченко; канд. юрид. наук, доц. О.О. Титаренко; канд. юрид. 
наук, доц. В.В. Шаблистий; д-р права Ш. Белекчиу (Молдова);  

 
 

ISSN 2078-3566   ББК 67.9 (4 УКР) я5 
© ДДУВС, 2016 
© Автори, 2016 



                                                                    2016. – № 1                                                             3 

 
 

З М І С Т 
 
 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВООХОРОННОЇ  
ТА СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

СИЛ ПРАВОПОРЯДКУ 
 

 
Мінка Т.П. 
Забезпечення режиму воєнного стану  
органами Національної поліції …………………………………………….. 9 
 
Юнін О.С. 
Теоретико-правові засади надання послуг працівниками поліції ……….. 13 
 
Глуховеря В.А. 
Актуальні проблеми правового регулювання статусу  
та повноважень підрозділів поліції особливого призначення ……………. 19 
 
Кривенко О.В. 
Особливості діяльності Національної гвардії України  
в умовах надзвичайного стану …………………………………………….. 24 
 
Гарбузюк К.Г. 
Становлення в Україні процесу відбору кандидатів 
на службу до Національної поліції ………………………………………… 29 

 
 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ, ІСТОРИЧНІ 
ТА КОНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 
Пекарчук В.М. 
Розподіл повноважень органів державної влади України у сфері  
культури етноменшин: основні тенденції 1990-2000-х років ……………. 36 
 
Ганзицька Т.С. 
Теоретико-прикладні проблеми взаємодії  
громадянського суспільства та держави …………………………………… 45 
 
Кучук А.М. 
Крайня необхідність у світлі європейських цінностей: 
теоретико-правовий аспект ………………………………………..……….. 54 



4    Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ     

Мислива О.О. 
«Революція гідності» – новий крок до правової  
регламентації мирних зібрань в Україні …………………………………… 61 
 
Орлова О.О. 
Верховенство права як принцип правової держави ………………………. 65 
 
Сердюк І.А. 
Методологічний аналіз інтерпретацій поняття «правовий акт» ………….. 76 
 
Степаненко К.В. 
Механізм забезпечення прав людини  
та громадянина в Європейському Союзі …………………………………… 83 
 
Талдикін О.В. 
Наддержавна влада в умовах глобалізації …………………………………. 90 

 
 

ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО  
ТА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА 

 
Мацюк А.Р. 
Деякі проблеми змісту правовідносин  
дисциплінарної відповідальності за чинним  
та перспективним трудовим законодавством ……………………………… 101 
 
Наливайко Л.Р. 
«Законний інтерес» як категорія трудового права ………………………… 109 
 
Собакарь А.О. 
Проблема вузького та широкого підходів  
до трудо-правового явища охорони праці ………………………………… 117 
 
Нестерцова-Собакарь О.В. 
Українська жінка як суб’єкт шлюбно-сімейних правовідносин:  
історико-правова експозиція другої половини XIX − початку XX ст. …… 124 
 
Савельєва М.О. 
Шляхи удосконалення локального  
правового регулювання у сфері праці ……………………………………… 133 
 
Селецький О.В. 
Окремі правові питання притягнення дипломатичних  
працівників до дисциплінарної відповідальності …………………………. 140 



                                                                    2016. – № 1                                                             5 

 
Межевська Л.В. 
Суб’єкти, що охоплюються поняттям  
«особи, які виконують функції держави» …………………………………. 147 
 
Юрець О.І. 
Становлення та розвиток законодавства щодо державної  
експертизи землевпорядної документації …………………………………. 152 

 
 

ПРОБЛЕМИ  АДМІНІСТРАТИВНОГО  
ТА ФІНАНСОВОГО  ПРАВА 

 
Білінський Д.О. 
Про доцільність визначення в законодавстві  
поняття «публічна фінансова система України» ………………………….. 162 
 
Долгополова М.М. 
Методи організації дорожнього руху як складова частина  
заходів з безпечного переміщення дорогами ……………………………... 167 
 
Доненко В.В., Калугін Є.П. 
Новий вид стягнень в адміністративно-деліктному  
законодавстві України та проблеми його впровадження ………………… 173 
 
Балабан С.М. 
Сфера фізичної культури та спорту  
як об’єкт публічного адміністрування  …………………………………….. 179 
 
Бондаренко М.О. 
Поняття, сутність та межі податкового планування в Україні …………… 187 
 
Глуховеря О.В. 
Деякі особливості реалізації своїх повноважень  
кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів …………………… 195 
 
Коротич І.І. 
Окремі аспекти адміністративно-правового статусу  
Національного антикорупційного бюро України …………………………. 202 
 
Пищида В.М. 
Окремі питання визначення ознак та видів публічного майна  
як об’єкта публічно-правового спору ……………………………………… 209 
 



6    Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ     

Пудрик Н.С. 
Податкові процедури та їх місце  
при виконанні податкового обов’язку ……………………………………… 217 

 
Резворович К.Р. 
Особливості контрольно-наглядової діяльності у сфері  
будівництва на сучасному етапі державотворення ……………………….. 223 
 
Степанов В.С. 
Особливості правового статусу платників акцизного податку,  
які виконують операції з давальницькою сировиною …………………….. 230 

 
 

БОРОТЬБА ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ:  
ПРАВОВЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
Вишня В.Б. 
Питання розробки та методики використання сучасних  
інформаційно-технічних засобів підрозділами Національної поліції 
України у боротьбі з викраданням вантажів на залізницях ………………. 236 
 
Пиріг І.В. 
Використання засобів експертної техніки  
в оперативно-розшуковій діяльності …………………………………….… 240 
 
Уваров В.Г. 
Взаємодія співробітників оперативних підрозділів  
Національної поліції із спеціалістами під час проведення  
слідчих (розшукових) дій …………………………………………………… 246 
 
Шинкаренко І.Р. 
Генезис формування теорії оперативно-розшукової діяльності …………. 251 
 
Баб’як А.В. 
Особливості організації здійснення контролю 
за вчиненням злочину як негласної слідчої (розшукової) дії ……………. 265 
 
Байлов А.В., Романчук І.О. 
Генезис кримінальної відповідальності  
за підміну дитини у вітчизняному законодавстві …………………………. 271 
 
Ботнаренко І.А. 
Слідча версія як передумова планування розслідування…………………. 283 
 



                                                                    2016. – № 1                                                             7 

 
Ведмідський О.В. 
Проблеми визначення в судовій практиці критеріїв розмежування  
збуту і посередництва в придбанні наркотичних засобів ………………… 290 
 
Завгородня Ю.С. 
Сучасні методи індивідуальної профілактики  
злочинної поведінки дітей …………………………………………………. 298 
 
Христова Ю.В. 
Актуальні питання посереднього вчинення злочину …………………….. 309 
 
Шинкаренко І.О. 
Соціально-психологічні детермінанти корупційної  
поведінки працівників поліції ………………………………………………. 316 
 
Береза К.Ю. 
Організаційно-тактичні особливості проведення допиту 
при розслідуванні злочинів, пов’язаних зі створенням 
або утриманням місць розпусти і звідництвом ……………………………. 321 
 
Лютий В.В. 
Проблемні питання слідчого огляду при розслідуванні  
незаконних заволодінь транспортними засобами,  
учинених організованими групами ………………………………………… 328 
 
Мельниченко С.П. 
Криміналістичне забезпечення проведення обшуку при розслідуванні  
злочинів, учинених із використанням вогнепальної зброї ……………….. 335 
 
Нагорнюк-Данилюк О.О. 
Проблемні аспекти прийняття рішення про надання дозволу  
на здійснення спеціального досудового розслідування  
у кримінальному процесі України ………………………………………….. 342 
 
Очеретяний М.А. 
Типові слідчі ситуації при розслідуванні  
хуліганства, вчиненого групою осіб ……………………………………….. 351 
 
Самарчук М.В. 
Диференціація кримінальної відповідальності за вбивство,  
поєднане з іншими злочинами ……………………………………………… 358 
 
 



8    Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ     

 
Хмеленко В.В. 
Нормативно-правове регулювання принципів  
оперативно-розшукового запобігання злочинам …………………………. 366 

 
 

ПИТАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
Грибан В.Г., Хрипко Л.В., Мельников В.Л., Грибан М.В. 
Формування лідерства і прихильності до здорового  
способу життя у студентської молоді ……………………………………… 372 
 
Каблуков А.О., Мирошниченко В.О.  
Інформаційні технології в реформі вищої освіти …………………………. 380 
 
РЕЦЕНЗІЇ …………………………………………………………………… 385 

 
 
Довідка про авторів ......................................................................................... 387 



402    Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ     

 

 

 
 
 

Наукове видання 
 
 
 
 
 

НАУКОВИЙ ВІСНИК  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ  

 
 

Збірник наукових праць  
 
 

2016. – № 1 (80) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Редактор, оригінал-макет – А.В. Самотуга 

Редактори: Н.Ю. Веріго, К.А. Ларіонова, Л.В. Омельченко 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Підп. до друку 30.03.2016 р. Формат 60х84/16. Друк трафаретний. Папір офісний. 
Гарнітура – Times. Умов.-друк. арк. 24,00. Обл.-вид. арк. 25,25. Тираж – 100 прим. 

Редакційно-видавниче відділення відділу організації наукової роботи ДДУВС 
49005, м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 26, т. (056) 370-96-59 

Свідоцтво суб’єкта видавничої  справи ДП №  164-р від 07.08.2013 р. 


