Міністерство внутрішніх справ України
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАУКОВИЙ ВІСНИК
Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ
Збірник наукових праць

2010
№ 2 (48)
Рекомендовано до друку Вченою радою
Дніпропетровського державного університету
внутрішніх справ (протокол № 16 від 18 червня 2010 р.)

Дніпропетровськ
2010

2

Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

ББК 67.9 (4 УКР) я5
Н 34
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету
внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2010. – № 2 (48). – 272 с.
Наукове видання • Засновник та видавець – Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ • Свідоцтво про державну реєстрацію – КВ № 11383-256 ПР від 23.06.2006 • Виходить щоквартально •
Тираж – 120 прим. • Адреса редакції: 49005, м. Дніпропетровськ, проспект
Гагаріна, 26, тел. (056) 370-96-59
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)
(постанова президії ВАК України № 1-05/2 від 10.03.2010)
Вміщено публікації вчених і викладачів університету й інших навчальних закладів системи МВС та Міністерства освіти і науки України, працівників правоохоронних органів. Розглянуто питання держави та права,
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:
д-р юрид. наук, проф. О.В. Негодченко (голова); д-р юрид. наук, проф.
К.В. Антонов; д-р юрид. наук, проф. І.Г. Богатирьов; д-р тех. наук,
проф. В.Б. Вишня; д-р юрид. наук, проф. В.П. Ємельянов; д-р істор. наук,
проф. В.М. Заруба; д-р юрид. наук, проф. В.С. Зеленецький; д-р юрид.
наук, проф. М.В. Корнієнко; д-р юрид. наук, проф. Є.В. Курінний; д-р.
юрид. наук Л.М. Лобойко; д-р юрид. наук, проф. В.А. Мисливий (заст.
голови); д-р філол. наук, проф. А.М. Поповський; д-р юрид. наук
В.М. Тертишник; д-р юрид. наук, проф. О.Ф. Фрицький; канд. юрид. наук, доц. М.Г. Вербенський; канд. юрид. наук, доц. В.В. Доненко (відп. секретар); канд. юрид. наук, доц. О.О. Кисельов; канд. юрид. наук, проф.
Є.І. Макаренко; канд. юрид. наук, доц. Ю.Е. Черкасов.
ISSN 2078-3566

ББК 67.9 (4 УКР) я5
© ДДУВС, 2010
© Автори, 2010

2010. – № 2

277

ЗМІСТ
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОЗНАВСТВА
ТА ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
О.В. Негодченко
Діяльність міліції громадської безпеки
щодо забезпечення прав і свобод людини ………………………………... 3
Ю.В. Дубко, С.А. Буткевич
Службово-бойова діяльність органів внутрішніх справ:
сучасний стан та перспективи розвитку ………………………………….. 9
Л.М. Лобойко
Реформування кримінально-процесуального
законодавства в частині регламентації
Принципів кримінального процесу ………………………………………. 18
Є.І. Макаренко
Щодо систематизації дій по затриманню
підозрюваного (обвинуваченого) у вчиненні злочину …………………... 25
ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА.
ПИТАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА
Ю.О. Фрицький
Правові засади реалізації законодавчої влади
парламентом України – Верховною Радою України …………………….. 43
О.В. Талдикін
Форма держави: еволюційний підхід, ретроспективний аналіз ………… 52
Б.М. Ринажевський
Правовий захист військовослужбовців Служби правопорядку …………. 60
О.М. Руднєва
Місце громадських організацій у міжнародному
механізмі захисту прав і свобод людини …………………………………. 71
Д.С. Лещенко
Поняття, ознаки та призначення юридичних осіб
як суб’єктів муніципально-правових відносин ………………………….. 79

278 Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Т.П. Мінка
Правовий режим адміністративного права ………………………………. 86
С.В. Ващенко, О.В. Чудновський
Умови та межі застосування сили
дільничним інспектором міліції: проблеми теорії та практики …..…..… 93
О.С. Проневич
Організаційно-правові засади діяльності
гмінної (міської) сторожі у Республіці Польща ………………………….. 100
В.Ю. Стеценко
Адміністративно-правові засади акредитації
лікувально-профілактичних закладів …………………………………….. 115
М.В. Міхеєв
Аспекти адміністративно-правового механізму прийняття рішення
МВС України про направлення персоналу до міжнародних
миротворчих операцій ………………………………………………..……. 122
В.А. Завгородній
Поняття адміністративно-правового регулювання взаємодії органів
внутрішніх справ та громадських організацій у протидії корупції …..…. 130
О.Ю. Іваницький
Правові аспекти фінансового забезпечення республіканських
програм Автономної Республіки Крим ………………………………..…. 138
ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
О.І. Альошина
Кримінально-правова характеристика злочинів
проти громадської безпеки та громадського порядку ………………..….. 148
Ю.В. Кириченко
Відмежування злочину, передбаченого ст. 1881 КК України,
від суміжних злочинів та адміністративних проступків ……………….... 152

2010. – № 2

279

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ
Ю.Е. Черкасов, М.В. Корнієнко
Використання службово-розшукових собак
при проведенні спеціальних тактичних операцій ………………..………. 161
Л.І. Аркуша
Етапи легалізації (відмивання) доходів,
отриманих злочинним шляхом ……………………………………………. 170
І.В. Кубарєв
Поняття взаємодії слідчого та оперативних підрозділів
при розслідуванні злочинів ……………………………………………….. 181
Д.В. Пашнєв, М.В. Рудик
Принципи захисту комп’ютерної інформації
від неправомірного втручання …………………………………………….. 186
І.В. Пиріг
Процесуальний статус спеціаліста та можливості залучення
працівників експертної служби МВС до проведення слідчих дій ……….193
Д.С. Савочкін
Актуальні питання розбудови системи
протидії екстремізму в Україні ……………………………………...…….. 200
І.П. Баглай
Ефективність оперативно-розшукової протидії
вчиненню злочинів у місцях позбавлення волі ………………………...… 207
Ю.М. Чорноус
Правові основи забезпечення прав і свобод людини у сфері
міжнародного співробітництва з розслідування злочинів ………………. 212
Л.А. Філяніна
Теоретичні аспекти співвідношення понять «видача особи»,
яка скоїла суспільно небезпечне діяння, та «передача злочинця» …...…. 219
З ІСТОРІЇ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В.М. Алтуєв
Організаційне зміцнення, кадрове забезпечення
та діяльність волинської губернської міліції
у період відбудови народного господарства (1921-1925 рр.) …………… 225

280 Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ
І.Ю. Копелєв
Педагогічна техніка …………………………………………………...…. 244
НАУКОВЕ ЖИТТЯ
Захист дисертацій ………………………………………………….....…... 261
Хроніка міжнародної правової та поліцейської кооперації ………...…. 263
Нові видання …………..………………………………………………….. 269
Памяті А.П. Закалюка ……………………………………………..…….. 270
Довідка про авторів …………………………………………..…….……. 272

