
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 
 
 

2012 
 

Спеціальний випуск № 1 (60) 
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ  

ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ» 
 
 

Рекомендовано до друку Вченою радою  
Дніпропетровського державного університету  

внутрішніх справ (протокол № 10 від 21 червня 2012 р.) 
 
 
 
 
 
 
 

Дніпропетровськ 
2012 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 2 

ББК 67.9 (4 УКР) я5  
 Н 34 
 

Науковий вісник Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2012. – Спец. вип. 
№ 1 (60) «Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю». – 364 с. 

 

Наукове видання • Засновник та видавець – Дніпропетровський 
державний університет внутрішніх справ • Свідоцтво про державну ре-
єстрацію – КВ № 11383-256 ПР від 23.06.2006 • Виходить щокварталь-
но • Тираж – 120 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) 
(постанова президії ВАК України № 1-05/2 від 10.03.2010) 

 
Вміщено наукові статті вчених, викладачів і здобувачів університету, 

навчальних закладів системи МВС та інших центральних органів виконавчої 
влади, працівників правоохоронних органів. Розглянуто кримінально-правові, 
кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти боро-
тьби зі злочинністю. 

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

 
 

Редакційна колегія: 
д-р юрид. наук, проф. С.М. Алфьоров (голова); д-р юрид. наук, проф. 
К.В. Антонов; д-р юрид. наук, проф. І.Г. Богатирьов; д-р юрид. наук, 
доц. М.Г. Вербенський; д-р тех. наук, проф. В.Б. Вишня; д-р юрид. наук, 
проф. В.П. Ємельянов; д-р юрид. наук, проф. М.В. Корнієнко; д-р філос. 
наук, проф. В.В. Кузьменко; д-р юрид. наук, проф. Є.В. Курінний; д-р 
юрид. наук, доц. Т.П. Мінка; д-р юрид. наук, проф. Л.Р. Наливайко; д-р 
філол. наук, проф. А.М. Поповський; д-р юрид. наук, доц. 
В.М. Тертишник; д-р юрид. наук, доц. К.О. Чаплинський; канд. юрид. 
наук, доц. О.В. Кириченко; канд. юрид. наук, доц. О.О. Кисельов; канд. 
юрид. наук, доц. О.М. Обушенко; канд. юрид. наук, доц. Ю.Е. Черкасов; 
канд. юрид. наук, проф. І.Р. Шинкаренко. 

 
 
 

ISSN 2078-3566   ББК 67.9 (4 УКР) я5 
© ДДУВС, 2012 
© Автори, 2012 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 360 

 
 

З М І С Т 
 
 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ 
ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ 

 
О.О. Мислива 
Кваліфікація убивства донора за чинним КК України ………………….. 3 
 
Л.А. Філяніна, Ю.Р. Тарантюк 
Міжнародна кримінальна відповідальність  
індивідів за злочини геноциду …………………………………………….. 11 
 
С.В. Хилюк 
Кваліфікація заздалегідь не обіцяного сприяння 
учасникам злочинних організацій ………………………………………… 20 
 
В.В. Шаблистий 
Реальність як обов’язкова ознака погрози вбивством  
та особливості її встановлення органами внутрішніх справ ……………. 29 
 
В.М. Бабенко 
Організовані форми умисного вбивства  
у законодавстві Радянської України ………………………………………. 37 
 
Є.О. Бараксанов 
Об’єкт посягань на життя, здоров’я та власність осіб,  
що здійснюють правосуддя ……………………………………………….. 45 
 
С.О. Бочарников 
Обов’язкові ознаки суб’єктивної сторони злочину,  
передбаченого ст. 298 КК України ……………………………………….. 50 
 
О.М. Кричківський 
Види конкуренції кримінально-правових  
норм при призначенні покарання …………………………………………. 57 
 
О.І. Павликівський 
Будівлі і споруди як предмет злочину,  
передбаченого ст. 275 КК України ………………………………………... 65 

 
ПИТАННЯ КРИМІНОЛОГІЇ  

ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА 
 
С.Ф. Денисов, С.Г. Кулик 
Правові засади запобігання злочинам проти моральності: 
міжнародний, іноземний та національний рівень ………………………... 74 



2012. – Спеціальний випуск № 1 361

О.І. Богатирьова 
Правовий аналіз діяльності служби пробації у Республіці Казахстан …. 81 
 
В.М. Пальченкова 
Спостережні комісії як форма контролю 
за діяльністю пенітенціарної системи в Російській імперії 
наприкінці 70-х – на початку 80-х рр. ХІХ ст. ........................................... 92 
 
В.М. Руфанова 
Взаємодія органів внутрішніх справ з органами державної  
фінансової інспекції щодо запобігання злочинам, пов’язаним 
з незаконним використанням бюджетних коштів ……………………….. 99 
 
Д.С. Савочкін 
Інформаційна складова протидії тероризму в Україні ………………….. 107 
 
В.В. Шендрик, Ю.І. Лаптій 
Особливості попередження злочинності неповнолітніх  
в США,  Канаді та Україні …………………………………………….…. 114 
 
Ю.Л. Іваненко 
Детермінація злочинів, що вчинюються стосовно осіб,  
які займаються бродяжництвом ………………………………………….. 123 
 
І.О. Кисельов 
Нормативно-правове забезпечення запобігання рецидивній  
злочинності органами внутрішніх справ ………………………………… 128 
 
В.М. Климкін 
Досконале та всебічне вивчення особи засудженого до позбавлення  
волі як одна з найголовніших передумов розробки дієвих засобів  
боротьби з насильницькою злочинністюу пенітенціарних установах ….. 137 
 
Н.О. Овчарик 
Викрадення чужого майна з автомобілів  
як об’єкт кримінологічного дослідження ………………………………… 142 
 
Л.Л. Тихоненко 
Проблеми дитячої бездоглядності та безпритульності в Україні ………. 148 

 
 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ  
КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 

Л.Р. Наливайко, О.Р. Мала 
Особливості позовної діяльності прокурора у кримінальному  
провадженні як засобу реалізації конституційних функцій  
прокуратури: актуальні питання у світі прийняття нового  
Кримінального процесуального кодексу України ………………………. 156 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 362 

 
С.О. Гемай 
Норми-принципи як окремий вид нетипових норм  
кримінально-процесуального права ………………………………………. 163 
 
А.В. Захарко 
Правила прийняття рішення про застосування запобіжного заходу …… 171 
 
В.Г. Уваров, В.С. Горецька 
Домашній арешт як запобіжний захід ……………………………………. 179 
 
Д.М. Мірковець 
Перспективи удосконалення досудового провадження  
в умовах реформування кримінальної юстиції ……………………………183 
 
А.Г. Шиян, Є.Г. Демошенко 
Якою повинна бути скарга потерпілого  
у справах приватного обвинувачення …………………………………….. 195 
 
А.Ф. Безрукава 
Домашній арешт у системі запобіжних заходів  
за новим Кримінальним процесуальним кодексом України ……………. 203 

 
 

КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ 

 
В.Ю. Артемов 
Ризик прийняття рішень в оперативно-розшуковій діяльності …………. 210 
 
К.В. Гутнік 
Подолання протидії, яка чиниться під час розслідування  
злочинів при проведенні допиту ………………………………………….. 217 
 
О.О. Деревягін 
Сучасний стан оперативної обстановки та перспективи розвитку  
боротьби оперативних підрозділів МВС зі злочинами майнової  
спрямованості, зокрема насильницького характеру …………………….. 223 
 
О.В. Кириченко, О.А. Шевченко 
Принципи запобіжної діяльності підрозділів карного розшуку ………… 230 
 
Ю.Б. Комаринська 
Особливості проведення окремих слідчих дій при розслідуванні  
навмисних вбивств, замаскованих під нещасний випадок  
або самогубство на залізничному транспорті …………………………… 238 



2012. – Спеціальний випуск № 1 363

 
О.В. Лускатов 
Типові ситуації початкового етапу розслідування злочинів 
проти громадського порядку ……………………………………………… 243 
 
В.М. Плетенець 
Особливості проведення слідчого огляду місця,  щодо якого  
висловлено повідомлення про загрозу безпеці громадян,  
знищення чи пошкодження об’єктів власності ………………………….. 254 
 
І.Ф. Хараберюш 
Вдосконалення технічної підготовки  
працівників ОВС: концептуальний підхід ……………………………….. 258 
 
Ю.А. Чаплинська 
Особливості організаційно-підготовчих заходів  
до пред’явлення для впізнання ……………………………………………. 265 
 
Д.К. Антонов 
Особливості оперативно-розшукової характеристики злочинів,  
пов’язаних з порушенням авторського і суміжних прав ………………… 272 
 
О.Є. Гаршина 
Принцип як наукова категорія …………………………………………….. 282 
 
І.М. Єфіменко 
Нормативно-правові підстави взаємодії слідчих 
з оперативними підрозділами при отриманні інформації, 
що становить захищену законом таємницю ……………………………… 289 
 
М.М. Єфімов 
Особливості проведення слідчих дій  
на початковому етапі розслідування хуліганства ……………………….. 295 
 
А.В. Іваниця 
Структура криміналістичної характеристики 
вбивств через необережність ……………………………………………… 303 
 
В.В. Ковальов 
Міжнародне співробітництво у боротьбі  з крадіжками 
культурних цінностей та предметів антикваріату ………………………. 310 
 
І.В. Ковтун  
Організаційно-тактичні форми інформаційно-аналітичного  
забезпечення штабами органів внутрішніх справ  
запобігання кримінальним правопорушенням ………………………….. 315 
 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 364 

І.Я. Кулик  

Організація і тактичні прийоми проведення одночасних  
обшуків при розслідуванні злочинів, учинених  
транснаціональними злочинними угрупованнями ……………………….. 322 
 
М.В. Палькін 
До проблеми визначення форм взаємодії кримінальної міліції  
з іншими суб’єктами протидії злочинності ………………………………. 328 
 
С.А. Риб’янець 
Особливості допиту неповнолітніх, підозрюваних  
у злочинах, кваліфікованих за ст. 259 КК України ……………………… 334 
 
С.А. Савенко 
Оперативно-розшукове забезпечення діяльності прокурора  
під час підтримання державного обвинувачення в суді …………………. 339 
 
С.В. Чугуй 
Проблема індивідуальності  
в теорії оперативно-розшукової  діяльності ……………………………… 347 

 
 

Довідка про авторів …………………………...………………………….... 356 


