Міністерство внутрішніх справ України
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАУКОВИЙ ВІСНИК
Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ
Збірник наукових праць

2010
№ 4 (51)
Рекомендовано до друку Вченою радою
Дніпропетровського державного університету
внутрішніх справ (протокол № 4 від 23 грудня 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. – № 4 (51). – 436 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 • 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 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 юрид. наук,
доц. М.Г. Вербенський; 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. 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. – № 4

429

ЗМІСТ
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА ТА ПРАВООХОРОННОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Л.М. Лобойко
Предмет і межі реформування
кримінально-процесуального законодавства …………………………….. 3
В.М. Тертишник
Диспозитивність та змагальність у кримінальному процесі ……………. 11
Д.Г. Заброда
Антикорупційне законодавство як джерело
інформації про стан корупції в Україні ……………………………………17
В.П. Пєтков
Проблеми та перспективи підготовки
юристів-менеджерів у вищих навчальних закладах МВС України …….. 24
О.Г. Комісаров
Формування інформаційної компетентності: роль
та місце тактико-спеціальної підготовки …………………………………. 32
Л.П. Скалозуб, В.І. Василинчук
Оперативно-розшукова профілактика злочинів у сфері економіки
як головний напрямок в сучасній оперативно-розшуковій діяльності …. 40
Є.О. Безсмертний
Проблеми розвитку вищої освіти МВС України в умовах
існування загальноєвропейського освітянського простору …………….. 51
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ТА КОНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ
ДЕРЖАВИ І ПРАВА
В.О. Серьогін
Передісторія прайвесі в державах античності ……………………………. 58
І.Є. Словська
Теоретичні аспекти інституту лобіювання ………………….……………. 66

430

Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

С.Ю. Обрусна
Принципи організації та діяльності судової системи України:
сучасний стан та перспективи розвитку ………………………………….. 74
Г.Ю. Зубко
Умови правової маргіналізації особи в Україні ………………………….. 81
К.С. Полетило
Основний закон Чехії про інформаційні права і свободи
людини та можливості їх судового захисту ……………………………….88
ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО
ТА АГРАРНОГО ПРАВА
В.Я. Киян
Особливості прикомандирування працівників
органів внутрішніх справ до цивільних установ …………………………. 97
Л.Я. Свистун
Правове регулювання строків у договорах купівлі-продажу …………… 103
В.Д. Сидор
Земельне законодавство та його місце
в системі національного законодавства ……………………………….….. 110
О.М. Спектор
Проблема визначення поняття та системи
АВС у сучасній юридичній літературі ……………………………………. 117
Л.О. Мойсей
Основні напрямки вдосконалення законодавства
у сфері забезпечення військовослужбовців житлом …………………….. 124
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС.
ФІНАНСОВЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Д.С. Лещенко
Альтернативні механізми управління у світлі
адміністративно-політичних реформ в Україні ………………………….. 134
Р.В. Миронюк
Особливості правового статусу особи, яка підозрюється
у вчиненні правопорушення ………………………………………………. 142

2010. – № 4

431

С.І. Саєнко
Оцінка ефективності адміністративно-деліктного
законодавства України: теоретико-прикладний аспект …………………. 151
А.Й. Іванський
Фінансова-правова відповідальність та фінансово-правовий примус ….. 157
Б.Ю. Бурбело
Повноваження місцевих державних адміністрацій
у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху .………………………... 166
В.П. Буцикіна
Особливості реалізації завдань та функцій міліції
з охорони громадського порядку в аеропортах …………………………. 173
А.В. Жбанчик
Основні підходи до розуміння громадського порядку
як об’єкта впливу міліції та внутрішніх військ МВС України ………….. 180
Р.І. Зуєв
Основні підходи до розуміння сутності адміністративно-правового
забезпечення прав і свобод людини ………………………………………. 188
Р.М. Кацуба
Адміністративно-правове забезпечення охорони
громадського порядку під час масових спортивних заходів ……………. 195
Є.О. Легеза
Щодо визначення адміністративних послуг в Україні ………………….. 203
О.В. Мельник
Охорона приватної власності як адміністративно-правова категорія .… 208
М.С. Небеська
Деякі питання щодо характеристики та поняття механізму
забезпечення прав і свобод людини у сфері охорони
громадського порядку та громадської безпеки ………………………..…. 215
І.М. Олексіїва
Доказування у справах про адміністративні
правопорушення: гносеологічний вимір ………………………………… 222
Н.А. Олефіренко
Особливості змісту правового статусу
учасників адміністративно-деліктного процесу …………………………. 228

432

Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

М.В. Сибірякова
Громадянська освіта як засіб формування
антикорупційної громадянської свідомості ……………………………… 235
Є.М. Щербина
Забезпечення правил благоустрою територій міст
та інших населених пунктів екологічною міліцією ……………………… 246
ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ
Л.М. Демидова
Актуальні проблеми кримінально-правової охорони власності ………

255

О.О. Титаренко
Сучасний стан розвитку кримінологічних досліджень,
пов’язаних із запобіганням злочинам у сфері
громадської безпеки та громадського порядку …………………………... 263
Д.С. Шиян
Застосування позбавлення права обіймати певні посади
або займатися певною діяльністю при звільненні
засудженого від покарання та його відбування ………………………….. 269
К.І. Берлянд
Загальне поняття злочинів, вчинених з хуліганських мотивів ………….. 278
Р.Ю. Бурбело
Проблеми вивчення особистості професійного злочинця ..…………….. 285
Д.Ю. Гуренко
Посягання на життя представника правоохоронного органу,
члена громадського формування з охорони громадського порядку
і державного кордону або військовослужбовця:
загальна характеристика складу злочину ……………………………..….. 291
О.І. Кохановська
Історико-правова характеристика криміналізації незаконних
дій з інсайдерською інформацією в Україні …………………..………….. 299
М.І. Омельяненко
Правове регулювання арешту майна в Україні:
сучасний стан та перспективи …………………………………………..…. 308

2010. – № 4

433

Д.О. Сіц
Міжнародне співробітництво у галузі запобігання расизму
та ксенофобії у діях окремих неформальних
радикально налаштованих молодіжних угруповань …………………….. 314
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ
В.С. Березняк, І.В. Пиріг
Терміни проведення судових експертиз ………………..……………..….. 320
М.Ю. Будзієвський
Історичні етапи розвитку техніко-криміналістичного
дослідження документів ……………………………………………..…… 328
О.П. Кучинська
Деякі питання щодо попереднього розгляду справи суддею …………….334
П.Я. Мінка, А.В. Хрідочкін
Особливості правового регулювання оперативно-розшукової
діяльності в країнах Співдружності незалежних держав ……………….. 339
О.В. Старченко
Тактичні прийоми взаємодії слідчих ОВС із засобами
масової інформації у розкритті й розслідуванні злочинів ………………. 345
К.О. Чаплинський
Проблемні питання тактики проведення очної ставки …………………... 353
А.А. Благодир
Примусові слідчі дії …………………………………………………….….. 359
А.Л. Василюк
Протидія незаконному обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів
як завдання правоохоронної діяльності ………………………………….. 365
І.В. Єна
Кримінальне переслідування в діяльності прокурора …………………… 373
Г.І. Масяйкін
Діяльність правоохоронних органів часів СРСР
у боротьбі зі «злодіями в законі» ………………………………………..… 380
Д.А. Патрелюк
Ситуації допиту неповнолітніх, підозрюваних у вчиненні
незаконних заволодінь транспортними засобами ……………………….. 390

434

Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

В.М. Плетенець
Особливості допиту підозрюваних за злочинами,
кваліфікованими згідно зі ст. 259 КК України ………………………..….. 396
Д.В. Симонович
Розмежування міжнародних та європейських
стандартів з прав людини у кримінальному судочинстві ……………….. 400
С.В. Сторожко
Типові слідчі ситуації початкового етапу
розслідування викрадення електричної енергії
шляхом її самовільного використання ……………………………………. 410
НАУКОВЕ ЖИТТЯ
Персоналії …………………………………………………………..…….… 417
Конкурси ……………………………………………………………………. 419
Захист дисертацій ………………………………………….....……..…….... 421
Нові видання …………..……………………………………………..…….. 423
Довідка про авторів …………………………………………..……………. 425

