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УДК 342.951.713
І. О. Федотова, кандидат юридичних наук,
викладач кафедри адміністративного
та митного права Академії митної служби України
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ
ТА ЕЛЕМЕНТІВ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ
МИТНИХ ПРАВОВІДНОСИН
Розглядаються теоретичні питання правового статусу суб’єктів митних правовідносин. Визначається зміст та елементи правового статусу суб’єктів митних правовідносин, аналізуються особливості категорії “правовий статус” у митних правовідносинах.
Рассматриваются теоретические вопросы правового статуса субъектов таможенных правоотношений. Определяется содержание и элементы правового статуса
субъектов таможенных правоотношений, анализируются особенности категории “правовой статус” в таможенных правоотношениях.
The article deals with theoretical questions of the legal status of the subjects of customs
relations. The author defines the content and elements of the legal status of the subjects of customs
relations, analyzes the features of the category “legal status” in the customs law relations.
УДК 351.811.12
В. В. Гаркуша, ад’юнкт кафедри адміністративного
права та адміністративної діяльності
органів внутрішніх справ
Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ
ФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРАЦІВНИКІВ ДАІ ЩОДО КОНТРОЛЮ ЗА ПРАВОМІРНІСТЮ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Розглядаються сутність та форми контролю працівниками ДАІ правомірності експлуатації транспортних засобів, їх позитивні та негативні сторони, а також вибір найраціональнішої форми залежно від конкретної ситуації.
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Рассматриваются сущность и формы контроля сотрудниками ГАИ правомерности
эксплуатации транспортных средств, их позитивные и негативные стороны, а также выбор
наиболее рациональной формы в зависимости от конкретной ситуации.
This article is devoted to essence and forms of control of state automobile inspections activities for
the legitimacy of vehicle operation and their preference and defect, as well as choice of the most rational
form as the case may be.
      

УДК 342.53
О. В. Іванов, здобувач кафедри адміністративного
та митного права Академії митної служби України
СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ – СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ МИТНОЇ СПРАВИ
Досліджується система органів виконавчої влади, які здійснюють адміністративноправове регулювання в галузі митної справи. Визначається коло суб’єктів та аналізуються повноваження органів виконавчої влади в галузі митної справи. Автор вивчає питання правового забезпечення компетенції суб’єктів адміністративно-правового регулювання в галузі митної справи.
Исследуется система органов исполнительной власти, которые осуществляют
административно-правовое регулирование в отрасли таможенного дела. Определяется
круг субъектов административно-правового регулирования в области таможенного дела и
анализируются полномочия органов исполнительной власти в сфере таможенного дела.
Автор изучает вопросы правового обеспечения компетенции субъектов административноправового регулирования в отрасли таможенного дела.
In the article we study a system of executive authorities that carry out the administrative
and legal regulation in the field of customs. Determined by the range of subjects and analyzed the
powers of executive authorities in the field of customs. The author examines the issues of legal
entities to ensure the competence of the administrative and legal regulation in the field of customs.
      
УДК 351.713:343.359.3
М. А. Кривонос, здобувач кафедри адміністративного
та митного права Академії митної служби України
ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ МИТНИХ ОРГАНІВ
ЩОДО НАДАННЯ ВЗАЄМНОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДОПОМОГИ
З ПИТАНЬ ПОРУШЕНЬ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Розкривається основний зміст взаємної адміністративної допомоги з питань порушень митного законодавства. Досліджуються національний та міжнародний рівні організації взаємодії митних органів щодо надання взаємної адміністративної допомоги з питань митної справи.
Раскрывается основное содержание взаимной административной помощи по вопросам нарушений таможенного законодательства. Исследуются национальный и между8
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народный уровни организации взаимодействия таможенных органов относительно предоставления взаимной административной помощи по вопросам таможенного дела.
The article reveals the essence of mutual administrative assistance in customs offenses. National and international levels of cooperation of customs authorities towards the provision of mutual administrative assistance in customs matters, are studied.
      

УДК 342.922:347.994
Ю. Д. Кунєв, доктор юридичних наук,
професор кафедри кримінально-правових дисциплін
Академії митної служби України
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ НАУКИ
Розглянуто сутність і причини проблем теорії та методології адміністративноправової науки. Під час аналізу проблем визначено, що розвитку правової науки сприятиме
використання сучасних методологічних підходів, формування правових понять і категорій,
які зроблять можливим розв’язання більшої частини системних проблем.
Статья посвящена рассмотрению сущности и причин проблем теории и методологии административно-правовой науки. При анализе проблем определено, что развитию
правовой науки будет способствовать использование современных методологических подходов, формирование правовых понятий и категорий, которые сделают возможным решение большей части системных проблем.
The article considers essence and causes of the problems of the theory and methodology of
administrative and legal science. In the analysis of the problems is determined that the development of legal science will be facilitated by the use of modern methodological approaches and the
formation of legal concepts and categories that make it possible to solve most of the systemic
problems.
      
УДК 351.713
В. В. Ліпинський, кандидат юридичних наук,
доцент кафедри адміністративного та митного
права Академії митної служби України
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУМ ВИТРАТ У СПРАВАХ
ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ ТА ЇХ ВІДШКОДУВАННЯ
В МИТНИХ ОРГАНАХ УКРАЇНИ
Розглядаються та аналізуються питання визначення сум витрат у справах про порушення митних правил та їх відшкодування в митних органах України. На підставі проведеного
аналізу надано пропозиції щодо законодавчого врегулювання питань обрахування розмірів витрат у справах про порушення митних правил на зберігання товарів і транспортних засобів.
Рассматриваются и анализируются вопросы определения сумм расходов по делам о
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нарушениях таможенных правил и их возмещении в таможенных органах Украины. На
основании проведенного анализа представлены предложения относительно законодательного урегулирования вопросов установления размеров расходов по делам о нарушении таможенных правил на хранение товаров и транспортных средств.
In this work the author examined and analysed the problems of determination of sums of
charges in matters on violations of customs regulations and their compensation in the customs
organs of Ukraine. On the basis of the conducted analysis there are presented the suggestion in
relation to the legislative settlement of problems of determining the size of charges in matters on
violation of customs regulations on storage of commodities and transport vehicles.
      

УДК 351.88
О. В. Мошинська, заступник начальника Управління
організації та технологій митного контролю,
начальник відділу організації митного контролю
в пунктах пропуску Департаменту організації
митного контролю та оформлення
Держмитслужби України
А. В. Мазур, кандидат юридичних наук,
доцент кафедри адміністративного
та митного права Академії митної служби України
СПРОЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАСОБАМИ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ:
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА МОДЕЛЬ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Присвячено питанням запровадження в Україні системи “уповноважених економічних
операторів”. Проаналізовано системи спрощення митних процедур, що нині застосовуються в
Україні, та систему “уповноважених економічних операторів”, що застосовується у світовій
практиці, зокрема в країнах Європейського Союзу.
Посвящено вопросам введения в Украине системы “уполномоченных экономических операторов”. Проанализированы системы упрощения таможенных процедур, применяемые в
данное время в Украине, и система “уполномоченных экономических операторов”, применяемая в мировой практике, в частности в странах Европейского Союза.
The paper is devoted to establishment in Ukraine the “authorized economic operator” system.
There are analyzed customs procedures facilitation systems, applied currently in Ukraine, and the
“authorized economic operator” system, applied in international practice, particularly in the countries
of European Union.
      
УДК 336.225.3 (477)
Ю. В. Оніщик, кандидат юридичних наук,
доцент кафедри фінансових розслідувань
10
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Національного університету державної
податкової служби України
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МИТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ:
ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Розглянуто одну з фундаментальних категорій митного законодавства – митні правовідносини. На підставі чинного законодавства України аргументовано доводиться, що до
предмета правового регулювання митних відносин входять норми фінансового права.
Рассмотрена одна из фундаментальных категорий таможенного законодательства –
таможенные правоотношения. На основании действующего законодательства Украины
аргументированно доказывается, что в предмет правового регулирования таможенных
отношений входят нормы финансового права.
The article shows the fundamental category of customs legislation – customs relationship.
Making reference to the effective Law of Ukraine, the author of the article reasons appurtenance
of financial law norms to customs regulation.
      
УДК 339.543
В. В. Романенко, здобувач кафедри
адміністративного права Національного
університету “Юридична академія України
ім. Ярослава Мудрого”
ПОПЕРЕДНІЙ ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ:
ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
На підставі ретроспективного аналізу новітніх нормативно-правових актів, покликаних урегулювати попередній документальний контроль на митному кордоні, а також
нового Митного кодексу України виявлено недоліки нормативно-правових приписів і запропоновано можливі шляхи вдосконалення чинного законодавства.
На основании ретроспективного анализа новейших нормативно-правовых актов,
призванных урегулировать предварительный документальный контроль на таможенной
границе, а также нового Таможенного кодекса Украины выявлены недостатки нормативноправовых предписаний и предложены возможные пути совершенствования действующего
законодательства.
On the basis of retrospective analysis of up-to-date regulatory legal acts destined to adjust
preliminary documentary control at the customs border, as well as the new Customs Code of
Ukraine, there are detected disadvantages of regulatory legal mandates and suggested possible
ways to improve current legislation.
      
УДК 342.9
Ю. О. Рудницька, юрисконсульт
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ПП “КМВ”, викладач кафедри цивільного
та господарського права ДВНЗ НГУ,
викладач кафедри права ДУЕП ім. А. Нобеля
АНАЛІЗ ПРИЧИН НЕДОБРОСОВІСНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ
АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА НА ПРИКЛАДІ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ
ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇЇ ОБМЕЖЕННЯ
Статтю присвячено деяким проблемам та аналізу причин недобросовісної поведінки
учасників адміністративного судочинства на прикладі податкових спорів та можливі
шляхи її обмеження.
Статья посвящена некоторым проблемам и анализу причин недобросовестного поведения участников административного судопроизводства на примере налоговых споров и
возможные пути их решения.
The article is devoted to some problems and analysis of reasons of unconscientious conduct
of participants of the administrative legal proceeding on the example of tax disputes and possible
ways of their decision.
      
УДК 342.9:339.543.4:615.2
О. М. Шевчук, здобувач кафедри
адміністративного права Національного
університету “Юридична академія України
ім. Ярослава Мудрого”
МИТНА ВАРТІСТЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ЯК ЗАХІД
МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ
Статтю присвячено актуальній проблемі визначення митної вартості лікарських
засобів як заходу митно-тарифного регулювання порядку переміщення ліків через митний
кордон України. Наведено особливості вибору методів визначення митної вартості лікарських засобів і переліку необхідних для підтвердження правильності її визначення документів, залежно від реєстраційного статусу лікарського засобу та суб’єктів переміщення.
Статья посвящена актуальной проблеме определения таможенной стоимости лекарственных средств как меры таможенно-тарифного регулирования порядка перемещения лекарств через таможенную границу Украины. Приведены особенности выбора методов определения таможенной стоимости лекарственных средств и перечня необходимых
для подтверждения правильности её определения документов в зависимости от регистрационного статуса лекарственного средства и субъектов перемещения.
Research devoted to the actual problem of determining the customs value of drugs as a
measure of customs-tariff regulation of the movement of drugs across the customs border of
Ukraine. The decluraties of the choice of methods for determining the customs value of drugs and
a list of documents, are given necessary to confirm the accuracy of its determination, depending
on the registration status of the drug and the actors move.

УДК 347.131.2
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Н. О. Валуєва, старший викладач кафедри
цивільно-правових дисциплін Академії митної
служби України
А. А. Совенко, головний спеціаліст кафедри
цивільно-правових дисциплін Академії митної
служби України
ЩО ТАКЕ СТРОКИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ?
У статті визначається актуальність даної теми, адже строки є однією з важливих
правових категорій, які відіграють головну роль у цивільно-правових відносинах. Мета і
завдання праці – дослідження правової природи строків позовної давності, а також наслідків
їх закінчення з урахуванням диференціації права на позов у матеріальному та процесуальному
розумінні й вироблення конкретних рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері застосування та обчислення строків позовної давності. У написанні статті
використовувалися методи емпіричного та історико-правового аналізу.
В статье отмечается актуальность данной темы, ведь сроки являются одной из
важных правовых категорий, которые играют главную роль в гражданско-правовых отношениях. Цель и задание работы – исследование правовой природы сроков исковой давности, а также последствий их истечения с учетом дифференциации права на иск в материальном и процессуальном понимании и выработку конкретных рекомендаций и предложений относительно совершенствования законодательства в сфере применения и вычисления сроков исковой давности.
The author shows the importance of this problem, because the limitation period is one of the
most important legal categories, which are the main basis of the civil relations. The purpose and objectives are based on studying the legal nature of the limitation periods, as well as the consequences of
their expiry, taking into account the differentiation of the right of action in the material and procedural
sense, and making concrete recommendations and proposals in order to improve legislation in the
sphere of application and calculation of the limitation periods. While carrying out this work the author
used the methods of empirical as well as historical and legal analysis.
      
УДК 338.23:338.12
К. О. Заскока, слухач магістратури
Академії митної служби України
І. В. Стрижак, кандидат юридичних наук,
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін
Академії митної служби України
ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ НЕГАТИВНИМ ЕКОНОМІЧНИМ ЯВИЩАМ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Статтю присвячено загальному огляду негативного впливу глобалізації на Україну й
національну економіку та загальним шляхам розв’язання проблем на сучасному етапі.
Статья посвящена общему обзору негативного влияния глобализации на Украину и
национальную экономику, а также общим путям решения проблем на современном этапе.
The article is devoted to the common review of negative tendention of globalization in Ukraine
and in national economic. As well in the article author says about common ways of solving this problems.
УДК 347.73
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В. А. Тулянцева, викладач кафедри
цивільно-правових дисциплін
Академії митної служби України
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ДЕРЖАВНИХ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ
В УКРАЇНІ
У статті висвітлюються організаційні засади діяльності державних позабюджетних цільових фондів в Україні. Характеризуються поняття та класифікація централізованих позабюджетних цільових фондів і їх види, порядок формування грошових коштів цих
фондів та повноваження щодо контролю за використанням цих коштів.
В статье освещаются организационные основы деятельности государственных
внебюджетных целевых фондов в Украине. Охарактеризованы понятия и классификация
внебюджетных целевых фондов, порядок формирования денежных средств этих фондов, а
также полномочия по осуществлению контроля за использованием этих средств.
In this article organizational bases of the activity of the state off-budget trust funds in
Ukraine are shown. The concept and classification of centralized off-budget trust funds and they
conduct, a formation order of money of this funds and the power in performed of control of using
that money, are characterized.
      
УДК 349.6:341.139
В. А. Зуєв, кандидат юридичних наук,
завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін
Академії митної служби України
ОСОБЛИВОСТІ МИТНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ПЕРЕМІЩЕННЯ ВІДХОДІВ
У статті розкриваються особливості митно-правового регулювання переміщення
відходів, порядок здійснення їх попереднього документального контролю, а також визначаються засади взаємодії митних та природоохоронних органів у цій сфері.
В статье раскрываются особенности таможенно-правового регулирования перемещения отходов, порядок осуществления их предварительного документального контроля, а также определяются направления взаимодействия таможенных и природоохранных органов в этой сфере.
The article is dedicated to the problems of customs and legal regulation of movement of
waste, the order of their preliminary of documentary control, and also directions of cooperation
customs and environmental agencies in this area, are identified.
      

УДК 349.6:656.073.5
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О. М. Шуміло, кандидат юридичних наук,
доцент кафедри правового забезпечення
господарської діяльності навчально-наукового
інституту права та масових комунікацій Харківського
національного університету внутрішніх справ
ЩОДО СПРИЯННЯ МИТНИХ ОРГАНІВ ОХОРОНІ ДОВКІЛЛЯ
ПІД ЧАС ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ
ТА ПРИРОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН
Проведено аналіз наданих митним органам окремих правомочностей щодо сприяння
захисту охорони довкілля під час переміщення природних об’єктів та товарів через митний кордон, розглянуто еколого-правові дефініції. Внесено пропозиції з удосконалення чинного митного законодавства.
Осуществлен анализ правомочностей таможенных органов в сфере охраны окружающей среды при перемещении объектов и товаров через таможенную границу, рассмотрены эколого-правовые дефиниции. Внесены предложения по усовершенствованию
действующего таможенного законодательства.
The analysis of given to the customs office certain powers to favour the environment protection during the transmission of goods and natural objects through the customs border has been
done. The propositions on improving the applicable customs legislations have been put forward.

УДК 343.415:342.849.3
Т. С. Батраченко, аспірант кафедри кримінального
права Луганського державного університету
внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка
ВІДМЕЖУВАННЯ ст. 1591 КК УКРАЇНИ ВІД СУМІЖНОГО
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОСТУПКУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО ст. 21215 КУпАП
У статті виконано порівняльно-правовий аналіз окремих питань відмежування
кримінально караних діянь від адміністративних деліктів за порушення порядку фінансування на виборах. Розкрито ознаки, які слугуватимуть одним з основних критеріїв відмежування ст. 1591 КК України від 21215 КУпАП України. Сформульовано пропозиції щодо
вдосконалення чинного кримінального та адміністративного законодавства.
В статье осуществлен сравнительно-правовой анализ отдельных вопросов отграничения уголовно наказуемых деяний от административных деликтов за нарушение порядка финансирования на выборах. Раскрыты признаки, которые послужат одним из основных критериев отграничения ст. 1591 УК Украины от 21215 КУпАП Украины. Сформулированы предложения по совершенствованию действующего уголовного и административного законодательства.
The article presents a comparative legal analysis of specific issues separating the criminal acts of
administrative violations for violation of the financing of elections. Reveals features that serve as
one of the main criteria demarcation of article 1591 Criminal Code of Ukraine from 21215 Ukraine
CAO. The proposals to improve existing criminal and administrative law are formulated.
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УДК 343.14
В. П. Гмирко, кандидат юридичних наук,
доцент кафедри кримінально-правових
дисциплін Академії митної служби України
ОБ’ЄКТИВІЗМ ЯК ТЕХНОЛОГІЧНА ЗАСАДА
СПОСОБУ ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
У статті розглядається об’єктивізм як одна з технологічних засад способу діяльності доказування в кримінальному процесі.
В статье рассматривается принцип объективизма как один из элементов способа
деятельности доказывания в уголовном процессе.
The article represents the view on objectivism as a technology method of proving in the
criminal procedure.
      

УДК 343.13
И. А. Зинченко, кандидат юридических наук,
доцент Калининградского филиала
Международного университета
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
В КОНТЕКСТЕ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
У статті аналізуються поняття і зміст кримінальної та кримінально-процесуальної
політик. Приділено увагу значенню їхньої кримінологічної складової. Висловлюються судження
про шляхи розвитку кримінально-процесуального законодавства. Сформульовано низку ключових елементів кримінально-процесуальної політики.
В статье анализируются понятие и содержание уголовной и уголовно-процессуальной политик. Уделено внимание значению их криминологической составляющей. Высказываются суждения о путях развития уголовно-процессуального законодательства. Формулируется ряд ключевых элементов уголовно-процессуальной политики.
The article analyses the notion and the content of the criminal and the criminal-processing
policy. Attention is paid to the meaning of their criminological component. There are considerations as to the ways of the criminal-processing law development. The key elements of the criminalprocessing policy are formulated.
      

УДК 343.131
16

12Вісник Академії митної служби України. Серія: “Право”, № 1 (8), 2012

С. О. Гемай, кандидат юридичних наук,
доцент кафедри кримінального права
та кримінології Національного гірничого університету
СКЛАДНІСТЬ І ДИНАМІЧНІСТЬ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН
ЯК ОДИН ІЗ ЕЛЕМЕНТІВ У ДОСЛІДЖЕННІ ГІПОТЕЗИ НОРМ
КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
Статтю присвячено спробі вперше дослідити питання складності та динамічності
кримінально-процесуальних відносин як одного з центральних і головних елементів у дослідженні поняття та структури гіпотези норм кримінально-процесуального права.
Статья посвящена впервые проведенному исследованию вопросов сложности и динамичности уголовно-процессуальных отношения как одного из центральных и главных
элементов при исследовании гипотезы норм уголовно-процессуального права.
The article is devoted to research for the first time the questions of the complication and
the dynamism of criminal procedure relations as the one of element of the researching of the hypothesis of criminal procedure standarts.
      

УДК 343.982
Є. І. Макаренко, кандидат юридичних наук, професор
Дніпропетровського гуманітарного університету
ЗАТРИМАННЯ ПІДОЗРЮВАНИХ У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНІВ:
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ, ЗАКОНОДАВСТВА
І ПРАКТИКИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ
У статті аналізується сутність затримання підозрюваного (обвинуваченого) в учиненні злочину як кримінально-процесуальний інститут і пропонуються шляхи розв’язання
існуючих проблем.
В статье анализируется сущность задержания подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления как уголовно-правовой институт и предлагаются пути решения
существующих проблем.
In the article the concept of detention of the crime suspected of feasance is analysed as
criminally-judicial institute and the ways of decision of existent problems are offered.
      
УДК 343.341:343.9.024 (477)
О. В. Одинцов, ад’юнкт Луганського державного
університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка
РІВНІ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ:
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ТА КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ
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У статті синтезовано нові аргументи на підтримку виділення в організованій злочинності трьох рівнів на підставі аналізу положень чинного кримінального законодавства, кримінальної статистики Міністерства внутрішніх справ України про цей вид злочинності.
В статье синтезировано новые аргументы в пользу выделения в организованной преступности трех уровней на основе анализа положений действующего уголовного законодательства,
уголовной статистики Министерства внутренних дел Украины об этом виде преступности.
In the article the author synthesized new arguments in behalf on the separation in the organized crime of three levels on the basis of analysis of articles of current criminal law, criminal
statistics of Ministry of Internal Affairs of Ukraine about this type of crime.
      
УДК 343.36 (477)
О. М. Сокуренко, кандидат юридичних наук, доцент
кафедри державно-правових дисциплін
Навчально-наукового інституту економіки і права
Черкаського національного університету
ім. Б. Хмельницького
ОКРЕМІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛІСНОГО УХИЛЕННЯ ВІД ВИКОНАННЯ
РОБІТ ЗАСУДЖЕНИМ, ЩО ВІДБУВАЄ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ
Статтю присвячено застосуванню дворазової дисциплінарної преюдиції під час кваліфікації злісного ухилення від робіт засудженим, що відбуває покарання у вигляді обмеження волі. Це дослідження розкриває проблематику застосування дворазової дисциплінарної преюдиції та висвітлює ці проблеми в судовій практиці.
Статья посвящена применению двухразовой дисциплинарной преюдиции при квалификации злостного уклонения от выполнения работ осужденным, отбывающим наказание
в виде лишения свободы. Данное исследование раскрывает проблематику использования
двухразовой дисциплинарной преюдиции и освещает эти проблемы в судебной практике.
The article is devoted to a usage of double reiterated disciplinary preyudiction affiliated
the qualification of malicious wriggling out of work of a convicted that serves the sentence in the
form of limitation of freedom. Research investigation discloses the problem of usage double reiterated disciplinary preyudiction and enlightens these problem in judicial practice.
      
УДК 343.132
С. В. Обшалов, кандидат юридичних наук, професор
кафедри оперативно-розшукової діяльності
факультету кримінальної міліції Дніпропетровського
державного університету внутрішніх справ
ВЗАЄМОДІЯ ОПЕРАТИВНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА СЛІДЧИХ
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НЕВІДКЛАДНИХ СЛІДЧИХ ДІЙ
Розглянуто організацію взаємодії основних суб’єктів кримінального судочинства,
використання прав і обов’язків органами дізнання та слідства з розкриття та розслідування злочинів. Запропоновано авторське бачення юридичних причин і наслідків здійснення
кримінального провадження щодо осіб, котрі обґрунтовано підозрюються у вчиненні злочину.
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Рассмотрена организация взаимодействия субъектов уголовного судопроизводства,
использования прав и обязанностей органами дознания и следствия в раскрытии и расследовании преступлений. Предложено авторское видение юридических причин и последствий
осуществления уголовного судопроизводства в отношении лиц, которые обоснованно подозреваются в совершении преступления.
The article deals with the interaction of the main criminal law entities and the rights and
duties of the enquiery searching authouties in case of crime detection. The author presents his
point of view as to the causes and cousequences of the criminal process for the persons who are
suspected in the crime.
      
УДК 343.95
Ю. О. Корольов, здобувач Академії митної
служби України
ПСИХОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРИЧИН ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Розкриваються особливості психологічних підходів до причин злочинної діяльності, а
також розглянуто сутність та зміст даних причин.
Раскрываются особенности психологических подходов к причинам преступной деятельности, а также рассматриваются сущность и содержание данных причин.
The peculiarities of psychological approaches to the motives of criminal activity, the main
points and matters of reasons are uncovered in the article.
УДК 347.734
Л. О. Васильєва, спеціаліст лабораторії
ідентифікації та вартісної оцінки культурних
цінностей Академії митної служби України
КЛАСИФІКАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ: ТЕОРЕТИЧНЕ
ТА ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
У статті розглядається класифікація банківських операцій, яка сприяє розумінню
банківської діяльності й визначенню поняття банку. Аналізуються можливі варіанти класифікації залежно від критерію, який покладено в основу.
В статье рассматривается классификация банковских операций, которая способствует пониманию банковской деятельности и определению понятия банка. Анализируются возможные варианты классификации в зависимости от критерия, который взят за
основу.
The article studies the classification of banking operations which promotes understanding
of banking activity and the definition of the bank. The author analyses the possible options for
classification according to the criterion, taken as a basis.
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