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НОВІ ВИДАННЯ
У 2018-2019 рр. науковцями Дніпропетровського
внутрішніх справ випущено наукові видання:

державного

університету

Актуальні дослідження правових та економічних процесів у
контексті євроінтеграції: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.
здоб. вищ. освіти (м. Дніпро, 28 трав. 2019 р.). Дніпро : Дніпроп.
держ. ун-т внутр. справ, 2019. – 188 с.
ISBN 978-617-7665-62-4
Збірник містить матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Актуальні дослідження правових та економічних процесів у контексті євроінтеграції», в якій взяли участь ад’юнкти (аспіранти, здобувачі), слухачі магістратури, курсанти та студенти вищих навчальних закладів України. Тематика публікацій охоплює найбільш
актуальні проблеми юриспруденції та економіки.
Матеріали конференції можуть бути використані в науково-дослідній роботі та навчальному процесі спеціалізованих ВНЗ, зокрема слугувати
підґрунтям для подальших наукових розвідок у відповідних галузях.
Антонюк О. В., Чаплинський К. О. Теоретичні засади
методики розслідування хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень : монографія. Київ : Видавничий
дім «Гельветика», 2018. 184 с.
ISBN 978-966-916-653-1
В монографії з урахуванням сучасного стану розвитку криміналістичної науки та правоохоронної практики визначено поняття й елементи криміналістичної характеристики хуліганства,
окреслено способи, знаряддя й слідову картину злочинів, досліджено обстановку злочинного посягання та особу злочинця й потерпілого.
Розкрито особливості організації розслідування хуліганства. Досліджено особливості аналізу первинної інформації та обставини, що підлягають встановленню. Запропоновано алгоритми дій слідчого у типових слідчих ситуаціях початкового та подальшого етапів розслідування. Наголошено на проблемних питаннях взаємодії слідчих і
оперативних підрозділів у справах про хуліганство. Удосконалено організаційнотактичне забезпечення проведення слідчих (розшукових) дій. Досліджено особливості
використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів вказаної категорії.
Для науковців, викладачів, курсантів, студентів та слухачів вищих юридичних навчальних закладів, ад’юнктів та аспірантів, працівників поліції, прокуратури та адвокатури, усіх тих, хто виявляє інтерес до юридичної науки.
Береза Ю.М., Чаплинський К.О. Теоретичні засади методики розслідування незаконного заволодіння військовослужбовцем зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами :
монографія. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2018. 156 с.
ISBN 978-966-916-651-7
У монографії із урахуванням сучасних потреб правоохоронної практики та стану розвитку криміналістичної науки здійснено
криміналістичний аналіз незаконного заволодіння військовослужбовцем зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами; визначено поняття та елементи криміналістичної характеристики злочину; виокремлено способи й обстановку злочину; предмет злочинного посягання та слідову картину. Зосереджено увагу на характеристиці особи злочинця. Висвітлено особливості організації розслідування незаконного заволодіння
військовослужбовцем зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Запропоновано типові слідчі ситуації розслідування та порядок дій працівників поліції відповідно
до цих ситуацій. Визначено тактику проведення окремих слідчих (розшукових) дій.
Для науковців, викладачів, ад’юнктів і аспіратів, курсантів, студентів та слухачів вищих юридичних навчальних закладів, працівників органів внутрішніх справ, прокураіури,
Служби безпеки України та адвокаїури, усіх тих, хто виявляє інтерес до юридичної науки.
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Бідняк Г. С. Теорія і практика використання спеціальних знань при розслідуванні шахрайств : монограф. Дніпро:
Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. 152 с.
ISBN 978-617-7665-70-9
З урахуванням сучасного стану розвитку криміналістичної
науки та правоохоронної практики досліджено концептуальні положення використання спеціальних знань при розслідуванні шахрайств. Розкрито поняття способів вчинення шахрайств та надано їх
класифікацію. Конкретизовано поняття спеціальних знань, форми та
коло суб’єктів їх використання під час розслідування шахрайств.
Досліджено слідову картину вчинення шахрайських посягань. Окреслено проблемні питання, пов’язані з участю спеціаліста при проведенні окремих слідчих
(розшукових) дій під час розслідування злочинів даної категорії, а також розкрито особливості його дій під час обшуку, слідчого експерименту, слідчого огляду. У роботі зазначаюся особливості призначення та проведення почеркознавчої і технічної експертиз документів, а також комп’ютерно-технічної та економічної експертиз, доцільність призначення
комплексних експертиз. Обґрунтовано роль висновку експерта при розслідуванні шахрайств, необхідність доповнення законодавства України нормативно-правовими актами,
що регулюватимуть дактилоскопіювання живих осіб та діяльність штемпельно-граверних
майстерень.
Для науковців, викладачів, ад’юнктів та аспірантів, курсантів, студентів та слухачів вищих юридичних навчальних закладів юридичного профілю, працівників Національної поліції, прокуратури, Служби безпеки України, адвокатури, а також усіх тих, хто
виявляє інтерес до юридичної науки.
Основи теорії гендеру: юридичні, політологічні, філософські, педагогічні, лінгвістичні та культурологічні засади: монографія / кол. авт. ; ред. Л. Р. Наливайко, І. О. Грицай. Київ :
Хай-Тек Прес, 2018. 348 с.
ISBN 978-966-910-032-0
У монографії висвітлюються актуальні питання формування
та розбудови гендерної теорії, мовленнєві питання вираження тендерних ідентичностей на сучасному етапі суспільства, політологічні проблеми гендеру, історико-культуро- логічний аналіз фемінінності та маскулінності, основи формування та виховання гендерної
толерантності в освітніх закладах.
Матеріали друкуються мовою оригіналу в авторській редакції.
Видання адресоване педагогам, науковцям, аспірантам, студентам та усім, хто цікавиться проблемами історією теорії гендеру.
Ярошенко А.С., Кононець В.П. Адміністративно-правове
регулювання в галузі насінництва в Україні: монографія. Дніпро : ЛІРА, 2018. 130 с.
ISBN 978-966-981-010-6
Монографію присвячено комплексному та системному аналізу нормативно-правової бази та наявних наукових джерел та визначає сутність та особливості адміністративно-правового регулювання в галузі насінництва в Україні, а також окреслює напрями
вдосконалення чинного законодавства в даній сфері, з урахуванням позитивного міжнародного. Також дана монографія є однією з
перших спроб, у вітчизняній науці адміністративного права, комплексного дослідження адміністративно-правового регулювання в
галузі насінництва в Україні. В результаті проведеного дослідження сформульовано ряд
наукових положень, висновків, пропозицій, що мають важливе теоретичне та практичне
значення.
Видання розраховано на курсантів, студентів, викладачів вищих навчальних закладів, юристів - практиків, а також для широкого кола читачів, які цікавляться проблематикою адміністративно-правового регулювання в галузі насінництва.
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