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Гануляк Едуард Михайлович – «Диспозитивний метод реалізації кримінально-
правової політики» (12.00.08); 

Жолтані Микола Іванович – «Релігійна організація як учасник кримінально-
виконавчих правовідносин» (12.00.08); 

Крижановський Олексій Миколайович – «Кримінологічні засади формування 
та реалізації стратегії запобігання злочинам у сфері господарської діяльності» (12.00.08); 

Кубрак Руслан Миколайович – «Кримінально-виконавча характеристика засу-
джених з психічними відхиленнями до позбавлення волі на певний строк» (12.00.08); 

Титаренко Сергій Сергійович – «Кримінальна відповідальність за протиправне 
захоплення суб’єктів господарювання» (12.00.08); 

 

– у спеціалізованій вченій раді СРК 08.727.01 на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук (12.00.09): 

Мрочко Роман Миколайович – «Виявлення та розслідування сутенерства, 
учиненого організованою групою»; 

Поліщук Оксана Василівна – «Перевірка відомостей про кримінальні право-
порушення до початку досудового розслідування»; 

Цибенко Олександр Сергійович – «Виявлення та розслідування незаконного 
заволодіння автомобілем, учиненого з подоланням системи захисту». 

 
 
 

НОВІ ВИДАННЯ 
 
У 2017-2018 рр. університетом випущено наукові видання: 
 
Монографії:   

 

Особливості розгляду спорів, пов’язаних з використанням та 
розпорядженням публічним майном: монограф. / Р.В. Миронюк, 
В.М. Пищида. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 156 с.  

ISBN 978-617-7665-52-5 

Здійснено комплексне дослідження особливостей судового роз-
гляду та вирішення спорів, пов’язаних з використанням та розпоря-
дженням публічним майном; вивлено процесуальні вади діяльності 
суду щодо їх розгляду та виокремлено напрямки удосконалення чинно-
го законодавства у досліджуваній сфері.  

Визначено правову природу публічного майна як об’єкта адмі-
ністративно-правового регулювання, з’ясовано юрисдикційну природу 
спорів, пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним 
майном, та виокремлено її публічно-правову складову. Запропоновано 
авторське визначення «спору, пов’язаного з використанням та розпоря-

дженням публічним майном», виокремлено його ознаки. Розкрито зміст процесуальних стадій 
судового розгляду спорів, пов’язаних з використанням та розпорядженням публічним майном. 
З’ясовано особливості перегляду судових рішень у справах з розгляду спорів, пов’язаних з вико-
ристанням та розпорядженням публічним майном. 

Виокремлено зарубіжний досвід діяльності судів щодо розгляду спорів, пов’язаних з вико-
ристанням та розпорядженням публічним майном та запропоновано шляхи його реалізації в Укра-
їні. Надано низку пропозицій щодо внесення законодавчих змін з метою покращення процесуаль-
них засад діяльності суддів з розгляду спорів, пов’язаних з використанням та розпорядженням 
публічним майном. 
 

 
Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення в Україні 

та деяких зарубіжних країнах : монографія / О.І. Гузоватий, О.О. Ти-
таренко. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 260 с. 

ISBN 978-617-7665-43-3 
Досліджено і вдосконалено теоретичні та практичні питання 

кримінально-правової протидії незаконному збагаченню; проаналізова-
но норми міжнародно-правових актів та кримінального законодавства 
понад 40 країн стосовно кримінальної відповідальності за незаконне 
збагачення; досліджено генезис положень національного кримінального 
законодавства та законопроектних ініціатив щодо кримінальної відпо-
відальності за незаконне збагачення. 

Розглянуто об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу злочину, 
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передбаченого ст. 368-2 КК України, визначено критерії відмежування незаконного збагачення від 
суміжних складів злочину, розкрито проблемні питання встановлення покарання за незаконне 
збагачення в чинному кримінальному законодавстві. 

На підставі проведеного дослідження з урахуванням позитивного досвіду зарубіжних країн 
та судової практики розроблено пропозиції щодо внесення змін і доповнень до КК, Закону Украї-
ни «Про запобігання корупції», які спрямовані на вдосконалення антикорупційного законодавства 
України в частині посилення кримінально-правової протидії незаконному збагаченню. 

 
Радикальний джихадизм у Європі початку ХХІ ст.: монографія / 

М. В. Несправа. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 304 с. 
ISBN 978-617-7665-31-0 
У монографії викладено результати дослідження автора щодо пе-

редумов та сутності радикального джихадизму в Європі початку ХХІ 
століття, а також осмислення наявних прогнозів щодо майбутнього цьо-
го явища. 

Для фахівців у галузі релігієзнавства, а також усіх, хто цікавить-
ся дослідженням радикальних напрямків в ісламі.  

 
 
 

 
Основні підходи до організації захисту критичної інфраструк-

тури в країнах Європи: досвід для України : монографія / 
О. П. Єрменчук. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 180 с. 

ISBN 978-617-7665-36-5 
Здійснено комплексний аналіз теоретичних і практичних про-

блем пов’язаних з організацією захисту критичної інфраструктури в 
провідних країнах Європи. Досліджено понятійно-категорійний апарат у 
цій сфері. Розглянуто еволюційні процеси та апробований досвід спіль-
ної діяльності залучених державних органів та партнерів з приватного 
сектору різних держав і їх повноваження, основні складові елементи 
ієрархічної системи важливі для її побудови та функціонування.  

За результатами вивчення запропоновано авторське бачення но-
вої організаційно-правової національної моделі захисту критичної ін-
фраструктури. 

 
Затримання уповноваженою службовою особою у кримінально-

му процесі України : монографія / Д.В. Лазарева. Дніпро : Дніпроп. 
держ. ун-т внутр. справ, 2018. 188 с.  

ISBN 978-617-7665-45-7 
У монографії комплексно досліджено теоретико-правові та прак-

тично-прикладніх положення, пов’язані із здійсненням затримання упо-
вноваженою службовою особою, та сформульовано на цій основі науко-
во обґрунтовані пропозиції із вдосконалення кримінального процесуа-
льного законодавства та правозастосовної практики за відповідним на-
прямком. 

 
 
 

 
Наукові збірники: 
 

Актуальні питання протидії злочинності в сучасних умовах: ві-
тчизняний та зарубіжний досвід : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. 
конф. (м. Дніпро, 15 бер. 2018 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. 
справ, 2018. 494 с. 

ISBN 978-617-7665-03-7 
Збірник містить матеріали однойменної другої міжнародної нау-

ково-практичної конференції. У заході взяли участь науковці, викладачі 
та здобувачі вищих навчальних закладів та наукових установ України і 
зарубіжжя, а також фахівці-практики правоохоронних органів. Тематика 
публікацій охоплює актуальні проблеми протидії злочинності. 
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Актуальні проблеми державотворення, правотворення та право-

застосування: Матер. наук. семінару (м. Дніпро, 8 груд. 2017 р.). Дніпро: 
Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 568 с. 

ISBN 978-617-7665-12-9  
Збірник містить тези доповідей однойменного наукового семіна-

ру. Розглянуто різні проблемні аспекти сучасних процесів державотво-
рення, правотворення й правозастосування та шляхи їх розв’язання в 
Україні. 

 
 
 
 
 
Економічна та інформаційна безпека: проблеми та перспективи 

: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 27 квіт. 2018 р.). – 
Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 276 с. 

ISBN 978-617-7665-14-3 
Збірник містить матеріали однойменної міжнародної науково-

практичної конференції. У заході взяли участь науковці, викладачі та 
здобувачі вищих навчальних закладів та наукових установ України і 
зарубіжжя, а також фахівці-практики правоохоронних органів. Тематика 
публікацій охоплює актуальні питання економічної та інформаційної 
безпеки. 

 
 
 
 
Правова держава: історія, сучасність та перспективи форму-

вання в Україні : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 23 люто-
го 2018 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 228 с. 

ISBN 978-617-7665-11-2 
Збірник містить матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, у якій взяли участь науковці, викладачі та здобувачі вищих 
навчальних закладів і наукових установ України та зарубіжжя. Матеріа-
ли конференції можуть бути використані в науково-дослідній роботі та 
навчальному процесі спеціалізованих ВНЗ, а також у законотворчості та 
правоохоронній діяльності. 

 
 
 
Актуальні напрями психопрофілактичних заходів у закладах ви-

щої освіти: матеріали І Всеукр. круглого столу (м. Дніпро, 18 трав. 
2018 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 128 с. 

ISBN 978-617-7665-18-1 
Збірник містить матеріали І Всеукраїнського круглого столу «Ак-

туальні напрями психопрофілактичних заходів у закладах вищої освіти», 
в якому взяли участь науковці, психологи практичних підрозділів МВС, 
керівники психологічних служб, психологи вищих навчальних закладів 
та психотерапевти. Тематика публікацій охоплює найбільш актуальні 
проблеми діяльності підрозділів психологічного забезпечення ВНЗ. 

 
 
 
Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції: проблеми 

теорії та практики: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпро, 19 
жовт. 2018 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. Ч. 1. 172 с.  

ISBN 978-617-7665-37-2 
Збірник містить матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, в якій взяли участь науковці, викладачі та здобувачі вищих 
навчальних закладів та наукових установ України, а також фахівці-
практики правоохоронних органів. Тематика публікацій охоплює актуа-
льні проблеми оперативно-розшукової діяльності. 

 


