
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2019. № 3 

274 ISSN 2078-3566 

 
 
НОВІ ВИДАННЯ 
 
 
У 2019 році науковцями університету випущено наукові та навчальні видання: 
 

 
Боняк В. О., Коломоєць Ю. О. Конституційне право на 

страйк в Україні: теоретичний і прикладний аспекти : моногра-
фія. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. 168 с.  

ISBN 978-617-7665-30-3 

У монографії комплексно досліджено конституційне право на 
страйк в Україні: з’ясовано юридичну природу досліджуваного пра-
вового феномена, його зміст, гарантії, критерії допустимості та фор-
ми обмеження. 

Удосконалено термінологічну базу за темою дослідження – 
сформульовано авторське визначення поняття "конституційне право 

на страйк", виокремлено його суттєві ознаки, охарактеризовано нормативно-правові та 
організаційно-правові гарантії реалізації досліджуваного права в Україні. 

Сформульовано пропозиції щодо внесення змін до чинних законів України та при-
йняття нових актів, що сприятиме покращенню забезпечення цього права. 

Для науковців, здобувачів вищої освіти, практичних працівників, усіх, хто цікавить-
ся проблематикою прав людини. 

 
 

Кононець В. П. Адміністративно-юрисдикційна 
діяльність поліції щодо забезпечення публічного порядку та 
безпеки в аеропортах : монографія. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т 
внутр. справ, 2018. 156 с. 

ISBN 978-617-7665-68-6 

Монографію присвячено комплексному та системному аналі-
зу нормативно-правової бази та наявних наукових джерел, що ви-
значають сутність та особливості адміністративно-юрисдикційної 
діяльності поліції щодо забезпечення публічної безпеки та порядку 
в аеропортах Україні, а також окреслюють напрями вдосконалення 

чинного законодавства в даній сфері, з урахуванням позитивного міжнародного досвіду. 
В результаті проведеного дослідження сформульовано низку наукових положень, 

висновків, пропозицій, що мають важливе теоретичне та практичне значення щодо забез-
печення публічної безпеки та порядку в аеропортах України. 

Видання розраховане на професорсько-викладацький склад, ад’юнктів, аспірантів, 
здобувачів та студентів вищих навчальних закладів юридичних вузів і факультетів, 
практичних працівників правоохоронних органів. 
 

Павлова Н. В., Птушкін Д. А., Чаплинський К. О. 
Теоретичні засади методики розслідування шахрайства, 
пов’язаного з відчуженням об’єктів нерухомого майна 
громадян: монографія. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 
2019. 196 с. 

ISBN 978-966-916-700-2 

У монографії з урахуванням сучасного стану розвитку кримі-
налістичної науки та правоохоронної практики визначено поняття й 
елементи криміналістичної характеристики шахрайства, пов’язаного 
з відчуженням об’єктів нерухомого майна громадян, окреслено спо-

соби, слідову картину таких злочинів, досліджено особу злочинця й потерпілого. Розкрито 
особливості організації та планування розслідування шахрайства, пов’язаного із нерухомі-
стю. Досліджено особливості аналізу первинної інформації та обставини, що підлягають 
встановленню. Запропоновано алгоритми дій слідчого у типових слідчих ситуаціях почат-
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кового етапу розслідування. Наголошено на проблемних питаннях взаємодії слідчого з 
оперативними підрозділами, органами державної влади й місцевого самоврядування, підп-
риємствами, установами та організаціями. Удосконалено тактичне забезпечення прове-
дення слідчих (розшукових) дій. Досліджено особливості використання спеціальних знань 
при розслідуванні злочинів вказаної категорії. 

Для науковців, викладачів, курсантів, студентів та слухачів вищих юридичних на-
вчальних закладів, ад’юнктів та аспірантів, працівників поліції, прокуратури та адвокату-
ри, усіх тих, хто виявляє інтерес до юридичної науки. 

 
 
Селіхов Д.А. Сільськогосподарський кредит на україн-

ських землях Російської імперії у 1861–1917 рр.: історико-
правове дослідження : монограф. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т 
внутр. справ, 2019. 296 с. 

ISBN 978-617-7665-65-5 

Уперше в українській історіографії на основі комплексного 
дослідження теоретичних та практичних аспектів розкрито історію 
правового регулювання сільськогосподарського кредиту на україн-
ських землях Російської імперії другої половини ХІХ – початку ХХ 
століття. Основну увагу в монографії акцентовано на таких формах 
сільськогосподарського кредиту, як викупна операція відповідно до 
законодавчих актів 1861 р., а також діяльності державних і акціонерних земельних банків, 
дрібному земському і державному меліоративному та переселенському кредитуванні аграр-
ного сектора економіки країни.  

Зміст монографії може бути корисним для дослідників і практиків сільського гос-
подарства, фахівців з історії держави і права України, аспірантів, студентів юридичних 
та економічних навчальних закладів, усіх, хто цікавиться вітчизняною історією. 

 
 
Стояцька Г. М. Основи наукових досліджень : навчальний 

посібник. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. 142 с. 

ISBN 978-966-981-237-7 

У посібнику розкриваються та описуються основні процеду-
рні кроки методики наукової діяльності та типові правила і норми, 
які на сьогодні існують у царині підготовки та оприлюднення ре-
зультатів наукових досліджень, основні тенденції організації науко-
вого процесу щодо структури наукових рукописів та підготовки 
академічних публікацій. 

Навчальний посібник розраховано на здобувачів вищої осві-
ти другого (магістерського) та третього (доктора філософії) рівнів, 
які вивчають дисципліни «Методика наукової діяльності» та «Методологічні проблеми 
підготовки дисертаційних досліджень» у Дніпропетровському державному університеті 
внутрішніх справ. 

 
 

Шаблистий В. В., Александрова А. Ю. Кримінальна від-
повідальність за ухилення від призову за мобілізацією : моно-
графія ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Шаблистого. Дніпро : 
Видавець Біла К. О., 2019. 136 с. 

ISBN 978-617-645-347-5 

У монографії науково обгрунтовано кримінальну відповіда-
льність за ухилення від призову за мобілізацією, створено на цій 
основі удосконалену конструкцію ст. 336 КК України та розроблено 
рекомендації з удосконалення відповідних законодавчих положень і 
практики їх застосування. 

Видання розраховано на науковців, викладачів, аспірантів 
(ад’юнктів), студентів (курсантів) закладів вищої освіти, в яких готують правників, співро-
бітників правоохоронних органів, прокуратури та суду, а також усіх, хто цікавиться розви-
тком наук кримінально-правового циклу. 


