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НОВІ ВИДАННЯ
У 2019 РОЦІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИМ ДЕРЖАВНИМ
УНІВЕРСИТЕТОМ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ВИПУЩЕНО ДРУКОМ
НАУКОВІ ВИДАННЯ:
Дискусійні
питання
застосування
антикорупційного
законодавства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро,
15 листоп. 2019 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ,
2019. 288 с.
ISBN 978-617-7665-70-9
У збірнику однойменної конференції висвітлено теорію та
практику світового досвіду протидії корупції, теоретико-правові та
філософсько методологічні аспекти цього феномена, особливості
застовування адміністративного, кримінального, кримінальнопроцесуального та інших галузей законодавства щодо запобігання
та протидії цьому явищу, а також практику правоохоронної
діяльності в цій галузі.
Для науковців, викладачів, здобувачів, працівників-практиків
правоохоронних органів.

Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції:
проблеми теорії та практики : матеріали Всеукр. наук.-практ.
конф. (м. Дніпро, 8 листоп. 2019 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т
внутр. справ, 2019. 120 с.
ISBN 978-617-7665-37-2
Збірник містить матеріали Всеукраїнської науковопрактичної 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 актуальні проблеми оперативно-розшукової
діяльності.
Матеріали конференції можуть бути використані в науководослідній роботі та освітньому процесі спеціалізованих ВНЗ, а
також у законотворчості та правоохоронній діяльності.
Соціально-гуманітарні виміри правової держави: еволюційна
парадигма : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 28 берез.
2019 р.). Дніпро : ДДУВС, 2019. 368 с.
ISBN 978-617-7665-06-8
У збірнику вміщено матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Соціально-гуманітарні виміри правової держави:
еволюційна парадигма», під час якої обговорено та висвітлено широке
коло актуальних проблем сучасності та перспективи розвитку соціальногуманітарних наук в умовах європейської інтеграції.
Видання адресоване педагогам, науковцям, аспірантам,
студентам та усім, хто цікавиться проблемами історії державності
України.
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Формування професійно мобільного фахівця: європейський
вимір : Матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 25 квіт.
2019 р.) ; за ред. Л.Л. Сушенцевої, Т.С. Сулими, О.В. Тарасової.
Дніпро : Літограф, 2019. 284 с.
ISBN 978-617-7540-57-0
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
відображають проблеми підготоговки професійно мобільних
фахівців для різних галузей економіки.
Адресується науковцям, педагогам-практикам, методистам
професійно-технічних та вищих закладів освіти і працівникам
інститутів післядипломної педагогічної освіти.
Українське суспільство в контексті правових побудов :
Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 12 квіт. 2019 р.).
Дніпро : Видавець Біла К.О., 2019. 118 с.
ISBN 978-617-645-323-9
У збірник влючено тексти доповідей і тези виступів, підготовлені
до Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українське
суспільство в контексті правових побудов», що відбулася у ДДУВС 12
квітня 2019 року. У матеріалах, представлених у збірнику, здійснено
соціально-філософську, психологічну та історичну рефлексію феномену
суспільства, соціальних трансформацій, різноманітних соцільних
явищ та їх проявів у людській культурі, крос-культурі та професійні
особливості формування правоохоронця та юриста.
Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів,
усіх, хто цікавиться світоглядно-філософською та гуманітарнометодологічною думкою.
Правова держава: історія сучасність та перспективи
формування : Матеріали Всеукр. наук. практ. конф. (м. Дніпро, 22
лют. 2019 р.) : у 2 ч. Дніпро : Видавець Біла К.О., 2019.
ISBN 978-617-645-317-8
Ч. 1. Гуманітрані виміри правової держви. Кримінальна
відповідальність та розслідування злочинів / упоряд. : канд. юрид.
наук Л.В. Межевська. 2019. 149 с.
ISBN 978-617-645-318-5
Ч. 2. Актуальні проблеми державотворення та
правотворення. Розвиток цивілістики / упоряд. : канд. юрид. наук
Л.В. Межевська. 2019. 1153 с.
ISBN 978-617-645-319-2
У збірнику матеріалів вміщено тези доповідей учасників Всеукраїнської
науково-практичної конференції «Правова держава: історія сучасність та перспективи
формування». У публікаціях висвітлено актуальні правові проблеми сучасності, в тому
числі перспективи розвитку вітчизняної науки в умовах європейської інтеграції.
Призначено для науково-педагогічних працівників, аспірантів, здобувачів вищої
освіти, юристі-практиків.
308

ISSN 2078-3566

Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2019. № 4

Актуальні проблеми та перспективи розвитку приватного
права в сучасних умовах : Матеріали Регіональн. наук.-практ.
конф. (м. Дніпро, 20 листоп. 2019 р.). Дніпро : Видавець Біла К. О.,
2019. 217 с.
ISBN 978-617-645-361-1
Збірник містить матеріали Регіональної науково-практичної
конференції, у якій взяли участь науковці, викладачі та здобувачі
вищих навчальних закладів і наукових установ України. Матеріали
конференції можуть бути використані в науково-дослідній роботі та
навчальному процесі спеціалізованих ВНЗ, а також у законотворчій
та правоохоронній діяльності.
Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток приватних
відноси в Україні : Матеріали Регіональн. Круглого столу (м.
Дніпро, 26 квіт. 2019 р.) / упоряд.: канд. юрид. наук М. П. Юніна.
Дніпро : Видавець Біла К. О., 2019. 86 с.
ISBN 978-617-645-336-9
У збірнику матеріалів вміщено тези доповідей учасників
однойменного круглого столу. У публікаціях висвітлено актуальні
питання правового регулювання приватних відносин та вплив на
них сучасних євроінтеграційних прцесів.
Призначено для науковців, аспірантів, здобуваів вищої освіти,
юристів-практиків.

Роль приватного права України в забезпеченні прав людини :
матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 29 листоп. 2019
р.) / упоряд.: канд. юрид. наук М. П. Юніна. Дніпро : Видавець Біла
К. О., 2019. 86 с.
ISBN 978-617-645-336-9
У збірнику матеріалів вміщено тези доповідей учасників
однойменного Всеукраїнського науково-практичного семінару. У
публікаціях висвітлено актуальні питання правового регулювання
приватних відносин та роль приватного права України в забезпеченні
прав людини.
Призначено для науковців, аспірантів, здобуваів вищої
освіти, юристів-практиків.
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