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НОВІ ВИДАННЯ 
 

 

У 2019-2020 рр. науковцями Дніпропетровського державного університету внут-

рішніх справ випущено наукові та навчальні видання: 

 

 

Наливайко Л. Р., Олійник В. М. Теоретико-правова ха-

рактеристика взаємодії органів судової влади та інститутів 

громадянського суспільства: монографія. Дніпро: Дніпроп. 

держ. ун-т внутр. справ, 2019. 192 с. 

ISBN 978-617-7665-73-0 

Монографія присвячена загальнотеоретичним проблемам 

взаємодії органів судової влади та інститутів громадянського сус-

пільства. Проаналізовано наукові дослідження взаємодії органів 

судової влади та інститутів громадянського суспільства. Сформу-

льовано визначення поняття «методологія дослідження взаємодії 

органів судової влади та інститутів громадянського суспільства», розкрито її систему. 

Акцентовано, що принципи взаємодії судової влади та інститутів громадянського суспі-

льства доцільно уніфікувати у трирівневу систему: загальні, галузеві та спеціальні прин-

ципи та проаналізовано їх. Визначено елементи взаємодії органів судової влади та інсти-

тутів громадянського суспільства. Розкрито особливості вітчизняної практики 

інформаційної взаємодії органів судової влади та інститутів громадянського суспільства. 

Проаналізовано сучасний стан громадського контролю за діяльністю органів судової 

влади. Досліджено зарубіжний досвід взаємодії органів судової влади та інститутів гро-

мадянського суспільства. 

Видання розраховано на науковців, органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, викладачів, здобувачів вищої освіти, громадські організації, а також 

усіх тих, хто цікавиться проблематикою ефективності взаємодії органів судової влади та 

інститутів громадянського суспільства. 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3890 

 

 

 

Психолого-педагогічні засади успішності майбутнього 

фахівця : монограф. /  кол. авт. ;  за заг. ред. д-ра політ. наук, 

проф. О. А. Агаркова; голов. ред. д-р психол. наук, доц. Л. М. Прі-

снякова. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. 200 с.  

 

ISBN 978-617-7665-76-1 

 

У монографії висвітлюються  актуальні  питання  успішнос-

ті майбутнього фахівця з соціально- психологічної та педагогічної 

точок зору. Обгрунтовано психолого-педагогічні умови  розвитку 

у здобувачів вищої освіти прагнення до успіху,  професійної та 

особистісної самореалізації 

Видання адресоване психологам, педагогам, аспірантам, магістрам та усім, хто ці-

кавиться проблемами  виховання майбутнього фахівця відповідно до компетенцій. під-

готовки майбутніх фахівців. 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/4195 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3890
http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/4195
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Актуальні проблеми забезпечення публічного порядку та 

безпеки в сучасних умовах: вітчизняний та міжнародний дос-

від: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 25 жовт. 

2019 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. 288 с. 

ISBN 978-617-7665-72-3 

Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції, в якій взяли участь науковці, викладачі та здобувачі 

вищих на- вчальних закладів та наукових установ України, а також 

фахівці-практики правоохоронних органів. Тематика публікацій 

охоплює актуальні проблеми забезпечення публічного порядку та 

безпеки в Україні та зарубіжних країнах. 

Матеріали конференції можуть бути використані в науково-дослідній роботі та навча-

льному процесі спеціалізованих ВНЗ, а також у законотворчості та правоохоронній діяльності. 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3963 

 

Використання сучасних інформаційних технологій в дія-

льності Національної поліції України: матеріали Всеукр. наук.-

практ. семінару (28 листоп. 2019 р., м. Дніпро). Дніпро : Дніпроп. 

держ. ун-т внутр. справ, 2019. 140 с.  

ISBN 978-617-7665-10-5 

У матеріалах семінару розглянуто актуальні питання вико-

ристання сучасних інформаційних технологій у діяльності як Наці-

ональної поліції, так і інших правоохоронних органів України. 

Для викладачів та здобувачів вищої освіти спеціалізованих 

ЗВО, фахівців у галузі кібербезпеки. 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/4197 

 

Правова держава: історія, сучасність та перспективи 

формування в Україні : матер. XVIII Всеукр. наук.-практ. конф. 

(м. Дніпро, 28 лютого 2020 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. 

справ, 2020. 240 с. 

ISBN 978-617-7665-11-2 

Збірник містить матеріали восьмої Всеукраїнської науково-

практичної конференції, у якій взяли участь науковці, викладачі та 

здобувачі вищих навчальних закладів і наукових установ України 

та зарубіжжя. Матеріали конференції можуть бути використані в 

науково-дослідній роботі та навчальному процесі спеціалізованих 

ВНЗ, а також у законотворчості та правоохоронній діяльності. 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/4236 

 

Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прик-

ладні аспекти : матер. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 

13 бер. 2020 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 

414 с. 

ISBN 978-617-7665-55-6 

Збірник містить матеріали однойменної четвертої міжнаро-

дної науково-практичної конференції. У заході взяли участь нау-

ковці, викладачі та здобувачі закладів вищої освіти та наукових 

установ України і зарубіжжя, а також фахівці-практики правоохо-

ронних органів. Тематика публікацій охоплює актуальні проблеми 

міжнародної та національної безпеки. 

Матеріали конференції можуть бути використані в науково-дослідній роботі та навча-

льному процесі спеціалізованих ЗВО, а також у законотворчості та правоохоронній діяльності.  

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/4379 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3963
http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/4197
http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/4236
http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/4379

