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НОВІ ВИДАННЯ 

 

У 2020 р. науковцями Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ випущено наукові та навчальні видання: 
 

Миронюк Р. В. Громадський контроль за діяльністю полі-

ції : монограф. Дніпро: ДДУВС ; «Ліра ЛТД», 2020. 134 с. 

ISBN 978-617-7665-79-2 
Здійснено комплексне дослідження правових засад, форм 

реалізації та напрямків удосконалення громадського контролю за 
діяльністю поліції. В роботі розкрито правову сутність громадсько-
го контролю за діяльністю Національної поліції, визначено особ-
ливості його здійснення та виокремлені напрями удосконалення 
чинного законодавства в сфері його реалізації. З'ясовано соціальну 
обумовленість громадського контролю за діяльністю поліції, стан 
його наукового аналізу та правового забезпечення в Україні. Ви-

значено поняття та розкрито зміст громадського контролю за діяльністю поліції: виок-
ремлено суб'єкти громадського контролю за діяльністю поліції та проаналізовано їх пов-
новаження в цій сфері. Вивчено зарубіжний досвід правового забезпечення та організації 
громадського контролю за діяльністю поліції та визначено шляхи його впровадження в 
Україні. Проаналізовано процесуальний порядок реалізації форм громадського контро-
лю за діяльністю поліції в Україні та виокремлено низку пропозицій шодо внесення за-
конодавчих змін з метою покрашення процесуальних засад здійснення громадського 
контролю за діяльністю поліції в Україні.  

Для науковців, аспірантів, курсантів ЗВО зі спеціальними умовами навчання та 
працівників практичних підрозділів поліції. 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3953 
 

Кримінальна відповідальність та розслідування злочи-

нів, вчинених з використанням зброї : монограф. / Кол. авт. ; за 

заг. ред. к.ю.н., доц. Шалгунової С.А. Дніпро : ДДУВС, 2020. 364 с. 

ISBN 978-966-630-271-0 

Монографія присвячена актуальним питанням кримінальної 
відповідальності за незаконний обіг вогнепальної і холодної зброї, 
боєприпасів до неї, вибухових засобів та речовин, вибухових при-
строїв та проблемам, що виникають в діяльності слідчих органів 
поліції при кваліфікації злочинів даної групи та злочинів, вчине-
них з використанням (застосуванням) зброї (умисних вбивств, на-
несення тілесних ушкоджень, розбійних нападів, вимагання, бан-

дитизму, масових заворушень тощо).  
Видання розраховано на курсантів, слухачів, студентів ВНЗ юридичного профілю, 

ад’юнктів (аспірантів), слідчих органів поліції, працівників прокуратури, суддів, а також 
викладачів та науковців. 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5160 
 

Кравченко І.С. Основи управління в Національній поліції : 
навч. посібник. Дніпро : Видавець Біла К.О., 2020. 212 с. 

ISBN 978-617-645-372-7 
У навчальному посібнику з урахуванням сучасних наукових 

досліджень та законо-давства України розкривається зміст загаль-
них засад управління в Національній поліції. Акцентована увага на 
окремих напрямках управлінської діяльності Національної поліції: 
інформаційно-аналітична робота, планування, організація контро-
лю в діяльності Націо- нальної поліції, робота з персоналом, а та-
кож особливості управління органами та підрозділами Національ-
ної поліції в надзвичайних умовах. Для викладачів вищих навчаль-

них закладів, науковців, аспірантів (ад’юнктів), курсантів і студентів, поліцейських, 
працівників інших органів виконавчої влади. 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/4371 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3953
http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5160
http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/4371
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Логвиненко Б.О. Провадження в справах про адміністра-

тивні правопорушення у сфері охорони здоров’я : навч. посібник. 

Дніпро : Видавець Біла К. О., 2020. 106 с. 

ISBN 978-617-645-374-1 

У навчальному посібнику з урахуванням наукових дослі-
джень та національного законодавства України розкрито загальні 
засади та сутність провадження в справах про адміністративні пра-
вопорушення у сфері охорони здоров’я. Розглянуто сутність і зміст 
здоров’я та права на охорону здоров’я як комплексних категорій. 
Проведено загальну характеристику адміністративних правопору-
шень у сфері охорони здоров’я. Розкрито поняття і особливості 
провадження в справах про адміністративні правопорушення у сфері охорони здоров’я. 
Окреслено адміністративну юрисдикцію Національної поліції щодо розгляду справ про 
адміністративні правопорушення у сфері охорони здоров’я. Визначено учасників прова-
дження у справах про адміністративні правопорушення у сфері охорони здоров’я за учас-
тю Національної поліції. Розкрито особливості кваліфікації окремих видів адміністратив-
них правопорушень у сфері охорони здоров’я за участю Національної поліції.  

Посібник призначено для поліцейських, курсантів, слухачів, викладачів, фахівців 
у галузі права та інших осіб, які цікавляться питаннями медичного права, юрисдикцій-
них повноважень Національної поліції та провадженням у справах про адміністративні 
правопорушення. 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/4239 
 

Мислива О. О. Кримінально-правова характеристика та за-

побігання незаконній діяльності у сфері трансплантації : моног-

раф. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. 220 с. 

ISBN 978-617-7665-81-5 

Викладено погляди на розвиток, сучасний стан та перспек-
тиви кримінально-правової охорони діяльності у сфері трансплан-
тації в контексті міжнародного та національного законодавства. 
Центральне місце відведено виявленню та розслідуванню неза-
конної діяльності у сфері трансплантації. На підставі кримінально-
правового аналізу та кримінологічної теорії запропоновано цілісну 
концепцію з удосконалення національного законодавства та захо-
дів загального і спеціально-кримінологічного запобігання злочинам у сфері трансплан-
тації, висвітлення нових методів їх виявлення та документування відділами боротьби зі 
злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, використання можливостей Національного 
центрального бюро Інтерполу Національної поліції України. 

Для вчених і викладачів навчальних закладів МВС та юридичних спеціальностей; 
для ад’юнктів, аспірантів, здобувачів, курсантів і студентів, керівників органів і підроз-
ділів Національної поліції. Може бути корисною для усіх, хто опікується проблемами у 
сфері трансплантації. 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5114 
 

Кириченко О.В., Хмеленко В.В. Принципи оперативно-

розшукового запобігання злочинам: монограф. Київ : Центр учбов. 

літ-ри, 2020 160 с. 

978-611-01-1727-2 

На монографічному рівні досліджено концептуальні поло-
ження принципів оперативно-розшукового запобігання злочинам. 
Розглянуто сучасний стан розробленості проблеми принципів опе-
ративно-розшукового запобігання злочинам, виокремлено теорети-
чні засади їх визначення,  методологію наукового дослідження. 
Розглянуто правову регламентацію принципів оперативно-
розшукового запобігання злочинам та визначено шляхи її вдоско-
налення. Окреслено критерії класифікації принципів оперативно-розшукового запобі-
гання злочинам та їх види. Надано характеристику загальноправових та спеціальних 
принципів оперативно-розшукового запобігання злочинам. 

Для науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти закладів вищої 
освіти МВС України, практичних працівників Національної поліції та інших правоохо-
ронних органів України. 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/4239
http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5114
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Словник з міграційного права / уклад.: д.ю.н., проф. На-

ливайко Л. Р., Полєшко Е. П. Дніпро : ДДУВС, 2020. 192 с. 

ISBN 978-617-7665-83-9 

Словник розраховано на здобувачів вищої освіти юридич-

них спеціальностей різних навчальних закладів. Стане в пригоді 

науковцям, державним службовцям, політикам та всім, хто ціка-

виться проблематикою сучасного міграційного права. 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5094 

 

 

 

Теорія держави і права в схемах та таблицях : навч. посі-

бник / Кол. авт. ; за заг. ред. д.ю.н., проф. Л. Р. Наливайко. Дніпро : 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 296 с.  

ISBN 978-617-7665-82-2 

Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів 

і курсантів різних навчальних закладів, викладачів, науковців, 

державних службовців, політиків, усіх, хто цікавиться актуаль-

ними проблемами державно-правового розвитку та шляхами їх 

вирішення. 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5097 

 

 

Царьова І. В. Сучасний український юридичний текст: лек-

сико-дериваційна структура : монографія. Дніпро : ЛІРА, 2020. 

446 с.  

ISBN 978-966-981-369-5 
Монографію присвячено концепції створення системної мо-

делі дериваційного простору слова як багатовимірної, динамічної і 

самоорганізованої структури сучасного юридичного тексту. Про-

демонстровано детермінаційні процеси, відображені в юридичній 

мові. Детально проаналізовано парадигматичні зв’язки в дерива-

ційному аспекті та опис з цих позицій спільнокореневих слів, що 

перебувають у відношеннях синонімії та омонімії. Виокремлено 

специфікації та дериваційні слова як базові поняття лексичної деривації, що відобража-

ють різні аспекти дериваційного функціонування слова в сучасному юридичному тексті. 

Наголошується на методиці дериваційно-лексикологічного аналізу сучасного українсь-

кого юридичного тексту. 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5153 

 

 

Алексеенко І. В., Єремєєва І. А, Агарков О. А. Теорія мі-

жнародних відносин : навч. посібник. Дніпро : Інновація, 2019. 

222 с. 

ISBN 978-966-8676-47-7 

Навчальний посібник розроблено у відповідності з вимогами 

до рівня знань з теорії міжнародних відносин та змісту компетнос-

тей спеціальності 292 «Міжнародні відносини, суспільні комуні-

кації та регіональні студії».  

Для студентів та усіх, хто цікавиться проблемами світової по-

літики та міжнародних відносин. 
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Єфімов М. М., Лазарєв В. О. Теоретичні засади методики ро-

зслідування втягнення неповнолітнього в заняття проституцією і су-

тенерства : монографія. Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2020. 232 с. 

ISBN 978-966-992-186-4 

Монографію присвячено аналізу складного та багатоаспскт-
ного явища – розслідуванню втягнення неповнолітнього в заняття 
проституцією і сутенерства. В науковій праці, на основі аналізу 
ряду розробок провідних вчених-криміналістів, досліджено теоре-
тичні та практичні аспекти розслідування досліджуваної категорії 
кримінально караних діянь. 

Авторами виокремлено структурні елементи криміналістич-
ної характеристики досліджуваного виду кримінального правопорушення та сформульо-
вано їх чітку структуру з відповідними кореляційними зв’язками. Значну увагу приділено 
висвітленні організаційних і тактичних засад розслідування визначених діянь (планування 
розслідування; обставини, що підлягають встановленню; типові слідчі ситуації). Також 
акцентовано увагу на особливостях розслідування деталізації доходів, одержаних шляхом 
втягнення неповнолітнього в заняття проституцією і сутенерства. Викладено особливості 
криміналістичного забезпечення проведення окремих слідчих (розшукових) дій та викори-
стання спеціальних знань в досліджуваній категорії кримінальних проваджень. 

Для фахівців криміналістики, кримінального процесу, оперативно-розшукової дія-
льності, науковців інших юридичних спеціальностей, науково-педагогічного складу закла-
дів вищої освіти, здобувачів, курсантів, слухачів та практичних працівників правоохорон-
них органів. 

 

Ядловська О. C. Національні меншини Півдня України в 

контексті політичної діяльності (початок ХХ ст. – 1918 р.) : моно-

графія. Дніпро : Видавець Біла К. О., 2020. 284 с. 

ISBN 978-617-645-375-8 

Монографію присвячено дослідженню особливостей діяль-
ності партій та громадсько-політичних організацій національних 
меншин Півдня України на початку ХХ ст. та в добу Української 
Центральної Ради. Значну увагу приділено висвітленню широкого 
спектру політичних сил південноукраїнського регіону та аналізу 
місця національних меншин в контексті суспільно-політичної дія-
льності періоду Центральної Ради. Книга розрахована на читачів, 
котрі цікавляться питанням розвитку національних меншин, історією політичних партій, 
регіональною історією, діяльністю Центральної Ради та національним державотворчим 
процесом початку ХХ ст. 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5079 

 

Кримінологія : навч. посібник-практикум (для здобувачів 

вищої освіти, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні 

вищої освіти (081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність») / 

С.А. Шалгунова, А.М. Орлеан, О.С. Скок та ін. ; ред. С.А. Шалгу-

нова.  Дніпро : ДДУВС, 2020. 332 с. 

ISBN 978-966-630-278-9 
Практикум з курсу кримінології містить виклад десяти основ-

них тем з навчальної дисципліни «Кримінологія», відповідно до те-
матичного плану. По кожній темі викладено програмні положення, 
вимоги до знань та вмінь здобувачів вищої освіти теоретичних та 
практичних питань вітчизняної кримінології; зміст основних термі-
нологічних понять по кожній темі; практичні завдання, що можуть розглядатися на семінар-
ських та практичних заняттях, а також бути використані для самостійної та індивідуальної 
роботи з навчальної дисципліни «Кримінологія»; тестові завдання до всіх тем курсу; мето-
дичні рекомендації по виконанню практичних завдань (складанню схем, аналізу окремих 
теоретичних понять, складанню графіків та діаграм тощо); список рекомендованої літерату-
ри з курсу кримінології; перелік інформаційних ресурсів в мережі Інтернет, що можуть бути 
використані при виконанні практичних завдань. Видання розраховано на здобувачів вищої 
освіти юридичного профілю, аспірантів (ад’юнктів), викладачів та науковців. 
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