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У 2020 РОЦІ НАУКОВЦЯМИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО  
УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ВИПУЩЕНО ДРУКОМ ВИДАННЯ: 

 
 

Безпека підприємництва : моногр. у складі міжнар. автор, кол. / 
[Рибальченко Л. В., Рижков Е. В., Тютченко С. М та ін.]. Дніпро : 
Видавець Біла К. О., 2020. 180 с. 

ISBN 978-617-645-392-5 

Монографія «Безпека підприємництва» являє собою 
наукову працю, в основу якої покладено дослідження науковців в 
галузі економічної безпеки підприємництва, національної та 
міжнародної економіки. 

Монографія призначена для науковців, викладачів, 
магістрантів, аспірантів, студентів, державних службовців, фахівців, 

менеджерів підприємств та фінансових установ, а також широкого кола читачів, які 
досліджують проблеми економічної безпеки вітчизняної та міжнародної економіки. 

 
Малишко В. М. Феномен приватирства в Британській імперії 
(1583–1856) як предмет історико-правової науки: поняття, 
методологія, джерела та наукові концепції : монографія ; за ред. 
к.ю.н., проф., засл. юриста України І. Б. Усенка. Дніпро : Дніпроп. 
держ. ун-т внутр. справ, 2020. 260 с. 

ISBN 978-617-7665-96-9 

У монографії проаналізовано розвиток правового інституту 
приватирства в Британській імперії (1583–1856) в 
загальнонауковому контексті, зокрема поняття й терміни, 
методологію, джерельну основу, англо-американську 

історіографію еволюції приватирства. Приділено увагу еволюції предмета дослідження в 
історико-правовій науці Російської імперії, СРСР і пострадянського простору. 

Для науковців, аспірантів та студентів спеціальностей з історії, політології та 
права. 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5584 
 

Мурашкін М. Г. Естетика і символогія: монографія. Дніпро : 
ДДУВС ; Моноліт, 2020. 240 с. 

ISBN 978-617-7369-53-9 

У монографії досліджено особливості естетики і симвології, 
одним із предметів яких є сфера людських відчуттів і станів. 
Встановлено, що некласична естетика розглядає розум, вплетений 
в світ. Але естетика в своїх категоріальних структурах значно 
відсторонюється від безпосереднього досвіду. Тому і виникає 
необхідність в симвології, тобто в виробленні певних внутрішніх 
законів і критеріїв точності, які так значно не відсторонюють 

предмет дослідження від безпосереднього життя. 
Символи як інонаукову форму знання досліджує символогія, яка має певні закони, 

має свої критерії встановлення істини. Ці закони і критерії симвології не протирічать 
структурам і категоріальним системам естетики. 

Монографія призначена для наукових співробітників, які мають інтерес до 
проблем естетики, симвології, філософії мистецтва, релігієзнавства. 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5022 
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Завгородній В. А. Вплив практики Європейського суду з прав 
людини на юридичну діяльність в Україні: теоретичний, 
методологічний і прикладний аспекти : монограф. Дніпро: 
Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 536 с. 

ISBN 978-617-7665-95-2 

Монографія є комплексним дослідженням феномену впливу 
практики Страсбурзького суду на юридичну діяльність в Україні. 
На основі положень сучасних теорій юридичної та судової прак-
тики запропоновано авторський підхід до розуміння поняття 
«практика Європейського суду з прав людини», виокремлено його 

суттєві риси, з-поміж яких особливу увагу приділено прецедентності та джерельності, а 
також визначено структуру цього явища правової дійсності. В роботі з’ясовано юридич-
ну природу рішень Суду Ради Європи, багатоманітність їх прояву в правовій реальності, 
визначено функції постанов цієї міжнародної правозахисної інституції, а також значення 
окремої думки судді Європейського суду з прав людини для правової доктрини й юри-
дичної практики. 

Особливу увагу в роботі приділено механізму імплементації постанов Страсбур-
зького суду в національній правовій системі, а також різним аспектам впливу практики 
Суду Ради Європи на теоретичну та практичну юридичну діяльність в Україні. 

Для науковців, здобувачів вищої освіти спеціальностей «Право» та «Правоохо-
ронна діяльність», працівників судових, правоохоронних та правозахисних інституцій, 
чия професійна діяльність пов’язана з тлумаченням і застосуванням норм національного 
законодавства з урахуванням правових позицій Європейського суду з прав людини. 

 
Опацький Р. М. Ювенальна політика в Україні: адміністративно-
правові засади формування та реалізації : монограф. ; за наук. ред. 
д-ра юрид. наук, проф. Б. О. Логвиненка. Дніпро : Дніпроп. держ. 
ун-т внутр. справ; 2020. 520 с. 

ISBN 978-617-7665-98-3 

Висвітлено адміністративно-правові засади формування та 
реалізації ювенальної політики в Україні. Визначено поняття та 
специфіку ювенальної політики як об’єкта адміністративно-
правової реалізації. Розглянуто елементи адміністративно-
правового механізму та засад формування та реалізації ювенальної 

політики в Україні, систематизовано основні напрями адміністративної діяльності дер-
жавних установ та громадських організацій. Проаналізовано зарубіжний досвід та сфор-
мульовано передумови і пріоритети його запозичення в Україні, а також окреслено ос-
новні напрями щодо оптимізації адміністративно-правової реалізації ювенальної 
політики в Україні. 

Призначено для науковців, викладачів і студентів, юристів-практиків, широкого 
кола читачів. 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5585 
 

Халапсіс О. В. Народ Юпітера: метафізика римської ідеї : 
монографія. Дніпро : Інновація, 2020. 248 с. 

ISBN 978-966-8676-57-З 

У монографії розглянуто римський цивілізаційний проект в 
філософсько-історичному ракурсі, а римська державність 
представлена в метафізично-релігійному контексті. Внутрішня та 
зовнішня політика Стародавнього Риму інтерпретується через 
введений автором концепт Iovem imperium. Виділені ключові 
принципи римського цивілізаційного проекту: принцип священної 
громади, принцип єдності крові та духу, принцип корпоративності. 
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Дискусійні питання застосування антикорупційного 
законодавства : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 
(м. Дніпро, 17 листоп. 2020 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т 
внутр. справ, 2020. 296 с. 

У збірнику однойменної конференції висвітлено теорію та 
практику світового досвіду протидії корупції, теоретико-правові 
та філософського методологічні аспекти цього феномена, 
особливості застовування адміністративного, кримінального, 
кримінально-процесуального 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. 
http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5566 

 

Історія міжнародних відносин : підруч. / І. В. Алєксєєнко, 
А. Х. Маргулов , І. А. Єремєєва , М. В. Несправа. Дніпро : 
Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 228 с. 
ISBN 978-617-7665-97-6 

Підручник охоплює основні події і проблеми історії 
міжнародних відносин від найдавніших часів до сучасності. У 
книзі характеризуються головні тенденції, принципи і звичаї 
міжнародних відносин, роль і значення міжнародних конгресів, 
конференцій і договорів.  

Призначено для студентів спеціальності «Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та всіх, хто 

цікавиться проблемами міжнародних відносин. 
http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5513 

 
Недря К. М. Стресостійкість у роботі поліцейського : навч.-практ. 
посібник. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 124 с. 
ISBN 978-617-7665-22-8 

Висвітлено базові питання теорії та практики професійних 
стресів у роботі працівників поліції, а також заходи щодо 
підвищення рівня їхньої стресостійкості.  

Рекомендовано для поліцейських, а також педагогів-
психологів, які викладають у закладах вищої освіти зі специфічними 
умовами навчання, що здійснюють підготовку фахівців для 
Національної поліції України та забезпечують початкову підготовку, 
підвищення кваліфікації й спеціалізацію працівників.  

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5718 

 

Oleynik O. (Khlyntseva). Grammar trainer : Handbook. Dipro : 
Dnipropetrovsk State University of Internal affairs, 2020. 204 p. 
ISBN 978-617-7665-19-8 

Практикум «Граматичний тренажер» містить граматичний 
матеріал, а також практичні вправи  для закріплення поданого 
матеріалу. Граматика переважно подається у вигляді схем та 
граматичних шаблонів. З метою візуалізації та кращого розуміння 
значення граматичних конструкцій та їх практичного використання, 
вивчення. Поданий матеріал надає можливість ознайомитися з 
політичною, економічною та юридичною лексиками англійської 
мови. Вправи у вигляді текстів дають можливість розвивати навички 

мовлення. Це можуть бути перекази текстів, діалоги (питання – відповідь).  
Для студентів вищих навчальних закладів та курсантів юридичного, економічного 

та політологічного спрямувань. 
http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5719 
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Талдикін О. В. Теорія влади. Структурно-логічні схеми і таблиці: 
навч. посібник. Дніпро: ДДУВС, 2020. 164 с. 
ISBN 978-617-7665-93-8 

У посібнику у вигляді структурно-логічних схем та таблиць 
подано навчальний курс теорії влади. Посібник також містить 
контрольні запитання по розділам, тестові завдання, перелік 
використаних першоджерел та глосарій.  

Для викладачів, студентів та слухачів вищих навчальних 
закладів. 
http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5508 

 

Основи організації захисту об’єктів та інформації від 
злочинних посягань : навч. посібник для слухачів магістратури / 
О. А. Дисковський, О. О. Косиченко, Л. В. Рибальченко. Дніпро : 
Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 96 с. 
ISBN 978-617-7665-94-5 

Викладено основи організаційного захисту інформації, види 
загроз інформаційній безпеці, основні напрямки, принципи й 
умови захисту. Описано організаційну структуру служби безпеки, 
висвітлено питання забезпечення безпеки інформації під час 
проведення нарад, переговорів, під час роботи з персоналом. 
Також розглянуто питання організації охорони об’єктів і 

пропускного режиму. 
http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5493 

 

Алгоритми дій працівників патрульної поліції на місці події (у 
схемах): навч. посібник / Р.Г. Валєєв, О.О. Мислива, В.В. Фурса, 
Ю.В. Герасимчук. Дніпро : ДДУВС, 2020. 140 с. 
ISBN 978-617-7665-89-1 

Навчальний посібник підготовлено згідно з вимогами статей 
72, 73, 74 Закону України «Про Національну поліцію», які регла-
ментують професійне навчання поліцейських, первинну професій-
ну підготовку та підготовку поліцейських у закладах вищої освіти 
зі специфічними умовами навчання. У навчальному посібнику роз-
глядаються алгоритми типових дій патрульних поліцейських на 
місці події. При його підготовці було використано досвід викла-

дання дисциплін практичного спрямування та основних дисциплін циклу професійної та 
практичної підготовки. 

Розрахований на курсантів, слухачів, ад’юнктів, науково-педагогічних працівників 
закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, а також співробітників Націона-
льної поліції України.  

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5104 
 

Теоретичні основи соціальних наукових проєктів античності : 
навч. посібник / В. В. Кузьменко, В. А. Боняк, І. О. Сердюк ; за 
ред. д-ра філос. наук, проф. В. В. Кузьменка. Дніпро : Дніпроп. 
держ. ун-т внутр. справ, 2020. 96 с. 
ISBN 978-617-7665-90-7 

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми 
навчальних дисциплін «Філософія», «Філософія права», «Соціоло-
гія права», «Теорія держави і права», «Актуальні проблеми теорії 
держави та права» та «Методологія наукової діяльності». 

З огляду на сучасні досягнення філософської думки й юри-
дичної науки, системно висвітлено наукові соціальні проєкти Пла-
тона й Аристотеля, присвячені устрою держави. 

Розраховано на здобувачів вищої освіти, аспірантів, ад’юнктів, науково-
педагогічних працівників, а також усіх тих, хто цікавиться основами соціальних науко-
вих проєктів античності. 

http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5180


