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КОНКУРСИ 

8 лютого 2021 р. у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ 
відбувся ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук України. У 2021 році конкурс вперше організовано у ново-
му форматі: було включено постерний захист та наукову конференцію.

Цього року університет увосьме забезпечив захист наукового-дослідницьких робіт з 
правознавства учнів наукового відділення «Історії, філософії та суспільствознавства» КПНЗ 
«Мала академія наук учнівської молоді» ДОР. У секції «Правознавство» свої дослідження у 
режимі онлайн захищали 14 переможців І етапу конкурсу з усієї Дніпропетровської області.

Науково-педагогічні працівники кафедри загальноправових дисциплін на постій-
ній основі забезпечують роботу секції «Правознавства» – від проведення установчої сесії 
до визначення переможців. Традиційно голова журі секції «Правознавства» – проректор 
ДДУВС Л. Наливайко, члени журі – професор кафедри І. Грицай і старший викладач ка-
федри загальноправових дисциплін 
Є. Мінакова. До проведення установ-
чих занять долучились також доцен-
ти кафедри О. Чепік-Трегубенко та  
К. Степаненко.

Переможці ІІ етапу представ-
лятимуть Дніпропетровщину на ІІІ 
(Всеукраїнському) етапі конкурсу. За 
свої наукові досягнення фіналісти ІІ ета-
пу отримають обласну іменну стипендію 
Дніпропетровської обласної ради.

Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, як один 
із провідних ЗВО регіону, приймає за-
хист науково-дослідницьких проєктів. 
Як осередок юридичної освіти регіону 
заклад організовує наукові та навчаль-
ні заходи для школярів Дніпропет-
ровського відділення Малої академії 
наук України. Результатом плідної спі-
впраці з колективом КПНЗ «МАНУМ» 
ДОР стали численні перемоги школярів 
Дніпропетровської області на всеу-
країнських та міжнародних правничих 
конкурсах. 
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У 2018 році в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ 
до дня заснування навчального закладу започатковано щорічний Всеукраїнський кон-
курс на краще правниче видання, в якому беруть участь видання закладів вищої освіти 
та наукових установ України. У 2021 році черговий конкурс тривав протягом люто-
го-березня і його підсумки було підбито 13 березня напередодні відзначення 55-ї річниці 
університету. Відповідно до рішення конкурсної комісії переможцями конкурсу визначе-
но такі видання:

у номінації «Навчальні видання»:

Диплом І ступеня:

Пендюра М. М., Старицька О. О. Поліцейська деонтологія : навч. посіб. Київ : ФОП 
Маслаков, 2020. 276 с. (Національна академія внутрішніх справ, м. Київ)

Озерський І. В. Актуальні проблеми медіації в юрисдикційному процесі України : 
навч. посіб. Миколаїв : ЧНУ ім. Петра Могили, 2020. 248 с. (Чорноморський національний 
університет імені Петра Могили, м. Миколаїв)

Адміністративне право України у схемах. Загальна частина : навч. посіб.; кол. авт.; за 
ред. В. В. Сокуренка. Харків : ХНУВС, 2019. 236 с. (Харківський національний університет 
внутрішніх справ, м. Харків)

Правові аспекти роботи з персоналом : навч. посіб. / А. В. Титаренко, М. М. Удян-
ський, О. М. Данілін та ін. Харків : Точка, 2020. 250 с. (Національний університет циві-льно-
го захисту України, м. Харків)

Теорія держави і права в схемах та таблицях : навч. посіб. / Л. Р. Наливайко, Д. С. 
Припутень, І. О. Грицай та ін. Київ : Хай-Тек Прес, 2020. 296 с. (Дніпропетровський держав-
ний університет внутрішніх справ, м. Дніпро)

Диплом ІІ ступеня:

Особливості кваліфікації та розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми 
та незаконною міграцією : навч. посіб. / Т. І. Созанський, І. Б. Газдайка-Василишин, О. В. 
Захарова та ін. Львів : ЛДУВС, 2020. 192 с. (Львівський державний університет внутрішніх 
справ, м. Львів)

Ніколенко Л. М., Іванюта Н. В. Господарське процесуальне право України : підручник. 
Київ : ВД «ДАКОР», 2020. 276 с. (Донецький юридичний інститут МВС України, м. Кривий 
Ріг)

Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. Київ : Алерта,  
2016. 364 с. (Академія адвокатури України, м. Київ)

Недря К. М. Стресостійкість у роботі поліцейського : навч.-практ. посіб. Дніпро : 
 ДДУВС, 2020. 124 с. (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, м. 
Дніпро)

Диплом ІІІ ступеня:

Кірін Р. С., Коротаєв В. М. Збройове право : навч. посіб. Дніпро : Журфонд, 2020. 348 
с. (Дніпропетровський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України)

Макушев П. В., Хрідочкін А. В. Теорія правозастосування : навч. посіб. Дніпро : 
Видавничий дім «Гельветика», 2018. 360 с. (Університет митної справи та фінансів,  
м. Дніпро)

Вступ до альтернативного вирішення спорів : навч. посіб. / Анікіна Г. В., Білоусов Ю. В., 
Бондаренко-Зелінська Н. Л. та ін. Хмельницький : ХУУП, 2017. 234 с. (Хмельницький універ-
ситет управління та права, м. Хмельницький)

у номінації «Наукові видання»:

Диплом І ступеня:

Problems of environmental and natural resources law development : collective monograph / 
V. Kostytsky, G. Balyuk, V. Sydor, V. Yermolenko. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2020. 136 p. (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ)

Хитра О. Л. Реагування на кризові ситуації, що загрожують національній безпеці 
України: адміністративно-правові засади реалізації теорії та досвіду : монографія. Львів : 
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398 с. (Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів)
Брусакова О. В. Адміністративно-правові засади державного регулювання в галузі 

авіаційного транспорту в Україні : монографія. Харків : Панов, 2020. 588 с. (Харківський 
національний університет внутрішніх справ, м. Харків)

Фоменко А. Є., Наливайко Л. Р., Бочковий О. В. Превентивна діяльність Національної 
поліції в умовах загострення санітарно-епідеміологічної ситуації : науково-практ. рекоменда-
ції. Дніпро : ДДУВС, 2020. 116 с. (Дніпропетровський державний універси-тет внутрішніх 
справ, м. Дніпро)

Диплом ІІ ступеня:

Поклад В. І., Звонок О. С. Соціологічні та психологічні аспекти кримінології: моно-
графія. Сєверодонецьк : РВВ ЛДУВС імені Е. О. Дідоренка, 2020. 202 с. (Луганський дер-
жавний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, м. Сєверодонецьк)

Problems of implementation of state policy in the field of in formation security of Ukraine: 
Collective monograph / M. Sopilko, J. L. Iurynets and others. Ottawa : Published by the Accent 
Graphics Communications & Publishing, 2020. 212 p. (Національний авіаційний університет, 
м. Київ)

Богів Я. С. Народний суверенітет: правова теорія та державотворча практика : моно-
графія. Київ : Людмила, 2019. 416 с. (Національний університет «Львівська політехніка»,  
м. Львів)

Диплом ІІІ ступеня:

Завгородній В. А. Вплив практики європейського суду з прав людини на юридич-
ну діяльність в Україні: теоретичний, методологічний і прикладний аспекти : монографія. 
Дніпро : ДДУВС, 2020. 536 с. (Дніпропетровський державний університет внутрішніх 
справ, м. Дніпро)

Семенишин М. О. Концептуальні засади запобігання корисливо-насильниць-
ким злочинам органами та підрозділами національної поліції України : монографія. 
Київ : ВД «ДАКОР», 2020. 549 с. (Донецький юридичний інститут МВС України, м. 
Кривий Ріг)

Наливайко Л. Р., Олійник В. М. Теоретико-правова характеристика взаємодії 
органів судової влади та інститутів громадського суспільства : монографія. Дніпро : 
ДДУВС, 2019. 192 с. (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 
м. Дніпро)

Блінова Г. О. Інформаційне забезпечення органів публічної адміністрації в Україні: 
адміністративно-правові засади : монографія. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019, 
504 с. (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, м. Дніпро)

Шаповалова І. С., Рогальська В. В. Застосування практики Європейського Суду з прав 
людини слідчим суддею місцевого загального суду під час здійснення судового контролю : 
монографія. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020, 274 с. (Дніпропетровський дер-
жавний університет внутрішніх справ, м. Дніпро)

у номінації «Навчально-методичні видання»:

Диплом І ступеня:

Навчально-методичний комплекс: 1) Теорія держави і права : метод. рекомендації до 
написання курсових робіт; кол. автор.; за заг. ред. Л. Р. Наливайко. Дніпро : Дніпропетр. 
держ. ун-т внутр. справ, 2020. 48 с.; 2) Теорія держави і права : метод. рекомендації для під-
гот. до семінарських занять; кол. автор.; за заг. ред. Л. Р. Наливайко. Дніпро : Дніпропетр. 
держ. ун-т внутр. справ, 2020. 188 с.; 3) Теорія держави і права : метод. рекомендації для 
підгот. індивідуальної та самостійної роботи; кол. автор.; за заг. ред. Л. Р. Наливайко. 
Дніпро : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 396 с.; 4) Бібліографічний покажчик 
для написання курсових та наукових робіт з навчальної дисципліни «Теорія держави і 
права» (для студентів юридичного факультету та Навчально-наукового інституту заочно-
го навчання та підвищення кваліфікації) : довідник. 5-те вид., перероб. і допов. Дніпро : 
Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 408 с. (Дніпропетровський державний універ-
ситет внутрішніх справ, м. Дніпро)
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Диплом ІІ ступеня:

Робочий зошит для семінарських і практичних занять з дисциплін «Цивільний про-
цес» : метод. рекомендації / Вакуловіч Е. В., Жорнокуй Ю. М., Зайцев О. Л. та ін. Харків : 
ХНУВС, 2019. 431 с. (Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків)

Горпинюк О. П. Застосування стандартів Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод у кримінальних провадженнях в Україні : навч-метод. посіб. Львів : 
ЛьвДУВС, 2020. 224 с. (Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів)

Диплом ІІІ ступеня:

Жилін Т. П., Нагайник Т. Г., Чуприна О. В. Надання домедичної допомоги : метод. 
рекомендації. Київ : ФОП Маслаков, 2020, 120 с. (Національна академія внутрішніх справ, 
м. Київ)

Шалгунова С. А., Орлеан А. М., Скок О. С. та ін. Кримінологія : навч. посібник-прак-
тикум. Дніпро : ДДУВС, 2020. 332 с. (Дніпропетровський державний університет внутріш-
ніх справ, м. Дніпро)

у номінації «Періодичні видання»:

Диплом І ступеня:

Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : на-
уковий журнал; ред. кол А. Є. Фоменко (голов. ред.) та ін. (Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, м. Дніпро)

Диплом ІІ ступеня:

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : науковий жу-
рнал; ред. кол Л. В. Могілевський (голов. ред.) та ін. (Харківський національний університет 
внутрішніх справ, м. Харків)

Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал 
(Національна академія внутрішніх справ, м. Київ)

Диплом ІІІ ступеня:

Правовий часопис Донбасу : зб. наукових праць; ред. кол В. М. Бесчастний (го-лов. 
ред.) та ін. (Донецький юридичний інститут МВС України, м. Кривий Ріг)


