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«Концепція створення мирових суддів в Україні».
Був членом науково-консультативних рад при Верховному Суді України та Ви-щому 

спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Член спеціалі-
зованої вченої ради К 35.725.02 у Львівському державному університеті внутрішніх справ 
та Д 26.236.02 в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Член редак-
ційних колегій наукових видань «Підприємництво, господарство і право», «Наука і пра-
воохорона», «Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ», 
«Вісник кримінального судочинства».

НОВІ ВИДАННЯ

18 березня 2021 р. у Дніпропетровській обласній раді відбулася презентація видан-
ня⃰, яке підготували експерти Дніпропетровського державного університету внутріш-
ніх справ на замовлення та у співпраці з Дніпропетровською обласною радою за під-
тримки Громадської організації «WOMEN plus» та Комунального підприємства ДОР 
«Представництво Придніпров’я».

Проєкт презентували начальник управління з питань гуманітарної, соціально-куль-
турної сфери та освіти виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради Л. Гиренко та 
проректор ДДУВС Л. Наливайко, яка, зокрема, зазначила, що серед великої кількості органі-
зацій право підготувати унікальне видання отримав саме ДДУВС як заклад освіти з  немалим 
досвідом у сфері гендерних теоретичних та прикладних досліджень.

На заході були присутні представники Дніпропетровської обласної державної ад-
міністрації, Дніпровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького, 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпропетровського регіо-
нального інституту Національної академії державного управління при Президентові України, 
Дніпропетровської державної медичної академії МОЗ України, інституцій громадянського 
суспільства, науковці та правозахисники.

Гендерний портрет області надає змогу продовжувати започатковане гендерне інте-
грування у реформах шляхом прийняття регіональних гендерних стратегій на виконання усіх 

⃰ Гендерний портрет Дніпропетровської області : науково-практ. видання (жовтень 2020) / 
кол. авт. за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Наливайко Л. Р. (за сприяння Дніпропетровської обласної 
ради, комунального підприємства ДОР «Представництво Придніпров’я» та громадської організації 
«WOMEN plus»). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 94 с. (ISBN 978-617-7665-92-1)
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міжнародних та національних зобов’я-
зань. Гендерний портрет відображає 
реальне соціально-демографічне стано-
вище у Дніпропетровській області на 
основі аналізу статистичних показників 
за визнаними у всьому світі методика-
ми та тематичними напрямами. Ця ста-
тистична збірка увібрала в себе кращі 
практики гендерного аналізу, що вико-
ристовують експерти міжнародних ста-
тистичних агенцій. Гендерний портрет 
Дніпропетровської області – це проєкт, 
що дає змогу кожному з’ясувати соціаль-
но-демографічні особливості таких груп, як жінки та чоловіки.

Узагальнена статистика сприятиме ініціативам, що спрямовані на: врахування гендер-
них аспектів у правотворчій та правозастосовній діяльності органів державної влади та міс-
цевого самоврядування в регіоні, прийнятті ефективних управлінських рішень; інтеграцію 
гендерної складової в бюджетний процес на місцевому рівні; розробку та реалізацію місце-
вих стратегій та програм соціального, економічного, культурного розвитку регіону; гендерне 
збалансування ринку праці та становлення соціально відповідального бізнесу; проведення 
наукових досліджень проблем забезпечення гендерної рівності в Дніпропетровській області; 
привернення уваги громадськості до гендерної проблематики та гендерних питань тощо.

У 2020 ТА 2021 р. НАУКОВЦЯМИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ВИПУЩЕНО ДРУКОМ ВИДАННЯ:

Фоменко А. Є. Кримінологічна діяльність Національної поліції Укра-
їни : монограф. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 320 с.

ISBN 978-617-8032-01-2

У монографії на підставі аналізу теоретичних засад, право-
вого регулювання та практичного розв’язання Національною полі-
цією завдань у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, 
протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку; до-
сліджено специфіку здійснення нею кримінологічної діяльності, а 
також визначено шляхи її удосконалення.

Видання розраховано на науковців, викладачів, здобувачів першого (бакалавр-
ського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти 
закладів вищої освіти, в яких готують правників, працівників правоохоронних органів, 
насамперед прокуратури та суду, а також усіх, хто цікавиться розвитком наук криміналь-
но-правового циклу.
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Фінансово-економічна безпека держави : словник-довідник / Уклад. : 
Алєксєєнко І. В., Неклеса О. В., Санакоєв Д. Б., Палешко Я. С., Паршин 
Ю. І. Дніпро : ДДУВС, 2020. 220 с.

ISBN 978-617-7665-99-0

Систематизовано економічні та юридичні терміни. Словник під-
готовлено на основі визначень понять, що застосовуються в норматив-
но-правових актах чинного законодавства України. У виданні термі-
нологія надається із широким тлумаченням, що являється необхідною 
умовою для достатнього розуміння читачами сутності наданих термі-

нів. Словник адресовано науковцям, викладачам, здобувачам вищої освіти й усім, хто прагне 
поглибити свої знання в юридичних та економічних галузях. 

 
Наливайко Л. Р., Степаненко К. В., Щербина Є. М. Міжнародний 
захист прав людини : навч. посібник. Дніпро : ДДУВС, 2020. 260 с.

ISBN 978-617-7665-66-2

У навчальному посібнику викладено основні теоретичні та прак-
тичні підходи щодо міжнародного захисту прав людини, досліджено 
правовий та соціальний зміст прав людини, а також питання, пов’язані 
з діяльністю міжнародних органів із захисту прав людини. Розглянуто 
основні конвенції і процедури ООН щодо прав людини; органи ООН, 
що займаються питаннями прав людини і діяльність деяких спеціалі-

зованих установ ООН. Надано характеристику основних регіональних систем та організацій 
(Рада Європи, ОБСЄ, ЄС та ін.) із захисту прав людини. Окрема увага приділяється міжна-
родному захисту громадянських (особистих) прав людини, прав людини під час збройних 
конфліктів, а також питанням правомірного обмеження прав людини та відступу держав від 
своїх зобов’язань у сфері прав людини під час надзвичайного стану, становища або ситуації.

Для студентів та викладачів юридичних вузів (факультетів), практичних працівників, 
працівників неурядових організацій, а також всіх тих, хто цікавиться правами людини.

Шаповалова І. С., Рогальська В. В. Застосування практики Європей-
ського Суду з прав людини слідчим суддею місцевого загального суду 
під час здійснення судового контролю : монограф. Одеса : Видавничий 
дім «Гельветика», 2020. 274 с.

ISBN 978-966-992-354-7

Монографію присвячено дослідженню питань застосування 
практики Європейського суду з прав людини слідчим суддею місцевого 
загального суду під час здійснення судового контролю, зокрема визначе-
но сутність, стадії, функціональне призначення та напрями підвищення 

ефективності застосування практики ЄСПЛ слідчим суддею місцевого загального суду. Про-
аналізовано та систематизовано правові позиції ЄСПЛ, які доцільно застосовувати слідчому 
судді під час реалізації своїх повноважень, особливо під час вирішення питань, що найменш 
врегульовані в кримінальному процесуальному законодавстві України. Викладено відповідні 
пропозиції, спрямовані на вдосконалення та підвищення ефективності застосування слідчим 
суддею практики ЄСПЛ при здійсненні судового контролю у кримінальному провадженні.

Видання розраховано на науковців, викладачів, аспірантів (ад’юнктів), студентів (кур-
сантів) юридичних факультетів, юридичних навчальних закладів, співробітників МВС, СБУ, 
прокуратури та суддів, а також правозахисників і усіх, хто цікавиться зазначеною проблема-
тикою.
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Основи юридичної клінічної практики: тлумачний термінологіч-
ний словник ; за заг. ред. д.ю.н., проф., засл. юриста України Л. Р. 
Наливайко. Дніпро : ДДУВС, 2020. 416 с.

ISBN 978-617-7665-88-4

Тлумачний термінологічний словник «Основи юридичної клі-
нічної практики» закріплює здобутки юридичної клінічної практики 
та сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти цілісного уявлення 
про основні закони функціонування та розвитку юридичної клінічної 
практики в України. Словник містить більше ніж 1000 впорядкованих 

термінів, категорій, понять. Узагальнення та систематизація відповідних термінів є потре-
бою сучасного освітнього та правозастосовного процесу. 

Для студентів та викладачів закладів вищої юридичної освіти.

Мельниченко А. В. Теорія і практика забезпечення прав особи на 
досудовому розслідуванні : монографія. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т 
внутр. справ, 2021. 216 с.

ISBN 978-617-7665-46-4

У монографії комплексно досліджено проблеми теорії та прак-
тики  забезпечення прав особи на досудовому розслідуванні. Визначе-
но сучасний стан забезпечення прав та інтересів іншої особи, права чи 
законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, 
інших учасників кримінального провадження, а також осіб, які не на-

були процесуального статусу взагалі.
Видання розраховано на науковців, викладачів, аспірантів (ад’юнктів), студентів (кур-

сантів) юридичних факультетів, юридичних навчальних закладів, працівників МВС, СБУ, про-
куратури та суддів, а також правозахисників і всіх, хто цікавиться зазначеною проблематикою.

Верховенство права: доктрина і практика в умовах сучасних сві-
тових викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 25 
лют. 2021 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2021. 328 с.

ISBN 978-617-8032-00-5

Збірник містить матеріали однойменної науково-практичної 
конференції, у якій взяли участь науковці, викладачі та здобувачі ви-
щих навчальних закладів і наукових установ України та зарубіжжя. 

Матеріали конференції можуть бути використані в науково-до-
слідній роботі та в освітньому процесі спеціалізованих ЗВО, а також у 

законотворчості та правоохоронній діяльності.

Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспек-
ти : матер. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 12 бер. 2021 р.). 
Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2021. 425 с.

Збірник містить матеріали однойменної п’ятої міжнародної науко-
во-практичної конференції. У заході взяли участь науковці, викладачі та 
здобувачі закладів вищої освіти та наукових установ України і зарубіж-
жя, а також фахівці-практики правоохоронних органів. Тематика публі-
кацій охоплює актуальні проблеми міжнародної та національної безпеки.

Матеріали конференції можуть бути використані в науково-до-
слідній роботі та навчальному процесі спеціалізованих ЗВО, а також у 

законотворчості та правоохоронній діяльності. 


