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ктиви розвитку» (у співавт., 2021). 

Очолювала робочу групу з підготовки проекту Цивільного кодексу України, про-

ектів законів України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про інноваційну 

діяльність», «Про внесення змін до Закону України «Про державне оборонне замовлен-

ня», працювала у складі робочих груп з розробки проектів законів України «Про комер-

ційну таємницю», «Про Національну систему охорони інтелектуальної власності в Укра-

їні», «Про внесення змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права». 

Була керівником від України Проекту TACIS Бістро-2 «Комерціалізація українсь-

ких космічних технологій та регуляторні рекомендації щодо прав інтелектуальної влас-

ності» (2004–2005 рр.). Брала участь у міжнародному Проекті MERCURY «Навстречу 

модели университета предпринимательского и исследовательского типа в системе выс-
шего образования России, Украины и Молдовы» (2009–2012) в межах програми Євро-

пейського Союзу TEMPUS-IV. 

Голова редакційної колегії журналу «Теорія і практика інтелектуальної власнос-

ті», член редакційних колегій наукових видань «Інтелектуальна власність», «Юридична 

Україна», «Актуальні питання цивільного та господарського права», «Приватне право і 

підприємництво», «Питання інтелектуальної власності». Член наукової ради журналу 

«Інтелектуальний капітал». 

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 в Науково-дослідному інституті 

приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. Була 

членом експертної ради з юридичних наук МОН України та науково-консультативної 

ради при Державній службі інтелектуальної власності України. 
Заслужений юрист України (1993). Відзначена Почесною грамотою Кабінету Мі-

ністрів України (2004). 

 

 

 

НОВІ ВИДАННЯ 

 

У 2020 ТА 2021 р. НАУКОВЦЯМИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО  

УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ВИПУЩЕНО ДРУКОМ ВИДАННЯ: 

 

Актуальні дослідження правових та економічних проце-

сів у контексті євроінтеграції : матеріали Всеукр. наук.-практ. 
конф. здоб. вищ. освіти (м. Дніпро, 2 черв. 2021 р.). Дніпро : Дніп-

роп. держ. ун-т внутр. справ, 2021. 244 с. 

ISBN 978-617-8032-20-3 

Збірник містить матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Актуальні дослідження правових та еко-

номічних процесів у контексті євроінтеграції», в якій взяли участь 

ад’юнкти (аспіранти, здобувачі), слухачі магістратури, курсанти та 
студенти закладів вищої освіти України. Тематика публікацій охо-

плює найбільш актуальні проблеми юриспруденції та економіки. 

Матеріали конференції можуть бути використані в науково-дослідній роботі та 

навчальному процесі спеціалізованих закладів вищої освіти України, зокрема слугувати 

підґрунтям для подальших наукових розвідок у відповідних галузях. 
 

Актуальні проблеми державотворення, правотворення та 

правозастосування : матеріали наук. семінару (Дніпро, 10 груд. 

2020 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2021. 296 с. 

ISBN 978-617-8032-06-7 

Збірник містить тези доповідей однойменного наукового 
семінару (розглянуто різні проблемні аспекти сучасних процесів 

державотворення, правотворення й правозастосування та шляхи їх 

розв’язання в Україні) та проєкти учасників VІ Міжнародного сту-

дентського саміту «Права людини в умовах сучасних глобаліза-

ційних викликів».  

Для науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти юридичних ВНЗ та широкого 

кола читачів, які цікавляться досліджуваними процесами. 
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Березняк В., Хашев В. Ювенальна превенція : курс лекцій. 

Київ : Алерта, 2021. 134 с. 

ISBN 978-617-566-650-0 

У курсі лекцій розглянуто шість тем, які розділені відповід-

но до тематичного плану курсу, що включають лекції з питань 
профілактичної діяльності підрозділів ювенальної превенції, дитя-

чої злочинності, у т.ч. такого феномену, як «шкільний булінг», і 

його запобігання, запобігання дитячій бездоглядності та безприту-

льності, домашньому насильству, вчиненому стосовно дітей, орга-

нізації роботи студентських (молодіжних) громадських формувань 

з профілактики кримінальних правопорушень серед дітей, особливості кримінальної 

відповідальності та покарання неповнолітніх. 

Видання розраховано на науковців, викладачів, аспірантів (ад’юнктів), студентів 

(курсантів) ВНЗ, у яких готують правників Національної поліції України, а також на всіх 

тих, хто цікавиться розвитком кримінологічної науки. 

 

 

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоло-

віків в Україні: сучасні досягнення та перспективи : матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченій 25-й річниці з дня прийн-

яття Конституції України та 30-й річниці проголошення незалеж-

ності України (м. Дніпро, 10-11 черв. 2021 р.). Дніпро : Дніпроп. 

держ. ун-т внутр. справ., 2021. 320 с. 

ISBN 978-617-8032-04-3 

Збірник містить матеріали однойменної міжнародної нау-

ково-практичної конференції, участь у якій взяли представники 

міжнародних організацій, вчені, працівники органів публічної 

влади, громадських організацій, а також докторанти, аспіранти та здобувачі вищої 

освіти. 

Публікації містять положення щодо з’ясування стану та визначення стратегіч-

них напрямів державної політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків у сучасних умовах, удосконалення законодавства та правозастосовної 

практики. 

Для широкого кола фахівців, що цікавляться проблематикою гендерної рівності та 

правами людини. 

 

 

Затримання у кримінальному провадженні : навч. посіб-

ник / кол. авт. : А. В. Захарко, В. В. Рогальська, О. А. Солдатенко, 

Д. В. Лазарева та ін. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. -

224 с. 

ISBN 978-966-992-519-0 

У навчальному посібнику на підставі чинного кримінально-
го процесуального законодавства України та з урахуванням відом-

чих нормативно-правових актів з питань затримання особи у кри-

мінальному провадженні, викладено відповідну процесуальну ха-

рактеристику затримання особи. 

Висвітлено міжнародні та національні стандарти затримання особи, підстави його 

здійснення, процедури затримання уповноваженими службовими та іншими особами, 

перебіг та правові наслідки кожного з видів затримання і можливості оскарження засто-

сування цього тимчасового запобіжного заходу. 

Праця буде корисною для викладачів, науковців, юристів, адвокатів, працівників 

прокуратури, працівників суду і правоохоронних органів, здобувачів вищої освіти юри-

дичних ВНЗ. 
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Збірник нормативно-правових актів з питань запобіган-

ня та протидії домашньому насильству в Україні / Уклад. :  

Фоменко А. Є., Наливайко Л. Р., Кононець В. П., Мінакова Є. В. 

Дніпро : ДДУВС, 2020. 324 с.  

ISBN 978-617-8032-17-3 

У збірнику систематизовано міжнародні та національні но-
рмативно-правові акти з питань запобігання та протидії домаш-

ньому насильству. Аутентичні тексти документів викладені станом 

на вересень 2020 року. 

Збірник приначений для студентів, аспірантів, викладачів юри-

дичних вищих та інших навчальних закладів, науковців, фахівців, а також для широкого ко-

ла читачів, які цікавляться проблемою домашнього насильства. 

 

 

Збірник нормативних матеріалів з права Європейського 

Союзу / Уклад. : Л. Р. Наливайко, Р. З. Голобутовський, 

К. В. Грідіна, Д. О. Лавренко ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., 

Заслуженого юриста України Л. Р. Наливайко. Дніпро : Дніпроп. 
держ. ун-т. внутр. справ, 2020. 600 с. 

ISBN 978-617-8032-23-4 

Збірник нормативних матеріалів з права Європейського 

Союзу вміщує основні нормативні матеріали, що стосується орга-

нізації та функціонування Європейського Союзу та складають ос-

нову права ЄС. Окрему увагу приділено нормативним матеріалам, 

що регламентують взаємовідносини України з ЄС. 
Збірник виступає допоміжним навчальним компонентом в частині підготовки 

юриста, має певною мірою універсальний характер, розрахований на науково-

педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти та всіх, хто цікавиться правовою сис-

темою Європейського Союзу. 

 

 

Мурашкін М. Г. ІНШИЙ постмодерну в релігійно-

містичній культурі та мистецтві / М. Г. Мурашкін. Дніпро : 

ДДУВС ; Інновація, 2021. - 210 с. 

ISBN 978-966-8676-77-3 

У монографії досліджено особливості ІНШОГО постмодер-

ну, одним із предметів якого є певний стан людини, що має зміни 

власної свідомості, має свої особливості і потребує встановлення 

істини. Закони і критерії, виведені в монографії, не суперечать 

структурам і категоріальним системам як класичної філософії, так 

і некласичної. 

Монографію призначено для наукових співробітників, які мають цікавість до 

проблем релігієзнавства, філософії релігії, філософії культури, психології. Встановле-

но, що некласична філософія розглядає розум, вплетений в світ, але філософія у своїх 
категоріальних структурах значною мірою відсторонюється від безпосереднього дос-

віду. Тому і виникає необхідність розглянути такий інтимний стан людини, як стан 

ІНШОГО. 

Монографія орієнтує на важливість вибору такої цінності, як людське життя в рі-

зних особливих проявах свідомості, до чого ведуть істини як релегієзнавства, релігійно-

містичної культури, так і філософії в цілому. 
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Мурашкін М. Г. Наука в контексті філософських знань: 

монографія / М. Г. Мурашкін. Дніпро : ДЦУВС ; Монолит, 2021. 

184 с. 

ISBN 978-617-7369-64-5 

У монографії досліджено особливості наукового і філософ-

ського знання, одним із предметів яких є філософія науки, яка має 
певні закони, має свої критерії встановлення істини Ці закони і 

критерії філософії науки не суперечать структурам і категоріаль-

ним системам як теоретичної науки, так і філософії. 

Монографія призначена для наукових співробітників, які ма-

ють інтерес до проблем науки, філософії науки, філософії. Встановлено, що некласична фі-

лософія розглядає розум, вплетений в світ. Але філософія в своїх категоріальних структурах 

значною мірою відсторонюється від безпосереднього досвіду. Тому і виникає необхідність в 

обов’язковому посиланні на факти, перевірені практикою. 

Монографія орієнтує на важливість вибору такої цінності, як людське життя, до 

чого ведуть істини як науки так і філософії. 

 

Порядок формування органів місцевого самоврядуван-

ня: національний та зарубіжний досвід : матеріали Регіонально-

го наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 23 верес. 2020 р.); уклад. канд. 

юрид. наук, доц. Л. М. Сердюк. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т 
внутр. справ, 2020. 68 с. 

ISBN 978-617-8032-15-9 

Збірник містить матеріали очного Регіонального науково-

практичного семінару, в якому взяли участь вчені, практичні пра-

цівники органів Національної поліції та представники інших орга-

нів публічної влади,  громадських об’єднань Дніпропетровської області, а також докто-

ранти, аспіранти, здобувачі вищої освіти. 

Тематика публікацій охоплює актуальні питання теорії та практики, пов’язаних із 

організацією та провеленням виборів до органів місцевого самоврядування в Україні, 

пошуку  шляхів їх вирішення, інформування про них громадськості, а також розробки 

пропозицій з удосконалення національного законодавства, що регламентує виборчий 

процес в Україні.  
Матеріали конференції можуть бути використані в науково-дослідній роботі та 

навчальному процесі спеціалізованих ВНЗ, а також у законотворчості та правоохоронній 

діяльності. 

 

Права людини: методологічний, гносеологічний та он-

тологічний аспекти : матеріали Регіональної науково-практичної 

конференції з нагоди 72-ої річниці проголошення Загальної декла-

рації прав людини (м. Дніпро, 9 груд. 2020 р.) ; уклад. канд. юрид. 

наук, доц. Л. М. Сердюк. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. 

справ, 2021. 156 с. 

ISBN 978-617-8032-13-5 

Збірник містить матеріали Регіональної науково-практичної 

конференції, в якій взяли участь учені, практичні працівники орга-

нів представники органів публічної влади, правозахисних організацій Дніпропетровської 

області, а також здобувачі вищої освіти. 

Тематика публікацій охоплює актуальні питання теорії прав людини, включаючи 

міжнародні стандарти їх дотримання, й імплементації останніх у національні правові 

системи суверенних держав, удосконалення механізмів реалізації, охорони та захисту 

прав людини, а також методології дослідження цих правових феноменів.  

Матеріали конференції можуть бути використані в науково-дослідній роботі та 

освітньому процесі ЗВО, які здійснюють підготовку правників і правоохоронців, а також 

у законотворчості та правоохоронній діяльності. 
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Проблеми формування громадянського суспільства в 
Україні: 30 років незалежності : матер. Всеук. наук.-практ. конф. 

(м. Дніпро, 19 трав. 2021 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. 

справ, 2021. 264 с. 

ISBN 978-617-8032-16-6 

Збірник містить матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Проблеми формування громадянського суспільства в 
Україні: 30 років незалежності», у роботі якої взяли участь науково-
педагогічні працівники, докторанти, аспіранти (адʼюнкти), студенти і 
курсанти вищих навчальних закладів України, працівники практич-

них підрозділів Національної поліції України. Тематика публікацій охоплює політичні, філо-
софські, психологічні, історичні, економічні та інші фактори, які впливають на формування 
та розвиток громадянського суспільства в Україні. 

Матеріали науково-практичної конференції можуть бути використані в науково-
дослідницькій роботі та навчальному процесі юридичних закладів вищої освіти, а також 
у юридичній практиці. 

 

Соціально-гуманітарні дисципліни як теоретичний кон-

ститутивний складник у процесі підготовки сучасного фахівця 
: колективна монографія ; за ред. д-ра філос. наук, проф. О. В. Ха-

лапсіса. Дніпро : Інновація, 2021. 144 с. 

ISBN 978-966-8676-74-1 

У колективній монографії розглянуто актуальні проблеми 
соціально-гуманітарних (філософських, історичних, філологічних) 
дисциплін в контексті їх значення для підготовки висококваліфі-
кованих фахівців юридичних спеціальностей. Особливу увагу 
приділено дидактичним та методологічним прийомам їх викла-
дання для здобувачів вищої освіти. 

Монографія адресована викладачам вищих навчальних закладів, а також усім, кого 
цікавлять актуальні проблеми соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання. 

 

Судові та правоохоронні органи України : підруч. / кол. 

авт.: В. В. Дараган, О. П. Бойко, Н. С. Бублик та ін. Дніпро : Дніп-

роп. держ. ун-т внутр. справ, 2021. 400 с. 

ISBN 978-617-8032-05-0 

У підручнику викладено основні поняття правосуддя, пра-
воохоронної та правозахисної діяльності, а також висвітлено 
принципи діяльності, завдання, функції, повноваження та структу-
ра судів загальної юрисдикції, Конституційного Суду України, 
прокуратури, Служби безпеки, Державного бюро розслідувань, 
Національної поліції, Державної прикордонної служби, Державної 
служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії України, 

Державної міграційної служби, Державної кримінально-виконавчої служби, Служби су-
дової охорони, Національного антикорупційного бюро, Державної фіскальної служби, 
Військової служби правопорядку у Збройних силах, Державного агентства рибного гос-
подарства, Державного агентства лісових ресурсів та Державної аудиторської служби. 

Підручник розрахований на студентів, курсантів, слухачів та викладачів закладів 
вищої освіти, а також наукових та практичних працівників. 

 

Ювенальна деліктологія: діти як жертви, діти як правопо-

рушники : матеріали Всеукр. наук.-практ. семін. (м. Дніпро, 8 жовт. 

2020 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 136 с. 
Збірник містить матеріали всеукраїнського науково-

практичного семінару, в якому взяли участь науковці, викладачі та 
здобувачі вищих навчальних закладів та наукових установ Украї-
ни, а також фахівців-практиків правоохоронних органів. Тематика 
публікацій охоплює проблеми актуальних питань ювенальної де-
ліктології як напряму дослідження правопорушень з боку непов-
нолітніх або щодо неповнолітніх.  

Матеріали конференції можуть бути використані в науково-
дослідній роботі та навчальному процесі спеціалізованих ВНЗ, а також у законотворчос-
ті та правоохоронній діяльності. 


