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НОВІ ВИДАННЯ 
 

У 2021 р. НАУКОВЦЯМИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО  

УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ВИДАНО ДРУКОМ ПРАЦІ: 
 

Philosophy, Economics and Law Review : Scientific journal. 

2021. № 1. 190 p. 

Philosophy, Economics and Law Review : Scientific journal. 

2021. № 2. 228 p. 

ISSN 2786-491X (Print) 

У журналі зібрано наукові статті з питань філософії, 
економіки та права. Містить також публікації, що висвітлюють 
питання вищої освіти та гуманітаристики. У журналі публікуються 
рецензії на наукові видання. Для науковців, викладачів та 
аспірантів. Видається англійською мовою та виходить двічі на рік. 
Засновник та видавець – Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ. 

https://phelr.dduvs.in.ua/wp-content/uploads/2021/12/1r/content_PhELR-1-2021-n.htm 
 

Концептуальні положення механізму захисту прав 

дітей: український та зарубіжний контекст : кол. монограф. / 

кол. авт. ; за наук. ред. д-ра юрид. наук, проф., засл. юриста 

України Л. Р. Наливайко. Дніпро : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. 

справ, 2021. 130 с. 

ISBN 978-617-8032-12-8 

Комплексно досліджено правові засади, форми реалізації та 
напрями удосконалення механізмів захисту дітей у міжнародному та 
національному контексті. З’ясовано соціальну зумовленість захисту 
дітей як одного із пріоритетних завдань політики держави. Розкрито 
стан наукового аналізу та правового забезпечення захисту прав 

дітей. Визначено поняття та розкрито зміст профілактичної роботи з неповнолітніми, що 
постраждали від насильницьких проявів, методику розслідування окремих кримінальних 
правопорушень, особливості роботи працівників поліції щодо захисту прав та законних 
інтересів дітей, проаналізовано їх повноваження в цій сфері. Вивчено зарубіжний досвід 
правового забезпечення захисту прав дітей та визначено шляхи його впровадження в 
Україні. Здійснено аналіз процесуального порядку отримання інформації щодо 
насильницьких посягань, надано пропозиції щодо внесення законодавчих змін для 
вдосконалення процесуальних засад здійснення захисту прав дітей. 

Для науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та працівників 
практичних підрозділів поліції. 

https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/7306 
 

Станіна О. Д., Коряшкіна Л. С., Ус С. А. Моделі та методи 

розв’язання задач оптимального розміщення двоетапного 

виробництва з неперервно розподіленим ресурсом : монографія. 

Дніпро : Видавець «Свідлер А. Л.», 2021. 200 с. 

ISBN 978-617-627-166-6 

Викладено основні положення щодо створення нових 
математичних моделей процесів двоетапного розміщення 
виробництва, розробки та обґрунтування методів їх розв’язування. 
Особливу увагу приділено експериментальним дослідженням і 
аналізу результатів розв’язання модельних задач. Наведено 
приклади практичного застосування запропонованих моделей на 

задачах двоетапного розподілу матеріального потоку на підприємствах паливно-
енергетичного комплексу. 

Для фахівців у сфері обчислювальної та прикладної математики, науковців, аспірантів 
і студентів, які цікавляться сучасними проблемами теорії оптимізації, у тому числі 
недиференційованої, математичним моделюванням, проблемами територіального 
планування, оптимального розміщення об’єктів різної природи на заданому регіоні, іншими 
задачами, пов’язаними із розбиттям множин довільної структури або форми на підмножини.   
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Соціально-гуманітарні виміри правової держави : 

матеріали Всеукр. науково-практ. конф. (м. Дніпро, 30 квіт. 

2021 р.). Дніпро : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2021. 348 с. 

ISBN 978-617-8032-34-0 

Збірник містить матеріали однойменної науково-практичної 

конференції, в якій взяли участь науковці, викладачі та здобувачі 

вищих навчальних закладів і наукових установ України та зарубіжжя.  

Матеріали конференції можуть бути використані в науково-

дослідній роботі та в освітньому процесі спеціалізованих ЗВО. 

https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6977 

 

Чаплинський К. О., Бідняк Г. С., Бідняк В. А. Теоретичні, 

правові та праксеологічні засади використання спеціальних знань 

під час розслідування злочинів, пов’язаних із державним 

фінансуванням в галузі охорони здоров’я : монографія. Одеса : 

Видавничий дім «Гельветика», 2021. 206 с. 

ISBN 978-966-992-640-1 

З урахуванням сучасного стану криміналістичної науки та 

правоохоронної практики досліджено концептуальні положення 

використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, 

пов’язаних із державним фінансуванням у галузі охорони здоров’я. 

Розкрито поняття способів учинення цих злочинів та надано їх 

класифікацію. Досліджено дефініцію спеціальних знань, форми та коло суб’єктів їх 

використання, слідові картини вчинення цих злочинів. Окреслено проблемні питання, 

пов’язані з участю спеціаліста в разі проведення окремих процесуальних дій під час 

розслідування злочинів цієї категорії. Висвітлено особливості призначення та проведення 

окремих класів судових експертиз, зокрема економічної, товарознавчої, почеркознавчої, 

технічної експертизи документів та інших, доцільність призначення комплексних експертиз.  

Для науковців, викладачів, ад’юнктів та аспірантів, курсантів, студентів та слухачів 

вищих юридичних навчальних закладів, працівників експертних підрозділів 

правоохоронних органів, адвокатів, а також усіх, хто виявляє інтерес до юридичної науки. 

 
Тютченко С. М. Забезпечення економічної безпеки 

підприємств в умовах трансформаційних змін в економіці : 

монографія. Дніпро : Видавець Біла К. О., 2021. 212 с. 

ISBN 978-617-645-460-1 

Монографію розраховано на широке коло вітчизняних 

фахівців та науковців, які досліджують проблеми забезпечення 

безпеки держави та підприємств. Подано результати досліджень 

щодо забезпечення економічної безпеки підприємств в умовах 

трансформаційних змін в економіці. 

https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/6957 

 
Інформаційні системи та технології : підручник / кол. авт. ; 

за заг. ред. д-ра техн. наук, проф. В. Б. Вишні. Дніпро : Дніпроп. 

держ. ун-т внутр. справ, 2021. 280 с. 

ISBN 978-617-8032-33-3 

Підручник призначений для навчання здобувачів 
застосування інформаційних систем і технологій у практичній 
діяльності економістів, управлінців, науковців, дослідників та ін. 
Він може бути використаний для здобувачів вищих навчальних 
закладів, аспірантів, слухачів курсів підвищення кваліфікацій, 
наукових та практичних працівників IT-сфер. 

https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/7110 

  


