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НОВІ ВИДАННЯ 

 

У 2021 р. НАУКОВЦЯМИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО  

УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ВИДАНО ДРУКОМ ПРАЦІ: 

 

Алєксєєнко І. В., Курас А. І., Маргулов А. Х. Глобальні 

проблеми міжнародних відносин та світової політики: безпековий 

вимір : підруч. ; за заг. ред. д-ра політ. наук, проф. І. В. Алєксєєнко. 

Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2021. 164 с. 
 

ISBN 978-617-8032-30-2 
 

Підручник розроблено з урахуванням стану сучасного 

міжнародного політичного простору, з акцентом на безпекових 

проблемах глобалізованого міжнародного середовища, на основі 

оригінальних наукових розробок авторів, а також теоретичного 

досвіду вітчизняних та закордонних безпекових студій.  

На основі сучасних концепцій і теорій міжнародних відносин та світової політики 

в підручнику розкрито особливості й тенденції розвитку сучасного світового 

міжнародного політичного процесу в контексті викликів і загроз глобалізації, 

проаналізовано сутність і функції міжнародних організацій, особливості 
зовнішньополітичної діяльності України та досліджено інтеграційні міжнародні 

процеси, еволюцію відносин між Україною, ЄС і НАТО. 

Розглянуто основні тригери загроз національній безпеці держав міжнародного 

середовища, проаналізовано реконцептуалізацію безпекової політики держав 

міжнародної  політичної системи. Актуалізовано феномен людської безпеки та 

механізми її реалізації на міжнародному рівні крізь призму політики європейської та 

євроатлантичної безпеки. 

Для слухачів (студентів і курсантів), викладачів, аспірантів, державних 

службовців – усіх, кого цікавлять безпекові аспекти міжнародних політико-правових 

процесів доби глобалізації. 

 
Єремєєва І. А. Теорії цивілізацій та міжнародні конфлікти : 

підруч. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2021. 144 с. 

ISBN 978-617-8032-27-2 

Підручник розроблено відповідно до вимог рівня знань теорії 

та практики міжнародних відносин та фахових компетентностей 

спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії». Навчальне видання призначено для здобувачів 

вищої освіти бакалаврського рівня й магістрів, що вивчають 

міжнародні відносини, та всіх, хто цікавиться проблемами світової 

політики, цивілізаціології та конфліктології. 
 

Збірник норматиних матеріалів «Загальні положення 

щодо організації та функціонування Європейського суду з прав 

людини: нормативні матеріали та узагальнення практики» / 
Уклад. : Л.Р. Наливайко, Р.З. Голобутовський, К.В. Грідіна ; за заг 

ред. д-ра юрид. наук, проф., Засл. юриста України Л.Р. Наливайко. 

Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т. внутр. справ, 2021. 320 с. 

ISBN 978-617-8032-26-5 

Збірник «Загальні положення щодо організації та 

функціонування Європейського суду з прав людини: нормативні 

матеріали та узагальнення практики» віщує основні нормативні 

матеріали, що стосується організації та функціонування Європейського Суду з прав 

людини, а також узагальнення практики застосування Конвенції про захист прав людини 

та основоположних свобод.  

Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вищих та інших навчальних 
закладів, науковців, фахівців, а також для широкого кола читачів.  
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Інформаційні технології : підруч. / В. Б. Вишня, 

К. Ю. Ісмайлов, І. В. Краснобрижий, С. О. Прокопов, Е. В. Рижков. 
Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2021. 492 с. 

ISBN 978-617-8032-28-9 

У підручнику розглянуто основні інформаційні системи 

Національної поліції, їх структура та особливості використання. 

Наведено методику пошуку інформації у відкритих джерелах 

Інтернету. Розглянуто основи аналітичної роботи працівниками 
Національної поліції. Призначений для курсантів, слухачів і 

магістрантів навчальних закладів системи МВС, практичних 

працівників Національної поліції. 
 

Організаційно-правове забезпечення підрозділів превентивної 

діяльності Національної поліції : матеріали Регіонального 

круглого столу (м. Дніпро, 4 черв. 2021 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. 

ун-т внутр. справ, 2021. 228 с.  

У збірнику однойменного круглого столу висвітлено теорію 
і практику діяльності підрозділів превентивної діяльності 

Національної поліції. Зокрема висвітлені питання щодо 

запобігання підрозділами ювенальної превенції вчиненню 

неповнолітніми особами правопорушень у сфері незаконного обігу 

наркотичних засобів; діяльності підрозділів превентивної 

діяльності Національної поліції України щодо запобігання правопорушенням у сфері 

обігу вогнепальної зброї; діяльності підрозділів превенції щодо запобігання 

правопорушенням виборчого законодавства; інформаційного забезпечення діяльності 

підрозділів превентивної діяльності Національної поліції; превентивної діяльності 

Національної поліції в умовах загострення санітарно-епідемічної ситуації.  

Для науковців, викладачів, здобувачів, працівників-практиків правоохоронних органів.  
 

Теорія та практика конституціоналізму: вітчизняний і 

зарубіжний досвід : матеріали Регіон. наук.-практ. семінару,  

присвяч. 25-й річниці прийняття Конституції України (м. Дніпро, 

17 черв. 2021 р.) ; уклад. І. О. Смірнова. Дніпро : Дніпроп. держ. 

ун-т внутр. справ, 2021. 116 с. 

ISBN 978-617-8032-29-6 

Збірник містить матеріали Регіонального науково-практичного 

семінару, в якому взяли участь учені, практичні працівники органів 

представники органів публічної влади, правозахисних організацій 

Дніпропетровської області, а також здобувачі вищої освіти. 

Тематика публікацій охоплює актуальні проблеми сучасного конституціоналізму, 

зокрема: Конституції України в історичному та сучасному вимірі; Основного закону 
держави як об`єкта порівняльно-правових досліджень; Конституції України як суспільного 

договору і основи національного законодавства; законодавчого конституційного процесу в 

Україні як правовового підґрунтя для проведення необхідних реформ. 

Матеріали заходу можуть бути використані в науково-дослідній роботі та освітньому 

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

законотворчості та правоохоронній діяльності. 
 

Kuzmenko A. O., Vukolova K. V. English: comprehensive 

study : students’ book. Dnipro:  Dnipropetrovsk State University of 

Internal Affairs, 2021. 416 с.  

ISBN 978-617-8032-19-7 

Підручник «English: comprehensive study (students’ book)» 

підвищить рівень володіння загальною англійською мовою, 

допоможе виявити лакуни у знаннях студента, які потребують 

особливої уваги та дозволить покращити граматико-перекладацькі 

та комунікативні навички. 
Для абітурієнтів, здобувачів вищої освіти та викладачів. 


