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юрист України» за розробку Конституції України. 

Автор понад 100 наукових праць в Україні та закордоном (Польща, США, 

Угорщина, ФРН), зокрема монографій «Конституційне право на оскарження до суду дій 

посадових осіб» (1990), «Забезпечення прав людини в судочинстві США (організаційні і 

процесуальні засади)» (2000), навчальних посібників «Судові системи країн світу» (у 

двох книгах) (2001), «Основи адміністративного судочинства та адміністративного 

права» (у співавторстві) (2006). 
 
 

НОВІ ВИДАННЯ 
 

У 2022 р. НАУКОВЦЯМИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО  

УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ВИДАНО ДРУКОМ ПРАЦІ: 

 

Оподаткування субʼєктів підприємництва : навч. посібник (у 

схемах) / Т. М. Остапенко, О. М. Кубецька, І. В. Кононова, 

Н. А. Протопопова. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. 148 

с. 

ISBN 978-617-8032-49-4 

Навчальний посібник містить базові економічні знання та 
практичні ситуації (вправи), методичні вказівки до їх виконання, 
приклади розв’язання практичних ситуацій (вправ) для самостійної 
підготовки та практичної діяльності на підприємствах різних типів 
та галузей. 

Посібник має на меті активізацію роботи здобувачів вищої освіти під час лекцій та 
самостійної роботи, підвищення ефективності організації самостійної роботи здобувачів 
вищої освіти, посилення наочності викладання завдяки схематичній візуалізації текстового 
матеріалу, систематизацію знань та формування у здобувачів вищої освіти цілісного 
структурованого уявлення про предмет дисципліни. 

Розрахований на здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів, аспірантів, викладачів і спеціалістів підприємств різних галузей. 
Видання також буде корисним при виконанні дипломних та дисертаційних робіт.  

https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/8000 

 

Спеціальна техніка в правоохоронній діяльності : навч. 

посібник / Ю. П. Синиціна, С. О. Прокопов, Е. В. Рижков. Дніпро : 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. 244 с.; іл. 

ІSBN 978-617-8032-47-0 

Навчальний посібник призначено для вивчення дисципліни 

«Спеціальна техніка в правоохоронній діяльності». Зміст 

навчального посібника розроблено відповідно до вимог навчальної 

програми дисципліни та робочої навчальної програми вивчення 

дисципліни. Передбачено отримання слухачами сукупності 

теоретичних та практичних знань, навичок і вмінь щодо правових 

підстав застосування спецзасобів, законодавчої класифікації спецзасобів, засвоєння 

правил застосування засобів та приладів спеціальної техніки. За кожною темою 

передбачено контрольні запитання та надано загальний перелік використаних джерел. 

Розраховано на курсантів та здобувачів вищої освіти. 

https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/8735 
 

 

Актуальні проблеми ювенальної деліктології : матеріали 

Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 5 листоп. 2021 р.). Дніпро : 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. 260 с. 

ISBN 978-617-8032-46-3 

Збірник містить матеріали Всеукраїнського науково-
практичного семінару, в якій взяли участь науковці, викладачі та 
здобувачі вищих навчальних закладів та наукових установ 
України, а також фахівців-практиків правоохоронних органів. 
Тематика публікацій охоплює проблеми актуальних питань 

https://ccu.gov.ua/sites/default/files/shyshkin_v.i._perelik_naukovyh_publikaciy_4.pdf
https://ccu.gov.ua/sites/default/files/shyshkin_v.i._perelik_naukovyh_publikaciy_4.pdf
https://ccu.gov.ua/sites/default/files/shyshkin_v.i._perelik_naukovyh_publikaciy_4.pdf
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ювенальної деліктології, як напряму дослідження правопорушень з боку неповнолітніх, 
або щодо неповнолітніх. Матеріали конференції можуть бути використані в науково-
дослідній роботі та навчальному процесі спеціалізованих ЗВО, а також у 
законотворчості та правоохоронній діяльності. 

https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/8562 

 

Особливості застосування поліцейських заходів 

забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення (у схемах) : навч. посібник / К. В. Бахчев, 

М. О. Шевяков, О. В. Захарченко. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т 

внутр. справ, 2022. 156 с.  

ISBN 978-617-8032-51-7 

Навчальний посібник підготовлено за ініціативи авторського 
колективу кафедри адміністративного права, процесу та 
адміністративної діяльності ДДУВС з метою визначення 
обґрунтованих рекомендацій щодо застосування заходів 

забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, які 
відносяться до юрисдикційної діяльності працівниками органів та підрозділів 
Національної поліції України та розкриття особливостей оформлення актів 
процесуальної дії кожного заходу адміністративного припинення, надання практичних 
порад щодо диференційованого підходу до їх застосування.  

Наповнення навчального посібника щодо діяльності поліцейських у сфері 
адміністративно-деліктного законодавства щодо застосування заходів забезпечення 
провадження у справах про адміністративні правопорушення можуть стати у нагоді як 
методичні рекомендації для використання представниками правоохоронної системи 
України. Матеріали навчального посібника можуть стати невід’ємним елементом в 
освітньому процесі закладів вищої освіти України при викладанні дисциплін 
адміністративно-застосовної та адміністративнотлумачної діяльності. Поряд з 
теоретичним матеріалом подано питання для самоконтролю.  

https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/8202 
 

Українська мова як іноземна : навч. посібник для студ. 

спец. 051 – «Економіка» і 073 – «Менеджмент» (бакалаврський 

рівень) / Н. В. Леонова, В. Е. Райлянова. Дніпро : Дніпроп. держ. 

ун-т внутр. справ, 2022. 104 с. 

ISBN 978-617-8032-50-0 

Посібник укладено відповідно до програми курсу 

«Українська мова як іноземна», розробленої для студентів, що є 

громадянами інших держав. Окрім методичних порад уміщено 

тренувальні вправи для авдиторної та самостійної роботи, що 

надають можливість практично застосувати засвоєний під час 

занять словниковий запас та закріпити вміння використовувати базові правила 

граматики. У кожному тематичному комунікативному блоці запропоновано найбільш 

уживані слова та вирази, діалоги, текст для домашнього читання.  

Посібник відповідає змісту та вимогам навчально-методичного комплексу дисципліни 

«Українська мова як іноземна». Може бути використаний для вивчення української мови як 

іноземної у ЗВО різних рівнів акредитації, на курсах для іммігрантів різного рівня володіння 

мовою, на підготовчих відділеннях ЗВО, спеціалізованих курсах тощо. 

https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/8490  

  

Теорія і практика розслідування заподіяння тілесних 

ушкоджень, учинених неповнолітніми : монограф. / І. В. Пиріг, 

Р. В. Карпенко. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2021. 188 с. 

ISBN 978-617-8032-43-2 

На основі аналізу сучасних положень криміналістики, 

зокрема методики розслідування окремих видів кримінальних 

правопорушень, розглянуто актуальні теоретичні та прикладні 

проблеми розслідування заподіяння тілесних ушкоджень, 
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учинених неповнолітніми. На основі аналізу поглядів науковців на зміст та сутність 

окремої криміналістичної методики розглянуто поняття та структуру криміналістичної 

характеристики, початковий та подальший етапи розслідування, особливості проведення 

окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування заподіяння тілесних 

ушкоджень, учинених неповнолітніми. 

Монографія буде корисною для використання науковцями, юристами;  

аспірантами та ад’юнктами, науково-педагогічним складом, студентами, курсантами 

закладів вищої освіти; адвокатами, прокурорами, суддями, слідчими, працівниками 

оперативних підрозділів, експертами та всіх, хто цікавиться питаннями розслідування 

кримінальних правопорушень. 

https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/9383 

 

 

Словник-довідник економіста та менеджера ; кол. авт. ; за 

ред. д.е.н., проф. Н. І. Верхоглядової. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т 

внутр. справ. 2022. 156 с. 

ISBN 978-617-8032-48-7 

Словник-довідник економічних термінів та понять з 
менеджменту має на меті надати студентам необхідний навчально-
довідковий матеріал. 

https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/7936 
 
 

 

 

Вогнева підготовка правоохоронця : навч. посібник / 

І. Т. Скрипченко, О. Т. Скрипченко, К. А. Маркечко. Дніпро : 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. 168 с. 

ISBN 978-617-8032-54-8 

Навчальний посібник розрахований для науково-

педагогічних працівників та здобувачів, які навчаються за 

спецільністю 262 «Правоохоронна діяльність» у закладах вищої 

освіти зі специфічними умовами навчання. До навчального 

посібника включено питання: роль та місце «Вогневої підготовки» 

в системі професійної підготовки правоохоронця, характеристика 

зброї, яка дозволена у використанні в охоронній діяльності, основи балістики, правила 

безпеки при поводженні зі зброєю, правові підстави та порядок застосування і 

використання зброї правоохоронцем згідно Закону України «Про охоронну діяльність», 

надано посадову інструкцію охоронця, представлено методику тренування охоронця з 

вогневої підготовки з урахуванням різних видів підготовки, використання страйкболу, 

пейнтболу та мультимедійних тирів в системі професійної підготовки правоохоронця, а 

також описано правила надання домедичної допомоги при застосуванні вогнепальної та 

травматичної зброї. Термінологічний словник дасть змогу тим, хто опановує дану 

дисципліну, розібратися у специфіці вогневої підготовки. 

https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/7934  


