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НОВІ ВИДАННЯ 

 

У 2022 р. НАУКОВЦЯМИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО  

УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ВИДАНО ДРУКОМ ПРАЦІ: 
 
 

Конституційна скарга як юридична гарантія прав і свобод 

людини в Україні : монограф. / В. О. Боняк, Я. В. Єрмоленко. 

Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. 192 с.  

ISBN 978-617-8032-64-7 

Монографія є комплексним дослідженням феномену 

конституційної скарги в Україні. У праці окреслено коло 

проблемних для сучасної правничої науки питань, пов’язаних із 

функціонуванням інституту конституційної скарги в Україні. На 

основі аналізу положень теорій юридичної та судової практики, 

уточнено зміст поняття конституційної скарги й обґрунтовано 

необхідність розширення предмета конституційного контролю за конституційною скаргою в 

частині джерел права. Аргументовано, що конституційна скарга є одним із 

найважливіших елементів механізму охорони прав людини, що як юридичний засіб 

забезпечує приведення його в дію.  

Окреслено проблемні питання, що негативно впливають на ефективність 

функціонування Конституційного Суду України; сформульовано пропозиції, що 

сприятимуть вирішенню наявних проблем і загалом підвищенню результативності 

нормоконтрольної діяльності цієї інституції. 

Для науковців, здобувачів вищої освіти, працівників судових, правоохоронних і 

правозахисних інституцій, усіх, хто цікавиться проблематикою прав і свобод людини. 

https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10071 
 

Запобігання та протидія дискримінації в Україні. 

Множинна дискримінація : навч. посібник. / кол. авт. [В. С. Березняк, 

О. С. Юнін, В. В. Шаблистий та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, 

доц., Заслуженого юриста України А. Є. Фоменка. Дніпро : 

Видавець Біла К. О., 2022. 236 с.  

ISBN 978-617-645-490-8  

У навчальному посібнику розглянуто питання запобігання 

та протидії окремим видам і формам дискримінації в Україні. 

Висвітлено поняття, види та форми дискримінації, стереотипи й 

упередження як підґрунтя дискримінації, законодавче забезпечення 

запобіганню та протидії дискримінації, причини й умови і кримінально-правове 

забезпечення запобіганню та протидії окремим видам і формам дискримінації. 

Навчальний посібник розрахований на науковців, викладачів, аспірантів (ад’юнктів), 

студентів (курсантів) ЗВО, в яких готують правників, працівників правоохоронних 

органів, прокуратури та суду, адвокатів. 

https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10005 
 

Сучасні інформаційні системи та технології в міжнародних 

відносинах : навч. посібник / О. Д. Станіна, С. М. Тютченко. 

Дніпро : ДДУВС, 2022. 136 с.   

ISBN 978-617-8032-66-1 

У навчальному посібнику викладено основні навчально-

методичні та практичні матеріали для вивчення здобувачами вищої  

освіти дисципліни «Сучасні інформаційні системи та технології в 

міжнародних відносинах». Він включає найбільш важливі теми 

відповідно до програми дисципліни. 

https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/9996 
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Використання інтерактивного мультимедійного обладнання у 

підготовці поліцейських : навч. посібник / кол. авт. ; за ред. 

д.ю.н., проф. С. А. Коміссарова. Дніпро : ДДУВС, 2022. 196 с. 

ISBN 978-617-8032-65-4 

Посібник розроблено з метою забезпечити ефективне 

використання інтерактивного мультимедійного обладнання під час 

занять з дисциплін «Тактико-спеціальна підготовка», «Вогнева 

підготовка», «Тактична підготовка», «Тактична медицина», інших 

спеціальних дисциплін. Видання зорієнтовано на вдосконалення 

тактичних і вогневих навичок поліцейських, зокрема щодо 

забезпечення особистої безпеки, тактики охорони публічного порядку, тактики застосування 

вогнепальної зброї, тактики дій органів Національної поліції з розшуку та затримання 

озброєних та інших злочинців, супроводження охоронюваних осіб і делегацій, тактика дій в 

умовах надзвичайних ситуацій, в особливих умовах, при проведенні спеціальних операцій, 

тактики надання невідкладної домедичної допомоги як постраждалим, так і собі тощо. 

Буде корисним для викладачів закладів освіти, які здійснюють підготовку 

правоохоронців, взагалі, та поліцейських, зокрема, здобувачів вищої освіти у ЗВО системи 

МВС, працівників органів і підрозділів Національної поліції, а також для всіх, хто цікавиться 

питаннями використання інтерактивних мультимедійних технологій у навчанні. 

https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/9934 

 

Поліцейська діяльність (у тестових завданнях) : навч.-метод. 

посібник / Кол. авт.: д.ю.н., проф. А. О. Собакарь, д.ю.н., проф. 

О. С. Юнін, д.ю.н., проф. Б. О. Логвиненко та ін. ; за заг. ред. 

д.ю.н., проф. Р. В. Миронюка. Дніпро : ДДУВС, 2022. 92 с. 

ISBN 978-617-8032-62-3 

Видання підготовлено з метою перевірки знань, вмінь і 

навичок щодо основних положень поняття, сутності, видів і ключових 

напрямків діяльності поліції на сучасному етапі формування та 

реалізації людиноцентристської моделі діяльності поліції з 

урахуванням передових світових практик діяльності цього 

правоохоронного органу. 

Навчально-методичний посібник складено з урахуванням навчальної програми 

дисципліни «Поліцейська діяльність», викладання якої здійснюється в межах підготовки 

майбутніх правоохоронців і підвищення кваліфікації діючих працівників поліції в ЗВО зі 

специфічними умовами навчання.  

https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/9805 
 

Початок досудового розслідування: підстави, порядок та 

особливості здійснення : метод. рекомендації / кол. авт. ; за ред. 

к.ю.н., доц. А. Г. Гаркуші. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. 

справ, 2022. 180 с. 

ISBN 978-617-8032-66-1 

У методичних рекомендаціях на підставі чинного 

кримінального процесуального законодавства, відомчих і 

міжвідомчих нормативно-правових актів, що регламентують 

досудове провадження, висвітлено основні аспекти діяльності 

органів дізнання та досудового слідства щодо початкового етапу 

досудового розслідування. Розглянуто особливості початку досудового розслідування, а 

саме: його підстави та порядок, основні процесуальні дії, що проводяться до внесення 

відомостей до ЄРДР, особливості початку досудового розслідування у формі дізнання, а 

також контрольно-наглядова діяльність на початковому етапі досудового розслідування. 

Для працівників органів Національної поліції України, прокуратури, суду, 

викладачів, аспірантів, слухачів, студентів вищих навчальних закладів юридичного напряму 

підготовки.  

https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10072  
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Особливості запобігання кримінальним правопорушенням у 

період пандемії : метод. рекомендації / кол. авт.: О. С. Юнін, 

С. І. Шевченко, В. В. Шаблистий та ін. Дніпро : ДДУВС, 2022. 

96 с. 

 

На основі аналізу положень чинних нормативно-правових 

актів України, статистичних даних Офісу Генерального прокурора 

України та Державної судової адміністрації України, керуючись 

результатами соціологічного опитування працівників Національної 

поліції України, розглядається специфіка запобігання 

кримінальним правопорушенням в умовах пандемії. 

Проаналізовано динаміку вчинення кримінальних правопорушень. Розглянуто пандемію 

як детермінант вчинення злочинів і кримінальних проступків. Запропоновано основні 

напрямки запобігання кримінальним правопорушенням, що демонструють негативну 

динаміку поширення в умовах пандемії коронавірусної хвороби. 

Для працівників Національної поліції України, викладачів, ад’юнктів, курсантів 

закладів вищої освіти системи МВС. 

https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/9662 

 

 

Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації 

транспорту особами, які керують транспортними засобами 

(детермінанти та кримінально-правові заходи запобігання) : 

методичні рекомендації / О. С. Юнін, С. І. Шевченко, 

С. В. Бабанін, Н. В. Толошна. Дніпро: ДДУВ С, 2022. 80 с. 
 

Досліджено окремі причини й умови порушень правил 

безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які 

керують транспортними засобами. Також розглянуті кримінально-

правові заходи запобігання цьому кримінальному 

правопорушенню. Рекомендації розроблено на основі аналізу 

вітчизняного законодавства, наукової та публіцистичної літератури з урахуванням 

власних думок і практичних пропозицій авторів. 

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

(курсантів) ЗВО, в яких готують правників, працівників правоохоронних органів, прокуратури 

та суду, адвокатів, а також на всіх, хто цікавиться питаннями безпеки дорожнього руху й 

експлуатації транспорту в Україні. 

https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/9995 

 

 

Особливості розгляду звернень громадян та запитів на 

інформацію в органах Національної поліції : метод. 

рекомендації / Т. В. Борисенко. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т 

внутр. справ, 2022. 68 с. 
 

У методичних рекомендаціях висвітлено методику дій 

поліцейських при виконанні службових обов’язків, пов’язаних із 

розглядом звернень громадян. 

Для викладачів, аспірантів, ад’юнктів, курсантів закладів 

вищої освіти із специфічними умовами навчання, поліцейських 

територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України,  

та всіх, хто цікавиться порядком роботи зі зверненнями громадян і запитами на 

інформацію. 

https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/9866 

  


