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НОВІ ВИДАННЯ 

 

У 2022 р. НАУКОВЦЯМИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО  

УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ВИДАНО ДРУКОМ ПРАЦІ: 
 
 

Принцип гласності і відкритості діяльності органів судової 

влади : монограф. / А. О. Коршун. Київ : «Хай-Тек Прес», 2022. 

192 с. 

ISBN 978-966-910-46-7 

Монографія присвячена дослідженню принципу гласності і 

відкритості діяльності органів судової влади. Розкрито сутність та 

юридичний зміст принципу гласності і відкритості діяльності 

органів судової влади, його місце в системі принципів діяльності 

органів судової влади, проведено комплексний аналіз наукових 

досліджень принципу гласності і відкритості діяльності органів 

судової влади. В монографії охарактеризовано механізм реалізації принципу гласності і 

відкритості діяльності органів судової влади з позицій різних наукових підходів, а також 

проаналізовано правову основу забезпечення принципу гласності і відкритості діяльності 

органів судової влади. Здійснено порівняльно-правовий аналіз вітчизняних та зарубіжних 

концепцій електронного правосуддя, визначено інноваційні заходи з вирішення проблем 

у сфері розвитку інформатизації судової системи. Охарактеризовано інформаційно-

правову політику у сфері судочинства, запропоновано правові та організаційні форми 

взаємодії судової влади та ЗМІ. Видання розраховано на науковців, органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування, викладачів, здобувачів вищої освіти, 

громадські організації, а також усіх тих, хто цікавиться проблематикою судочинства в 

Україні. 

https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/9676 

 

Методика розслідування шахрайств, пов’язаних із купівлею- 

продажем товарів через мережу «Інтернет»: теоретичні та 

праксеологічні засади : монограф. / М. М. Єфімов, Н. В. Павлова, 

С. В. Чучко. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. 200 с. 

ISBN 978-617-554-055-8 

З урахуванням сучасного стану розвитку криміналістичної 

науки та правоохоронної практики визначено поняття й елементи 

криміналістичної характеристики шахрайства, пов’язаного із 

купівлею-продажем товарів через мережу «Інтернет», окреслено 

способи, слідову картину таких кримінальних правопорушень, 

досліджено особу шахрая й потерпілого. Розкрито особливості організації та планування 

розслідування шахрайства, пов’язаного із купівлею-продажем товарів через мережу 

«Інтернет». Досліджено особливості початку досудового розслідування та обставини, що 

підлягають встановленню. Запропоновано алгоритми дій слідчого у типових слідчих 

ситуаціях початкового етапу розслідування. Наголошено на проблемних питаннях 

взаємодії слідчого з іншими суб’єктами. Удосконалено організаційно-тактичне 

забезпечення проведення слідчих (розшукових) дій. Досліджено особливості 

використання спеціальних знань при розслідуванні кримінальних правопорушень 

вказаної категорії. Для науковців, науково-педагогічних працівників, курсантів, студентів 

та здобувачів закладів вищої освіти, ад’юнктів та аспірантів, працівників поліції, 

прокуратури та адвокатури, усіх тих, хто виявляє інтерес до юридичної науки. 

https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10224  
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Тексти нормативно-правових актів: лексичні особливості : 

монограф. / І. В. Царьова. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 

2022. 148 с. 

ISBN 978-617-8032-69-2 

Монографію присвячено концепції удосконалення 

лексичних особливостей текстів нормативно-правових актів. 

Розкрито особливості правил юридико-лінгвістичного тлумачення 

із залученням теоретичних положень лінгвістики відповідно до 

сучасного розвитку юридичної термінології української мови 

Продемонстровано лінгвістичний аналіз текстів нормативно-

правових актів задля усунення можливих протиріч у розумінні норми та з’ясуванні 

лексичного значення окремих слів і тексту загалом. Детально проаналізовано лексико-

семантичні зв’язки, що перебувають у відношеннях синонімії та омонімії.  

Праця адресована юристам, парламентарям, управлінцям, науково-педагогічним 

працівникам, здобувачам вищої освіти, ад’юнктам, аспірантам, усім зацікавленим 

представникам громадянського суспільства. 

https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10656 

 

Гетерологія : монограф. / М. Г. Мурашкін. Дніпро : Дніпроп. держ. 

ун-т внутр. справ, 2022. 184 с. 

ISBN 978-617-8032-70-8 

У монографії розкрито сутнісні основи гетерології, 

досліджено особливості стану Іншого, що є предметом гетерології. 

Гетерологія, одним із предметів якої є Інший, певний стан людини, 

що має зміни власної свідомості, має свої особливості та потребує 

встановлення істини. Закони і критерії гетерології, виведені в 

монографії, не суперечать структурам і категоріальним системам як 

класичної філософії, так і некласичної. 

Монографію призначено для наукових співробітників, які цікавляться 

проблемами сучасної філософії, релігієзнавства, філософії релігії, філософії культури, 

психології. Некласична філософія, розкриваючи особливості гетерології, розглядає розум, 

вплетений у світ. Хоча філософія своїми категоріями відсторонюється від 

безпосереднього досвіду, гетерологія наближує абстрактні категорії до конкретики 

психічного життя людини. 

Монографія орієнтує гетерологію та її предмет дослідження стану Іншого до 

конкретних проявів психічного життя людини, де людське життя представлене в різних 

особливих проявах свідомості, про що стверджують істини як сучасної філософії, 

релігієзнавства, релігійно-містичної культури, так і філософії в цілому. 

https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10215 

 

Поліцейська діяльність : підруч. / А. Є. Фоменко, О. С. Юнін, 

Р. В. Миронюк, А. О. Собакарь та ін. ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, 

проф., засл. юриста України О. С. Юніна. Дніпро : Дніпроп. держ. 

ун-т внутр. справ, 2022. 432 с. 

ISBN 978-617-8032-74-6 

Метою підручника є комплексний виклад положень, 

понять, сутності, видів та ключових напрямків діяльності поліції на 

сучасному етапі формування та реалізації в Україні 

людиноцентристської правоохоронної моделі з урахуванням 

передових світових практик. 

Видання підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни 

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

правоохоронців та підвищення кваліфікації працівників поліції в закладах освіти МВС зі 

специфічними умовами навчання.  

https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10510 
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Адміністративне право : підруч. / А. Є. Фоменко, Е. О. Сидорова, 

М. П. Юніна ; за заг. ред. О. С. Юніна. Дніпро : Видавець Біла К. О., 

2022. 428 с. 

ISBN 978-617-645-485-4 

Підручник підготовлено з урахуванням сучасних 
доктринальних підходів до регулювання відносин у сфері публічної 
адміністрації як у вимірі національної, так і зарубіжних правових 
систем. За основу взято теоретичні положення та практику діяльності 
публічної адміністрації, що відповідає цінностям людиноцентристсь-
кої теорії, орієнтованої на забезпечення прав, свобод і законних інтере-
сів сучасної людини у глобальному правовому просторі 

У підручнику розглянуто основні джерела й суб'єкти адміністративного права, 
принципи державного управління, методи і форми виконавчо-розпорядчої діяльності, 
механізм адміністративно-правового регулювання суспільних відносин, засоби 
забезпечення законності й дисципліни у публічному адмініструванні. 

Підручник адресовано здобуванам вищої освіти, науково-педагогічним 
працівникам, практичним працівникам органів публічного управління, а також широкому 
загалу читацької аудиторії, дотичної до галузі адміністративного права. 

 

Кримінальний процес України : підруч. / кол. авт. ; кер. авт. кол. 

канд. юрид. наук, доц. В. М. Федченко. 3-є вид., доп. і перероб.            

У 2-х ч. Ч. 1 «Досудове провадження». Дніпро : Дніпроп. держ.             

ун-т внутр. справ, 2022. 544 с. 

ISBN 978-617-8032-67-8 

Підручник містить виклад чинного законодавства, що 
регулює проведення досудового провадження у кримінальному 
процесі. Матеріал систематизовано за основними темами 
відповідно до потреб побудови навчального процесу вищих 
навчальних закладів юридичного профілю. 

Для студентів, аспірантам та викладачів вищих юридичних навчальних закладів, 
юристів-практиків (слідчих, прокурорів, слідчим суддів, адвокатів). 

https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10391 

 

Теоретичне країнознавство : підруч. / І. А. Єремєєва. Дніпро : 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. 144 с. 

ISBN 978-617-8032-72-2 

Підручник розроблено відповідно до вимог рівня знань 
теорії та практики міжнародних відносин та фаховим 
компетентностям спеціальності 291 «Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії». 

Навчальне видання призначено для здобувачів вищої освіти 
бакалаврського рівня та магістрів, що вивчають міжнародні 
відносини, для всіх, хто цікавиться особливостями розвитку країн 
світу та їх впливу на світову політику. 

https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10257 
 

Теорія ймовірностей та математична статистика : навч. посібник 

для студентів економічних спеціальностей / Світлана Насонова. 

Дніпро : Дні проп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. 152 с. 

ISBN 978-617-8032-71-5 

У навчальному посібнику наведені необхідні теоретичні 

відомості та формули з теорії ймовірностей та математичної 

статистики. Велику увагу приділено статистичним методам обробки 

експериментальних даних. Розглянуті приклади розв'язання 

практичних завдань. Наведені завдання для самостійного виконання 

та питання для самоперевірки.  

Призначається для англомовних студентів економічних спеціальностей. 

https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/10386  
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ВІДГУКИ НАУКОВОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ  

НА ВИДАННЯ 

 

 

ВІДГУК 

на монографію «Концептуальні засади методики розслідування 

кримінальних правопорушень у сфері нерухомості: теорія та 

практика», підготовлений авторським колективом кафедри 

криміналістики та домедичної підготовки Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ: В.С. Березняком,  

К. О. Чаплинським, Н.В. Павловою 

 

Наукова праця підготовлена за актуальною темою: 

«Концептуальні засади методики розслідування кримінальних 

правопорушень у сфері нерухомості: теорія та практика».  

Сьогодні кількість і вартість житла законодавцем не обмежуються і власник 

житла має право на свій власний розсуд його відчужувати, тобто продавати, дарувати, 

заповідати, укладати інші угоди, не заборонені законом. Водночас, чимало таких угод 

укладається через обман та зловживання довірою, що завдає шкоди нормальному 

функціонуванню обігу житла та майновим інтересам громадян і порушує 

встановлений порядок здійснення правочинів. До того ж, через активні темпи 

будівництва та надходження інвестицій, дедалі частіше мають місце й випадки 

вчинення злочинних дій у сфері будівництва. Не менш поширеним виявилися й 

протиправні діяння, пов’язані з самовільним зайняттям земельної ділянки та 

самовільним будівництвом. Надприбутки від укладання правочинів у сфері 

нерухомості призвели до того, що з кожним роком збільшується кількість 

«насильницьких супроводжень» таких угод із захопленням об’єктів корпоративної 

власності, здійсненням вимагання права на нерухомість, а також позбавленням волі та 

життя осіб, які володіють правами на нерухомість. Офіційно статистика стосовно 

насильницьких дій, поєднаних із заволодінням нерухомістю, не ведеться. Проте,  

удільна вага таких протиправних діянь серед насильницьких кримінальних 

правопорушень є достатньо високою. 

Зважаючи на це, актуальним є створення сучасної дієвої методики розслідування 

кримінальних правопорушень у сфері нерухомості з урахуванням законодавчих змін та 

нагальних потреб правоохоронної практики, а також оптимізації діяльності оперативних і 

слідчих підрозділів Національної поліції України та запровадження новітніх форм і методів 

протидії протиправній діяльності. 

Вказані фактори у своїй сукупності окреслюють актуальність визначеної 

проблематики, її наукову, теоретичну і практичну значущість. 

Вивчення представленої монографії дає підстави для висновку про те, що її 

автори зробили суттєвий внесок в удосконалення криміналістичної характеристики 

кримінальних правопорушень, вчинених у сфері нерухомості та основних положень 

методики їх розслідування, що має важливе значення як для розвитку криміналістичних 

наукових пошуків, так і для практики розслідування таких кримінальних правопорушень.  

Монографія виглядає достатньо актуальним і глибоким науковим 

дослідженням, проведеним з використанням належних методів. Про це свідчить і те, що 

автори проаналізували цивільне законодавство, яке регулює обіг нерухомості в Україні, 

кримінально-процесуальне законодавство України та інші закони, які регулюють 

діяльність правоохоронних органів. Опрацьована значна кількість загальнонаукової і 

спеціальної юридичної літератури, нормативних матеріалів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що сформульовані й 

викладені у монографії висновки та практичні рекомендації можуть використовуватися в 

різних сферах діяльності, а саме: у правозастосовній діяльності – для сприяння підвищенню 

ефективності діяльності з розслідування кримінальних правопорушень у сфері нерухомості, 

підрозділами поліції; науково-дослідній сфері – для подальшого дослідження теоретичних 

питань оптимізації практичної діяльності; навчально-методичній – для використання в 

освітньому процесі при викладанні курсів кримінального процесу, криміналістики та 

оперативно-розшукової діяльності, а також для підготовки відповідних навчальних і 
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методичних посібників, підручників, курсів лекцій. 

У монографічному дослідженні дотримано рекомендовану типову структуру: зміст, 

передмова, перелік умовних скорочень, основний текст, висновки, бібліографічні 

посилання та додатки.  

Авторським колективом всебічно та ґрунтовно опрацьовані обрані напрямки 

дослідження. У результаті здійсненого дослідження отримано нові системні 

аргументовані результати, які викладені в зручній для сприйняття формі.  

 

Адвокат, 

доктор філософії у галузі знань «Право»    В. Л. Кириченко 

     

 

 

ВІДГУК 

на підручник «Інформаційні технології», підготовлений 

колективом авторів: В. Б. Вишня, К. Ю. Ісмайлов, 

І.В. Краснобрижий, С.О. Прокопов, Е.В. Рижков  
 

Матеріал підручника «Інформаційні технології» викладено 

логічно та послідовно. Науковий та методичний рівень матеріалу 

підручника відповідає вимогам, що ставляться до навчальних 

видань такого типу у вищій школі. Зміст навчального матеріалу в 

достатній мірі відповідає сучасному рівню розвитку науки та 

поліцейської діяльності. 

Підручник має шість авторських розділів; питання для 

самостійного контролю, список використаних джерел. 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 проаналізовано теоретико-

правове регулювання аналітичної діяльності в Україні. 

У підручнику в достатній мірі реалізовано дидактичний апарат, а саме: 

узагальнення, висновки, контрольні питання. Матеріал підручника належним чином 

ілюстровано у повній відповідності до змісту самого тексту. 

Підручник призначений для використання в процесі проведення лекційних та 

практичних занять у комп'ютерному класі, а також проведення самостійної та 

індивідуальної роботи. 

Матеріал підручника побудований так, що кожне заняття є продовженням 

попереднього. Він призначений для вивчення теорії та набутті практичних навичок, 

необхідних правоохоронцям. Підручник написаний доступно та зрозуміло. Усі засоби й 

методи описуються на прикладах. У підручнику враховано досвід основних сучасних 

тематичних джерел відповідної тематиці. 

Особливий інтерес в підручнику є те, що в ньому детально розглянута та розкрити 

автоматизовані інформаційні системи, що використовуються в діяльності Національної 

поліції, програмні інструментарії для організації електронного службового 

документообігу система практичних вправ для розвитку умінь і навичок визначити 

пріоритетні задачі при проведенні тактичного кримінального аналізу. 

У цілому рецензований підручник справляє дуже добре враження і, безперечно, 

стане в нагоді як здобувачам ЗВО системи МВС України, а також практичним 

працівникам Департаменту кіберполіції НПУ України під час проведення професійної 

підготовки та службової діяльності. 
 

Заступник начальника 5-го відділу (інформаційних технологій  

та програмування в південному регіоні) (м. Одеса) 3-го управління 

(інформаційних технологій та програмування) 

Департаменту кіберполіції Національної поліції України 

кандидат юридичних наук, 

майор поліції                                                                          Лев Лефтеров  


