
 
 

Шевчук В.Я. Як подолати рейдерство і корупцію в 

Україні  / В.Я.Шевчук, B.C. Бахуринський. - Київ: Геопринт, 

2019. - 82 с. 

Викрито типові схеми рейдерства і корупції, що йдуть 

пліч-о-пліч найбільш вразливих сферах - нерухомості і землі, які 

призводять до занепаду України і бідності населення. Показано 

взаємозв'язки рейдерства і корупції проникнення рейдерів в 

ЄДР інших юридичних осіб та реєстрації чужого майна, 

створення фіктивних організацій та передачі їм нерухомого 

майна. 

Усі схеми, способи і методи рейдерства, що 

підтримуються корупцією, їх нейтралізації та подолання 

викладено на реальних практиках антирейдерської боротьби з 

позитивними результатами. 

Видання розраховане на керівників, державних 

службовців, працівників органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, суддів, депутатів, працівників 

антикорупційних та інших правоохоронних органів, студентів і 

викладачів вищих навчальних закладів, інститутів 

післядипломної освіти і перепідготовки кадрів, а також усіх 

громадян, зацікавлених у безпеці й успішному розвитку власної 

країни 

 
 

Латинська Л.В. Психологія конфлікту: навч. посіб. / 

Л.В. Латинська, Л.П. Матяш-Заяц. - 5-те вид. - Київ: 

Каравела, 2019. - 304 с. 

Посібник підготовлений відповідно до розробленої одним 

із авторів програми курсу «Психологія конфлікту» і відображає 

основні сучасні теоретичні та практичні підходи до проблеми 

конфліктів різних рівнів і видів. У ньому вміщено теоретичні, 

практичні та методичні матеріали, які потрібні для проведення 

аудиторних занять і самостійного вивчення курсу студентами, 

теми для доповідей і рефератів, психодіагностичний 

інструментарій, елементи тренінгу для підвищення конфліктної 

компетентності. Також у посібнику є короткий словник 

конфліктологічних термінів. 

Навчальний посібник «Психологія конфлікту» 

розрахований насамперед на викладачів і студентів 

педагогічних вузів, які опановують фах «Практична 

психологія», однак він може принести користь усім, кому 

небайдужа порушена в ньому проблематика -педагогам, 

соціальним працівникам, юристам, філософам, економістам та 

представникам інших професій. 

 
 

Мельничук О. Б. Психологічна діагностика: навч. 

посіб. - 2-ге вид., стереот. - Київ: Каравела, 2019. - 316 с. 

Навчальний посібник висвітлює загальні та практичні 

проблеми психологічної діагностики. Посібник призначений для 

студентів подвійних спеціальностей із спеціальністю 

«Практична психологія». Розділи присвячені питанням 

загальної психодіагностики, висвітлюють зміст; принципи та 

методи психологічної діагностики та питання практики 

психодіагностики в різних сферах. Кожна тема містить 

методичні вказівки щодо організації самостійної роботи, 

основні поняття до кожної теми, питання для самоконтролю 

знань, список літератури для обов'язкової роботи з 

першоджерелами, творчі завдання а також список рекомендо-

ваної літератури. В посібнику подано список використаної 

літератури та предметний покажчик, що сприятиме кращому 

орієнтуванню в матеріалах книги. 

Навчальний посібник може бути корисним всім, хто 

цікавиться проблемами психодіагностики 



 
 

Ставицька C.O. Соціальна психологія. Практикум: 

навч. посіб. / C.O. Ставицька, В.В. Волошина. - 3-тє вид., 

стереот. - Київ: Каравела, 2019. – 320 с. 

Навчальний посібник відповідає вимогам кредитно-

модульної системи навчання. Він містить три модулі, де коротко 

подається зміст кожної теми, основні поняття, плани 

семінарських занять, теми доповідей та рефератів, короткий 

зміст лекційного курсу, базовий термінологічний апарат із 

соціальної психології, а також основний та додатковий перелік 

наукової літератури з якою мають ознайомитись студенти під 

час вивчення курсу. 

Для студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальностями 

«соціальний психолог», «психолог-консультант», «практичний 

психолог», «соціальний педагог» тощо. Посібник стане у нагоді 

викладачам під час проведення практичних занять зі студентами 

з соціальної психології 

 
 

Титаренко О.О. Державне програмування протидії 

злочинності в Україні: монографія / О.О. Титаренко. - 

Харків: Промарт, 2019. - 698с.  

У монографії розглядаються теоретичні та прикладні 

питання програмування протидії злочинності в сучасних умовах 

на державному рівні. На підставі проведеного комплексного 

дослідження визначено специфіку формування державних 

програмних документів з протидії злочинності в умовах 

трансформації кримінологічної обстановки під впливом наявних 

соціально-економічних, політичних, військово-політичних, 

гуманітарних, правових чинників, а також внутрішніх та 

зовнішніх загроз громадській безпеці. Запропоновано 

теоретико-прикладну модель державної комплексної програми з 

протидії злочинності, яка включає в себе позитивний досвід 

програмування зарубіжних країн у цій сфері. Розглянуто 

актуальні проблеми забезпечення програмування протидії 

злочинності в Україні різними засобами, а також досліджено 

питання вдосконалення цієї кримінологічної діяльності на 

державному рівні 

Для науковців, практичних працівників, державних 

службовців, викладачів, курсантів, студентів і широкого кола 

читачів, які цікавляться проблематикою протидії злочинності в 

сучасних умовах 

 
 

Титаренко О.О. Зарубіжний досвід програмування 

протидії злочинності: можливості для України : монографія 

/ О. О. Титаренко. - Київ: ФОП Маслаков, 2019. -192 с. 

У монографії розглянуто досвід окремих зарубіжних 

країн (американського та європейського регіонів) у питаннях 

програмування протидії злочинності в сучасних умовах. На 

підставі проведеного порівняльного дослідження визначено 

специфіку формування державних програмних документів з 

протидії злочинності та окремих її видів, яка тісно пов'язана з 

адміністративно-територіальним устроєм, національними 

традиціями та зі станом соціально-економічного розвитку 

країни, політичною ситуацією, станом протидії злочинності та 

обраними підходами і моделями впливу на злочинність з 

урахуванням внутрішніх та зовнішніх загроз. Сформовано 

окремі пропозиції для України щодо запровадження кращих 

здобутків практики зарубіжних країн з програмування протидії 

злочинності на державному рівні. 

Для науковців, практичних працівників правоохоронних 

органів, державних службовців, викладачів, курсантів, студентів 

і широкого кола читачів, які цікавляться проблематикою 

протидії злочинності в сучасних умовах. 



 
 

Petrus C. van Duyne Constructing and organizing crime 

in Europe / Petrus C. van Duyne, Serdyuk A., Antonopoulos 

G.A., Harvey J.H., K. von Lampe (eds.); Kharkiv National 

University of Internal Affairs. – Hague, 2019.  

 
 

Андросюк В.Г. Здоровий спосіб життя та 

профілактика адиктивної поведінки неповнолітніх / 

В.Г.Андросюк, О.А.Галустян, О.А.Малоголова, О.Х. Мотлях, 

T.I. Юрченко-Шеховцова. – Київ, 2019. - 98 с. 

У методичних рекомендаціях розглянуто та обґрунтовано 

важливість дотримання неповнолітніми здорового способу 

життя. Значну увагу приділено необхідності турботи про власне 

здоров'я з молоду та негативні наслідки від шкідливих звичок, 

таких як тютюнопаління, алкогольна, наркотична, комп'ютерна 

(ігрова) залежність. Також запропонована система 

профілактичної роботи з неповнолітніми особами щодо 

виникнення шкідливих звичок та залежності й їх наслідків. 

Розраховано на широке коло читачів: наукових, науково-

педагогічних, педагогічних працівників, психологів, працівників 

ювенальної превенції Національної поліції України, а також 

курсантів, студентів, їх батьків 

 
 

Волошина О.В. Психологічні чинники формування 

організаційно-управлінської компетентності слідчого / О.В. 

Волошина, В.Г. Андросюк, О.О.Малоголова, ОД. Мотлях. – 

Київ, 2019. - 47 с. 

У методичних рекомендаціях проаналізовано сутність 

організаційно-управлінської компетентності в психологічній 

структурі професійної діяльності слідчого. Емпірично визначені 

змістовно-функціональні компоненти організаційно-

управлінської компетентності слідчого НПУ. 

Для слідчих, науковців, викладачів, аспірантів, ад'юнктів, 

курсантів, студентів юридичних факультетів і юридичних 

закладів. 



 
 

Галустян О.А. Технології профайлінгу в слідчій 

діяльності / О.А.Галустян, Л.М.Захаренко, O.I.Мотлях. – 

Київ, 2019. - 45 с. 

У методичних рекомендаціях презентовано теоретико-

методичний та історичний аналіз застосування технологій 

профайлінгу в слідчій діяльності. Визначено теоретичні та 

практичні основи застосування технологій профайлінгу в 

інформаційно-пошукових та інформаційно-комунікативних 

слідчих діях. 

Для слідчих, науковців, викладачів, аспірантів, ад'юнктів, 

курсантів, студентів юридичних факультетів і юридичних 

закладів, а також можуть бути корисними для інші працівників 

правоохоронних та судових органів 

 
 

Віктор Бесчастний. Бібліографічний покажчик праць 

за 2003-2019 pp. - Київ: ВД Дакор, 2019. - 176 с. 

Видання містить бібліографію наукових, науково-

практичних і навчально-методичних праць доктора наук з 

державного управління, доктора юридичних наук, професора, 

Заслуженого юриста України, ректора Донецького юридичного 

інституту МВС України Бесчастного Віктора Миколайовича за 

2003-2019 pp. 

Видання розраховано на колег-науковців, викладачів, 

бібліографів. 

 
 

Психологічні особливості комунікації в діяльності 

оперативного працівника поліції: метод. рек. / Я.М. Когут, 

О.М Борисюк, Ю.Ц. Жидецький, Н.М. Калька, Н.О. 

Пряхіна, О.Й. Хомин. - Львів: ЛьвДУВС, 2019. - 112 с 

Надано узагальнену інформацію, потрібну працівникам 

оперативних служб, про одну із найважливіших професійних 

психологічних якостей поліцейського — комунікативну 

компетентність. Окреслено застосування психологічного методу 

самоаналізу, настанов та методик для забезпечення ефективної 

комунікації поліцейського з об'єктами правоохоронної 

діяльності. 

Для здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних 

працівників, а також практичних працівників оперативних 

служб. 



 
 

Процесуальні можливості досудового розслідування 

злочинів, пов'язаних із торгівлею людьми: довідник / укл.: 

А.-М. Ю. Ангеленюк, Ю. В. Гуцуляк, О. В. Захарова та ін. - 

Львів: ЛьвДУВС, 2019. - 84 с 

Подано матеріал, що охоплює кримінальні процесуальні 

аспекти розслідування злочинів, пов'язаних із торгівлею 

людьми, а саме: обставини, які підлягають доказуванню, 

організацію взаємодії слідчого, співробітників оперативних 

підрозділів з органами державної влади під час виявлення та 

розслідування цих злочинів, організацію міжнародного 

співробітництва з компетентними органами іноземних держав 

під час досудового розслідування злочинів, пов'язаних із 

торгівлею людьми, загальні положення проведення негласних 

слідчих (розшукових] дій та використання їх результатів у 

кримінальному провадженні, допиту потерпілих, свідків, 

обшуку, затримання та допиту підозрюваних, призначення 

судових експертиз. 

Для здобувачів вищої освіти, викладачів вишів і 

факультетів юридичної спрямованості всіх форм навчання, 

співробітників практичних підрозділів. 

 
 

Досудове розслідування: навч. посіб. / Р.І. Благута, A.-

M.Ю. Ангеленюк, Ю.В. Гуцуляк та ін.; за ред. Ю.А. 

Коміссарчук, а А.Я. Хитри. - Львів: ЛьвДУВС, 2019. - 600 с 

Підготовлено у рамках програми навчальної дисципліни 

«Досудове розслідування» у закладах вищої освіти відповідно 

до сучасних потреб та досягнень юридичної науки. Навчальний 

матеріал викладено з урахуванням змін і доповнень до 

Кримінального процесуального кодексу України, а також 

узагальнень законодавства та юридичної практики, зокрема 

практики Європейського суду з прав людини. 

Для здобувачів вищої освіти, слухачів, аспірантів, 

ад'юнктів та викладачів вишів і факультетів юридичної 

спрямованості усіх форм навчання, а також працівників органів 

досудового розслідування, прокуратури та суду. 

 
 

Долинська М. С. Нотаріальний процес: підручник. – 

Львів, 2019. - 652 с. 

На основі чинного законодавства висвітлено: становлення 

нотаріальної діяльності, найважливіші функції та головні 

принципи нотаріату; поняття й систему нотаріального 

процесуального права; суб'єкти нотаріального процесуального 

права, загальні засади нотаріального провадження, нотаріальний 

процес щодо посвідчення безспірних фактів та безспірних прав і 

порядок вчинення окремих видів нотаріальних дій нотаріусами 

України. 

Викладено і теоретичні, і практичні аспекти нотаріальної 

діяльності. 

Для здобувачів вищої освіти, наукових працівників, 

юристів-практиків. 



 
 

Корнієнко М.В. Концептуальні основи протидії 

насильницьким злочинам щодо дітей: монографія / М.В. 

Корнієнко. - Одеса: ОДУВС, 2019. - 320 с. 

У монографії висвітлюються основні положення щодо 

протидії насильницьким злочинам щодо дітей. Проводиться 

дескрипція стану наукової розробки тематики протидії злочинам 

щодо дітей та нормативно-правового регулювання діяльності з 

протидії цим злочинам. Автор долучається до дискусії з приводу 

розуміння поняття та сутності насилля в правничій науці. 

Особлива увага зосереджена на висвітленні організації 

виявлення, розслідування та запобігання насильницьких 

злочинів щодо дітей та загальним положенням тактики 

проведення слідчих (розшукових) дій за досліджуваною 

категорією справ. Аналізується міжнародний досвід протидії 

насильницькій злочинності щодо дитини, аналізуються основні 

форми міжнародного і співробітництва при розслідуванні цього 

виду злочинів. 

 

 
 

Венедиктов С. В. Информационное взаимодействие в 

интеграционных формированиях: структурно-

функциональная характеристика пространства 

медиакоммуникации: монография / С. В. Венедиктов; 

Министерство внутренних дел Республики Беларусь. — 

Могилев : Могилев. ин-т МВД, 2019. — 176 с.  

В монографии приводится структурно-функциональная 

характеристика информационного пространства 

интеграционных формирований — итог комплексного анализа 

медиакоммуникативных практик в социально-политических 

структурах Евразийского экономического союза, Европейского 

союза, Лиги арабских государств, а также Китая. Определены 

пути активизации интеграции через изменения в 

медиакоммуникационной сфере, осмыслены перспективы 

адаптации внешних моделей информационной интеграции в 

ЕАЭС. 

Адресована магистрантам, аспирантам, профессорско-

преподавательскому составу учебных заведений, сотрудникам 

СМИ, органов государственного управления, а также всем, кто 

интересуется проблемами общественного влияния 

медиакоммуникации  

 
 

Канашевич, Н. М. Концепт идеологии в 

модернизирующемся обществе : монография / Н. М. 

Канашевич ; Министерство внутренних дел Республики 

Беларусь. — Могилев : Могилев, институт МВД, 2019. — 364 

с.  

В монографии на основе комплексного применения 

методологии цивилизационного, системного и синергетического 

анализа рассматриваются идеология как социальный феномен и 

один из важнейших элементов культуры общества, теоретико-

концептуальные аспекты функционирования идеологии в 

трансформирующемся обществе, культурно-исторические и 

цивилизационные основания белорусской государственной 

идеологии, характер и ресурсы модернизационных изменений, 

переживаемых Беларусью в процессе вхождения в 

постиндустриальное, информационное общество. 

Адресована специалистам в области социально-

гуманитарных наук, практическим политикам, работникам 

сферы государственного управления, преподавателям, 

студентам и аспирантам, всем, кто интересуется социально-

политическими процессами 



 
 

Актуальные вопросы права, образования и 

психологии: сб. науч. трудов. – Могилев, 2019.  

В сборнике представлены научные статьи по актуальным 

вопросам юридических, педагогических и других социально-

гуманитарных наук. Результаты исследований, отраженные в 

статьях, представляют собой попытку решить многие 

теоретические и практические проблемы в области права, 

образования и психологии. 

Сборник может быть полезен научным работникам, 

преподавателям, адъюнктам и курсантам, а также практическим 

работникам. 

В сборнике сохранена авторская редакция и подходы к 

решению заявленных проблем 

 
 

Макацария Д. Ю. Повышение безопасности 

дорожного движения за счет проведения ремонта 

асфальтобетонного покрытия: монография / Д.Ю. 

Макацария; М-во внутр. дел Респ. Беларусь. — Могилев : 

Могилев, институт МВД, 2019.— 100 с. 

В монографии рассматриваются основные направления 

повышения безопасности дорожного движения за счет 

проведения ремонта асфальтобетонного покрытия. По 

результатам исследования вносятся предложения по 

организации и проведению ремонта асфальтобетонного 

покрытия автомобильных дорог. 

Монография адресуется научным работникам, 

преподавателям и студентам (курсантам) учреждений высшего 

образования, практическим работникам. 

 
 

Понуждаев. Д. Н.  Могилевская милиция в довоенный 

период (1917 - первая половина 1941 г.) : монография / Д. Н. 

Понуждаев ; Министерство внутренних дел Республики 

Беларусь. - Могилев : Могилев, институт МВД, 2019. - -172 с. 

В монографии рассматриваются особенности создания, 

организационного построения и деятельности могилевской 

милиции в довоенный период. Освещаются различные 

направления работы органов милиции и уголовного розыска 

Могилевщины, конкретизируются формы участия работников 

милиции в происходивших в тот период социально-

економических и политических преобразованиях общества. 

много внимания отводится вопросам борьбы с антисоветскими 

вооруженными формированиями и уголовным бандитизмом, а 

также деятельности милиции в период становления и 

укрепления авторитарного режима в стране. 

Может быть использована профессорско-

преподавательским составом при проведении учебных занятий, 

курсантами, студентами и слушателями для подготовки к ним, 

сотрудниками кадрових и идеологических аппаратов при 

организации идеологической підготовки и профориетационных 

мероприятий, а также при осуществлении работы гражданско-

патриотическому и профессиональному воспитанию молодежи. 



 
 

Свиридов Д. А. Уголовный процесс. Практикум: учеб. 

пос. / Д. А. Свиридов, Ж. А. Шилко, В. А. Нечаева; М-во 

внутр. дел Респ. Беларусь. — Могилев : Могилев, институт 

МВД, 2019. — 212 с. 

Учебное пособие служит дополнением к основной 

литературе и может быть использовано как для аудиторной, так 

и для самостоятельной работы обучающихся при подготовке к 

занятиям по дисциплине «Уголовный процесс» в течение всего 

курса обучения. 

Содержит вопросы и задания, способствующие 

формированию умений и выработке навыков, необходимых для 

будущей юридической практики. 

Предназначено для курсантов и преподавателей 

учреждений высшего образования юридического профиля 

 
 

Кримінальний процес: підручник / P. І. Благута, Ю. В. 

Гуцуляк, О. М.  Дуфенюк та  ін.;  ред.  А. Я.  Хитра, P. M. 

Шехавцова, В. В. Луцика. - Львів: ЛьвДУВС, 2019. – Ч. 2. - 

616 с 

Підготовлено відповідно до програми навчальної 

дисципліни «Криминальной процес» у закладах вищої освіти. 

Відображено сучасний стан і перспективи розвитку 

вітчизняного кримінального процесу з урахуванням практики 

його застосування, зокрема практики Європейського суду з прав 

людини. 

Для курсантів, студентів, слухачів, аспірантів, ад'юнктів 

та викладачів витлів і факультетів юридичної спрямованості 

усіх форм навчання. Може бути корисним дія працівників 

судових і правоохоронних органів (станом законодавства на 01 

листопада 2018 року). 

 
 

Дотримання прав людини в правоохоронній 

діяльності: навч. посіб. / І. П. Авдрусяк, Д. Є. Забзалюк, П. 

М. Лепісевич та ін.; ред. Д. Є. Забзалюка, Р. Б. 

Тополевського. – Львів: ЛьвДУВС, 2019. - 320 с. 

Висвітлено теоретичні та практичні проблеми дотримання 

прав людини в правоохоронній діяльності. Опрацьовано 

матеріали наукових досліджень, міжнародної та національної 

правової бази, судової практики щодо дотримання прав людини 

працівниками правоохоронних органів. Наведено приклади 

практичних ситуацій. 

Для працівників правоохоронних органів, які проходять 

курси підвищення кваліфікації, здобувачів вищої освіти 

спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність», для підготовки 

до занять із таких навчальних дисциплін: «Міжнародний захист 

прав людини», «Захист та дотримання прав людини в 

правоохоронній діяльності», «Деонтологічні основи 

правоохоронної діяльності», «Поліцейська деонтологія». 



 
 

Герасимович А.М., Федишин О.М., Сковронська І.Ю. 

Іноземна мова (німецька, французька) для професійного 

вивчення в галузі психології: навч. посіб. / А.М. 

Герасимович, О.М. Федишин, І.Ю. Сковронська. - Львів: 

ЛьвДУВС, 2019. - 136 с 

Проаналізовано психологічні аспекти, що стосуються 

видів і суті психології,окреслено зв'язок психології з іншими 

науками, вивчено поняття мови та мовлення, темпераменту, 

мотивації тощо. Розглянуто розділи, які містять текст, вправи на 

розвиток різних мовних умінь. Запропоновано вправи на 

розвиток навичок діалогічного та монологічного мовлення. 

Для здобувачів вищої освіти, котрі застосовуватимуть 

німецьку та французьку мови у своїй практичній діяльності в 

галузі психології 

 
 

Особливості застосування рішень Європейського суду 

з прав людини при розгляді цивільних справ: навч. посіб. / 

У.Б. Андрусів, О.Б. Верба-Сидор, Ю.В. Верхола та ін. - 

Львів: ЛьвДУВС, 2019. - 404 с 

Навчальний посібник підготовлено на основі чинного 

законодавства України та практики застосування Європейським 

судом з прав людини Європейської конвенції з прав людини. 

Нормативний матеріал подано станом на 11 червня 2019 року. 

Це видання буде корисним для студентів під час вивчення 

навчальної дисципліни «Застосування практики Європейського 

суду з прав людини при здійсненні правосуддя у цивільних 

справах», аспірантів, викладачів, а також суддів, адвокатів, 

нотаріусів, юрисконсультів, усіх, хто цікавиться питаннями 

застосування практики Європейського суду з прав людини. 

 
 

Живко З.Б. Сучасні методи забезпечення надійності 

персоналу: навч. посіб. у схемах і таблицях. - Львів: 

ЛьвДУВС, 2019. - 128 с  

Розкрито теоретичні основи та практичні засади 

забезпечення кадрової безпеки організації Визначено 

проблематику кадрової безпеки, яка на початку XXI століття 

набула першочергового значення, поширилася на сфери 

соціальних, економічних, правових, культурних, екологічних та 

інформаційних відносин. Висвітлено особливості сучасних 

методів забезпечення надійності персоналу 

Для студентів, курсантів, аспірантів економічних та 

юридичних спеціальностей закладів вищої освіти, фахівців у 

галузі безпеки держави, співробітників правоохоронних органів 

та практичних працівників кадрової сфери, власників і 

керівників комерційних структур, керівників та менеджерів 

служб безпеки цих структур, а також осіб, які цікавляться 

питаннями безпеки бізнесу. 

Рекомендовано для вивчення таких дисциплін, як 

«Банківське безпекознавство», «Управління персоналом», 

«Кадрова безпека», «Управлінські рішення», «Кадрове 

консультування», «Конкурентна розвідка», «Економічна безпека 

бізнесу», «Управління економічною безпекою підприємства», 

«Фінансова безпека СГД», «Менеджмент безпеки персоналу», 

«Організація та управління системою економічної безпеки 

підприємства» тощо 



 
 

Практикум із психології ненасильницького 

спілкування та фасилітації : навч. посіб. / авт.-упоряд.: В. 

Карпенко, Н. Карпенко. - Львів : ЛьвДУВС, 2019. - 108 с. 

Розглянуто основні положення теорії ненасильницького 

спілкування (HHQ та фасилітації. Запропоновано завдання для 

формування та розвитку навичок ННС і фасилітації. Для 

здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» 

спеціальності 053 «Психологія». 

 
 

Копитко М. I. Управління інноваціями: навч. посіб. у 

схемах і таблицях / М. І. Копитко. - Львів: ЛьвДУВС, 2019. - 

292 с 

Розкрито зміст та особливості управління інноваціями на 

підприємствах. 

Навчальний посібник розроблено з метою надання 

методичної допомоги під час самостійного вивчення 

дисципліни. 

Для здобувачів і викладачів закладів вищої освіти 

економічних спеціальностей, а й наукових та інженерно-

технічних працівників, що спеціалізуються у сфері управління 

інноваційною діяльністю, гуманітарних факультетів вищих 

навчальних закладів тощо. Буде корисною для керівників і 

фахівців підприємств та широкого кола читачів, яких цікавлять 

проблеми управління інноваціями. 

 
 

Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні : 

навч. посіб. / В. В. Аброськін, С В. Албул, С. О. Єгоров та ін.; 

ред.. В .В. Аброськіна. - Одеса: ОДУВС, 2020. - 242 с.  

В посібнику розглянуті питання щодо історичних 

аспектів становлення оперативно-розшкової діяльності; поняття 

оперативно-розшукової діяльності завдань, правової основи, 

принципів оперативно-розшукової дальності; системи 

підрозділів, які мають право здійснювати оперативно-

розшукову діяльність; прав та обов'язків піддрозділів, які 

здійснюють оперативно-розшукову діяльність; підстав та 

строків проведення оперативно-розшукової діяльності; напрямів 

використання результатів оперативно-розшукової діяльності 

Посібник буде корисним для практичних працівників 

правоохоронних органів України, а також викладачів та 

здобувачів вищої освіти. 

 



 
 

Іванов І.Є. Провадження  в справах про проступки: 

монографія / І.Є. Іванов ; ред. Пєткова СВ. - Херсон : ВД 

«Гельветика», 2020. - 256 с 

У роботі визначено сутність та зміст провадження у 

справах про проступки. 

Обґрунтовується, що цю юридичну категорію варто 

розглядати як складову адміністративно-юрисдикційного 

процесу, у межах якого компетентні суб'єкти реалізують 

сукупність процесуальних дій, спрямованих на встановлення 

об'єктивної істини щодо факту вчинення протиправного діяння, 

або відсутності ознак проступку, що виключає підстави 

притягнення до адміністративної відповідальності. Виокремлено 

основні риси провадження в справах про проступки, які 

притаманні для сучасного стану вітчизняного правового 

забезпечення функціонування інституту адміністративної 

відповідальності. 

Сформульовані у дослідженні науково-теоретичні 

положення, висновки, рекомендації та пропозиції можуть 

використовуватися у науково-дослідній роботі, правотворчій та 

правозастосовній діяльності, у навчальному процесі під час 

розробки навчально-методичного забезпечення й викладання 

навчальних дисциплін 

 
 

Стрельченко О.Х. Регулювання сфери обігу 

лікарських засобів в Україні: адміністративно-правове 

дослідження: монографія / О.Г. Стрельченко. - К.: ВЦ 

«Кафедра», 2019. - 400 с.  

Праця є першим монографічним дослідженням, 

присвяченим управлінню сферою обігу лікарських засобів в 

Україні. У ній представлено авторський погляд на сутність та 

зміст управління даною сферою, наведено визначення 

детермінант «лікарські засоби», «обіг лікарських засобів», 

«створення лікарських засобів», «виробник лікарських засобів» 

із позиції правового розуміння; розкрито генезис становлення та 

розвитку сфери обігу лікарських засобів; досліджено поняття 

адміністративно-правового механізму публічного 

адміністрування у сфері обігу лікарських засобів. 

У праці також з'ясовано природу сервісних, регулюючих 

та охоронних засобів публічного адміністрування у сфері обігу 

лікарських засобів, зокрема розкрито поняття реєстрації, 

ліцензування, сертифікації, контрольно-наглядової діяльності у 

сфері обігу лікарських засобів. Особливу увагу приділено 

адміністративній відповідальності за правопорушення у цій 

сфері. Схарактеризовано міжнародний досвід, а також 

визначено напрямки вдосконалення публічного адміністрування 

у сфері обігу лікарських засобів. 

Роботу адресовано фахівцям-теоретикам, які займаються 

дослідженнями в галузі адміністративного права й процесу, а 

також викладачам, аспірантам, студентам юридичних 

навчальних закладів 



 
 

Ростовська К.В. Адміністративно-правові засади 

формування та реалізації державної антикорупційної 

політики в Україні: монографія / К.В.Ростовська. - К.: ФОП 

Маслаков, 2019. - 368 с 

Досліджено закономірності правових відносин, що 

формуються у сфері запобігання та протидії корупції, та к 

безпосередній прояв в адміністративно-правових засадах 

формування та реалізації державної антикорупційної політики. 

На підставі сучасних досягнень юридичної науки, 

вітчизняного законодавства та правозастосовного досвіду, 

викладено основи концептуального підходу до формування і 

реалізації адміністративно-правових засад державної 

антикорупційної політики. Зокрема, охарактеризовано 

корупційну ситуацію в Україні; висвітлено стан наукової 

розробки адміністративно-правових проблем державної 

антикорупційної політики; визначено мету, завдання, напрями 

державної антикорупційної політики; систематизовано 

нормативно-правові акти, що складають основу державної 

антикорупційної політики; розкрито зміст діяльності суб'єктів 

формування та реалізації державної антикорупційної політики. 

Для науково-педагогічних працівників, ад'юнктів та 

аспірантів» викладачів, слухачів та студентів юридичних ВНЗ, 

працівників органів державної влади та місцевого 

самоврядування, які беруть участь у протидії корупції в Україні. 

 
 

Кримінологічний словник-довідник / авт.-упоряд. 

С.Ф.Денисов, А.О. Пузиревський. - Чернігів: Десна 

Поліграф, 2019. - 392с 

У словнику-довіднику висвітлено категоріально-

понятійний апарат сучасної кримінологічної науки. 

Запропоноване видання містить понад 770 кримінологічних 

категорій/ понять і термінів, алфавітний покажчик, перелік 

рекомендованих для вивчення джерел та додатки. 

Для курсантів і студентів юридичних закладів вищої 

освіти та факультетів, аспірантів, викладачів, наукових і 

практичних працівників правоохоронних органів, а також всіх 

тих, хто цікавиться питаннями кримінології 

 
 

Скрипа Є. В. Адміністративно-правові засади 

забезпечення безпеки на автомобільному транспорті:      

монографія / Є. В. Скрипа. - Київ : НАВС, 2019. - 346 с. 

Досліджено адміністративно-правові засади забезпечення 

безпеки на автомобільному транспорті, зокрема її теоретико-

методологічне підґрунтя та систему суб'єктів. Висвітлено 

специфіку адміністративних процедур у зазначеній сфері. 

Розкрито концептуальні засади оптимізації забезпечення 

безпеки на автомобільному транспорті, передусім шляхи 

вдосконалення адміністративного законодавства, що регулює це 

питання. 

Для наукових, науково-педагогічних працівників, 

здобувачі в вищої освіти, працівників правоохоронних органів і 

фахівців у сфері законотворення 



 
 

Аброськін В. В. Діяльність Національної поліції 

України  щодо забезпечення публічної безпеки в умовах 

антитерористичної операції: навч. посіб. / В. В. Аброськін ; 

МВС України ; Харківськи національний університет 

внутрішніх справ. - Київ: ФОП Лопатіна О.О., 2019. - 212 с 

У навчальному посібнику акумульовано унікальний 

досвід забезпечення прав і свобод громадян, законності та 

правопорядку в державі в умовах ведення гібридної війни, 

протидії діяльності незаконних російських і проросійських 

збройних формувань на сході України. 

Видання може бути корисним науковцям, працівникам 

правоохоронних органе і громадських організацій (окремим 

громадянам), які уповноважені в межах наданих їм повноважень 

брати участь у забезпеченні публічної безпеки, зокрема в 

умовах проведення антитерористичної операції. 

 
 

Суслова О. Системні реформи: принцип рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків: антидискримінаційний 

підхід / О. Суслова. - К.: 2019. - 56 с. 

Системність реформ має позитивний ефект за умов їх 

комплексності, послідовності і завершеності. Врахування 

принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та 

антидискримінаційних підходів у системних реформах, зокрема 

сектору безпеки, із залученням громадянського суспільства, є 

однією із таких важливих складових, без яких не можливий 

успіх реформ в Україні. Процес реформ потребує ретельної 

підготовки і регулярного оновлення знань від тих, хто їх 

реалізує. 

Цей матеріал може зацікавити практиків органів влади, 

місцевого самоврядування сектору безпеки і оборони, 

громадянського суспільства. 

 
 

Кримінально-виконавче право: підручник / Б. М. 

Головкін, А.Х. Степанюк, О. В. Лисодєд та ін.; ред. Б. М. 

Головкіна, А. X. Степанюка. - 2-ге вид., перероб. і доп. — 

Харків : Право, 2019. - 288 с  

У підручнику викладено предмет, принципи та інститути 

кримінально-виконавчого права, засадничі положення 

державної політики у сфері виконання покарань і пробації, 

систему органів та установ виконання покарань, механізм 

захисту прав засуджених і осіб, взятих під варту, міжнародні 

стандарти поводження із засудженими, пробацію в Україні, а 

також виконання різних видів покарань, здійснення контролю й 

нагляду за поведінкою осіб, звільнених від відбування 

покарання. 

Для здобувачів вищої юридичної освіти, наукових, 

науково-педагогічних та педагогічних працівників, працівників 

кримінально-виконавчої служби України. 



 
 

Україна. Конституційний Суд. Конституційний Суд 

України: Рішення. Висновки / Конституц. Суд України. — 

К.: Юрінком Інтер, 2001. — 

Кн. 16 : 2018 / уклад. Я. В. Скринник [та ін.] ; ред. С. В. 

Шевчук. - К. : Ін Юре, 2019. - 708 с. - Передм. укр., англ. 

Книга містить рішення і висновки Конституційного Суду 

України, прийняті у 2018 році, та їх резюме англійською мовою. 

Крім того, додаються окремі думки суддів Конституційного 

Суду України стосовно цих актів Конституційного Суду 

України. 

Видання розраховане на фахівців органів законодавчої, 

виконавчої та судової влади, депутатів, юристів-практиків, 

наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів 

юридичних вузів, а також усіх, хто цікавиться проблемами 

конституційної юрисдикції в Україні. 

 
 

Стрелъченко О.Г. Регулювання сфери обігу 

лікарських засобів в Україні: адміністративно-правове 

дослідження: монографія / О.Г. Стрелъченко. - К.: ВЦ 

«Кафедра», 2019. - 400 с  

Праця є першим монографічним дослідженням, 

присвяченим управлінню сферою обігу лікарських засобів в 

Україні. У ній представлено авторський погляд на сутність та 

зміст управління даною сферою, наведено визначення 

детермінант «лікарські засоби», «обіг лікарських засобів», 

«створення лікарських засобів», «виробник лікарських засобів» 

із позиції правового розуміння; розкрито генезис становлення та 

розвитку сфери обігу лікарських засобів; досліджено поняття 

адміністративно-правового механізму публічного 

адміністрування у сфері обігу лікарських засобів. 

У праці також з'ясовано природу сервісних, регулюючих 

та охоронних засобів публічного адміністрування у сфері обігу 

лікарських засобів, зокрема розкрито поняття реєстрації, 

ліцензування, сертифікації, контрольно-наглядової діяльності у 

сфері обігу лікарських засобів. Особливу увагу приділено 

адміністративній відповідальності за правопорушення у цій 

сфері. Схарактеризовано міжнародний досвід, а також 

визначено напрямки вдосконалення публічного адміністрування 

у сфері обігу лікарських засобів. 

Роботу адресовано фахівцям-теоретикам, які займаються 

дослідженнями в галузі адміністративного права й процесу, а 

також викладачам, аспірантам, студентам юридичних 

навчальних закладів. 



 
 

Законодавство про обіг зброї та вибухових речовин в 

Україні : зб. норм.-прав. актів / упоряд.: В. М. 

Комарницький, М. І. Єрофеєв ; Луганський державний 

университет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. - 

Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2019. - 920 

с 

Пропонований читачам збірник законодавчих актів з 

обігу зброї та вибухових матеріалів уміщує закони та 

нормативно-правові акти Президента України, Кабінету 

Міністрів України та інших центральних органів виконавчої 

влади, що регулюють відносини з поводження зі зброєю та 

вибуховими матеріалами на всіх етапах їх руху в державі, 

установлюють вимоги щодо контролю за цим рухом, а також із 

забезпечення безпеки при користуванні зброєю та поводженні з 

вибуховими матеріалами, вжитті заходів реагування на 

порушення правових вимог у цій сфері Збірник охоплює перелік 

нормативно-правових актів, чинних станом на 01 травня 2019 

року. 

Розраховано на працівників органів державної влади, 

науковців, викладачів, студентів, курсантів, слухачів вищих 

навчальних закладів, практичних працівників, а також усіх, хто 

цікавиться законодавством з питань обігу зброї та вибухових 

матеріалів. 

 
 

Розслідування злочинів, що вчиняються у сфері обігу 

вогнепальної зброї та боєприпасів: навч.-практ. посіб. / Б. І. 

Бараненко, В. С. Бондар, О. В. Бочковий, М. В. Кривонос та 

ін.; ред. В. М. Комарницького; Луганський державний 

університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. - 

Сєвєродонецьк: ДДУВС їм. Е. О. Дідоренка, 2019. - 800 с 

У навчально-практичному посібникові розкриваються 

кримінально-правові, оперативно-розшукові й криміналістичні 

ознаки злочинів, що вчиняються у сфері обігу вогнепальної 

зброї та боєприпасів, а також висвітлюються організаційно-

тактичні особливості виявлення і розслідування таких злочинів. 

Призначений для працівників Національної поліції та 

інших правоохоронних органів, суддів, адвокатів, курсантів, 

слухачів і студентів юридичних закладів вищої освіти, а також 

усіх, хто цікавиться питаннями протидії таким злочинам. 

 

 
 

Запобігання конфлікту інтересів у діяльності органів 

системи Міністерства внутрішніх справ: метод, рек. / А. Б. 

Фодчук, ОМ. Стрільців, І. Г. Гаман та ін. - Київ: НАВС, 

2019.-72 с. 

В методичних рекомендаціях надано характеристику 

конфлікту інтересів, визначено порядок організації роботи з 

усунення конфлікту інтересів та механізмів його врегулювання 

в діяльності МВС України, територіальних органів з надання 

сервісних послуг МВС, закладів, установ і підприємств, що 

належать до сфери управління МВС, органів системи МВС та їх 

територіальних органів. Призначено для використання в роботі 

працівників апарату МВС, територіальних органів з надання 

сервісних послуг МВС, закладів, установ і підприємств, що 

належать до управління МВС , органів системи МВС та їх 

територіальних органів 



 
 

Реалізація державної антикорупційної політики в 

міжнародному вимірі : матеріали IV Міжнар. наук.-практ.  

конф.  (м. Київ, 12 грудня 2019 р.):  у 2 ч. - Київ : НАВС, 

2019. - Ч. I. - 264 с. 

 

 
 

Психологічні засади запобігання корупційним в    

правопорушенням в органах державної влади та місцевого 

самоврядування : навч. посіб. / О. І. Кудерміна, Л. І. 

Казміренко, В. Г. Андросюк, А. Б. Фодчук. - Київ : НАВС, 

2019. - 168 с. 

У навчальному посібнику висвітлено важливу в 

суспільно-політичному та правовому значенні проблему 

протидії та запобігання корупційній поведінці, її психологічних 

детермінант і механізмів. Проаналізовано методологічне 

підґрунтя психодіагностики феномену корупції, особливості 

врахування психологічних чинників в організації роботи 

працівників органів державної влади та місцевого 

самоврядування, на яких покладено обов'язки з організації 

роботи щодо запобігання та протидії виявам корупції. 

Для фахівців у сфері протидії корупції, науковців – 

працівників і психологів, здобувачів вищої освіти закладів 

вищої освіти зі специфічними умовами навчання. 

 

 
 

Участь спеціаліста у проведенні слідчих (розшукових) 

дій під час розслідування корупційних злочинів: метод. рек. / 

Б. Б. Теплицький, О. М. Шрамко, В. В. Юсупов. - Київ: 

НАВС, 2019. - 71 с. 

Розглянуто види корупційних злочинів, способи їх 

учинення, суб'єкт і суб'єктивну сторону як елементи, що 

обумовлюють механізм слідоутворення, з відображенням 

особливостей збирання доказової інформації слідчим і 

залученим ним спеціалістом. Досліджено участь спеціаліста у 

проведенні слідчого огляду, обшуку, отриманні зразків для 

експертизи, допиті, одночасному допиті двох чи більше вже 

допитаних осіб, а також в інших слідчих (розшукових) діях у 

кримінальних провадженнях про корупційні злочини. 

Для працівників слідчих підрозділів і експертних установ, 

наукових і науково-педагогічних працівників юридичних 

закладів вищої освіти, здобувачів освіти. 

 


