
 
 

Наливайко Л. Р. Міжнародно-правові стандарти прав 

людини: навч. посіб. / Л. Р. Наливайко, К. В. Степаненко. - 

Дніпро: ДДУВС, 2019. - 184 с. 

Викладено основні теоретичні положення та практика щодо 

створення та реалізації міжнародно-правових стандартів прав 

людини. Досліджено правовий зміст міжнародно-правових 

стандартів прав людини, визначено механізм утворення та 

забезпечення міжнародно-правових стандартів прав людини, 

висвітлюються питання, пов'язані із дотриманням міжнародно-

правових стандартів прав людини в діяльності судових, 

правоохоронних та правозахисних органів України. 

Для студентів та викладачів юридичних вузів (факультетів), 

закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які 

здійснюють підготовку поліцейських, практичних працівників, 

працівників неурядових організацій, а також всіх тих, хто 

цікавиться правами людини 

 
 

Конституційне право у тестових завданнях: навч. посіб. / 

кол. авт. ; ред. Л. Р. Наливайко. - Дніпро: ДДУВС, 2019. - 436 с. 

Навчальний посібник розраховано на студентів, слухачів і 

курсантів різних навчальних закладів, викладачів, науковців, 

державних службовців, політиків, усіх, хто цікавиться 

проблематикою сучасного конституційного права. 

 

 
 

Конституційний Суд України: зб. норм.-прав. актів / кол. 

уклад.; ред. Л.Р. Наливайко. - Дніпро: ДДУВС, 2019. - 340 с 

Збірник нормативно-правових актів розрахований на 

студентів, слухачів і курсантів різних навчальних закладів, 

викладачів, науковців, суддів, політиків, усіх, хто цікавиться 

актуальними проблемами конституційної юстиції. 

Станом на 15 червня 2019 року. 



 
 

Теорія та практика правозастосування: метод. рек. для 

підготовки до семінар. занять (для слухачів магістратури юр. ф-

ту) / Л. Р. Наливайко, А.О. Рибалкін, О.С. Чепік-Трегубенко; 

ред. Л. Р. Наливайко. - Дніпро: ДДУВС, 2019. - 100 с. 

Викладено методичні рекомендації дня підготовки до 

семінарських занять з тем, передбачених навчальним планом з 

дисципліни «Теорія та практика правозастосування». 

Для слухачів магістратури та викладачів юридичних закладів 

вищої освіти 

 
 

Теорія та практика правозастосування у тестових 

завданнях: навч. посіб. / кол. авт.; ред. Л. Р. Наливайко. - 2-ге 

вид., перероб. і доп. - Дніпро: ДДУВС, 2019. - 252 с. 

Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів і 

курсантів різних навчальних закладів, викладачів, науковців, 

державних службовців, політиків, усіх, хто цікавиться актуальними 

проблемами державно-правового розвитку та шляхами їх вирішення 

 

 
 

Збірник нормативно-правових актів з питань забезпечення 

прав внутрішньо переміщених осіб в Україні / уклад.: 

Л.Р.Наливайко, І.О. Грицай, К.В. Степаненко, О.С. Чепік-

Трегубенко; ред. Л.Р. Наливайко. - 2-ге вид., перероб. і допов. - 

Дніпро: ДДУВС, 2020. - 364 с 

У збірнику систематизовані міжнародні та національні 

нормативно-правові акти з питань забезпечення прав внутрішньо 

переміщених осіб в Україні. 

Аутентичні тексти документів викладені станом на 01 січня 

2020 року. 

Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вищих та 

інших навчальних закладів, науковців, фахівців, а також для 

широкого кола читачів. 

 



 
 

Наливайко Л. P. Теоретико-правова характеристика 

взаємодії органів судової влади та інститутів громадянського 

суспільства: монографія / Л. Р. Наливайко, В. М. Олійник. - 

Дніпро: ДДУВС, 2019. - 192 с 

Монографія присвячена загальнотеоретичним проблемам 

взаємодії органів судової влади та інститутів громадянського 

суспільства. Проаналізовано наукові дослідження взаємодії органів 

судової влади та інститутів громадянського суспільства. 

Сформульовано визначення поняття «методологія дослідження 

взаємодії органів судової влади та інститутів громадянського 

суспільства», розкрито її систему. Акцентовано, що принципи 

взаємодії судової влади та інститутів громадянського суспільства 

доцільно уніфікувати у трирівневу систему: загальні, галузеві та 

спеціальні принципи та проаналізовано їх. Визначено елементи 

взаємодії органів судової влади та інститутів громадянського 

суспільства. Розкрито особливості вітчизняної практики 

інформаційної взаємодії органів судової влади та інститутів грома-

дянського суспільства. Проаналізовано сучасний стан громадського 

контролю за діяльністю органів судової влади. Досліджено 

зарубіжний досвід взаємодії органів судової влади та інститутів 

громадянського суспільства. 

Видання розраховано на науковців, органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування, викладачів, здобувачів вищої 

освіти, громадські організації, а також усіх тих, хто цікавиться 

проблематикою ефективності взаємодії органів судової влади та 

інститутів громадянського суспільства. 

 
 

Шаблистий В. В. Кримінальна відповідальність за 

ухилення від призову за мобілізацією : монографія / В. В. 

Шаблистий, А. Ю. Александрова; ред. В. В. Шаблистого. - 

Дніпро : Видавець Біла К О., 2019. - 136 с. 

У монографії науково обгрунтовано кримінальну 

відповідальність за ухилення від призову за мобілізацією, створено 

на цій основі удосконалену конструкцію ст. 336 КК України та 

розроблено рекомендації з удосконалення відповідних 

законодавчих положень і практики їх застосування. 

Видання розраховано на науковців, викладачів, аспірантів 

(ад'юнктів), студентів (курсантів) закладів вищої освіти, в яких 

готують правників, співробітників правоохоронних органів, 

прокуратури та суду, а також усіх, хто цікавиться розвитком наук 

кримінально-правового циклу 

 

Кононець В. П. Адміністративно-юрисдикційна діяльність  

поліції щодо забезпечення публічного порядку та безпеки в 

аеропортах : монографія / В. П. Кононець. - Дніпро : ДДУВС, 

2019. - 156 с 

Монографію присвячено комплексному та системному аналізу 

нормативно-правової бази та наявних наукових джерел. Вона 

визначає сутність та особливості адміністративно-юрисдикційної 

діяльності поліції щодо забезпечення публічної безпеки та порядку 

в аеропортах Україні, а також окреслює напрями вдосконалення 

чинного законодавства в даній сфері з урахуванням позитивного 

міжнародного досвіду. 

У результаті проведеного дослідження сформульовано низку 

наукових положень, висновків, пропозицій, що мають важливе 

теоретичне та практичне значення щодо забезпечення публічної 

безпеки та порядку в аеропортах України. 

Видання розраховане на професорсько-викладацький склад, 

ад'юнктів, аспірантів, здобувачів та студентів вищих навчальних 



 закладів юридичних вузів, практичних працівників правоохоронних 

органів 

 
 

Зеленський Є.С. Адміністративна діяльність Національної 

поліції щодо запобігання вчинення адміністративних 

правопорушень дітьми : монографія / Є.С.Зеленський, 

I.C.Кравченко. - Дніпро: ДДУВС, 2019. - 154 с 

Монографія присвячена дослідженню адміністративної 

діяльності Національної поліції щодо запобігання вчиненню 

адміністративних правопорушень дітьми. Досліджено історичні 

передумови функціонування поліції України у сфері забезпечення 

прав дитини. Визначено поняття та особливості адміністративної 

діяльності Національної поліції України щодо запобігання 

вчиненню адміністративних правопорушень дітьми. Розкриті 

питання інноваційних методик запобігання вчиненню 

правопорушень дітьми, застосовуваних поліцейськими, та 

запропоновані шляхи їх удосконалення Визначені особливості 

застосування поліцейських заходів до дітей. Досліджено міжнародні 

стандарти в діяльності Національної поліції України у сфері 

забезпечення прав дитини, яка перебуває у конфлікті з законом, а 

також зарубіжний досвід запобігання поліцейськими вчиненню 

адміністративних правопорушень дітьми, запропоновані напрямки 

його запровадження в Україні. 

Монографія рекомендована для викладачів та студентів 

юридичних навчальних закладів, наукових співробітників, 

працівників правоохоронних органів, а також для всіх тих, хто 

цікавиться питаннями адміністративної діяльності Національної 

поліції України. 

 
 

Кравченко I. С. Основи управління в Національній 

поліції: навч. посіб. / І. С. Кравченко. - Дніпро: Видавець Біла К. 

О., 2020. - 212 с. 

У навчальному посібнику з урахуванням сучасних наукових 

досліджень та законодавства України розкривається зміст загальних 

засад управління в Національній поліції. Акцентована увага на 

окремих напрямках управлінської діяльності Національної поліції: 

інформаційно-аналітична робота, планування, організація контролю 

в діяльності Національної поліції, робота з персоналом, а також 

особливості управління органами та підрозділами Національної 

поліції в надзвичайних умовах. 

Для викладачів вищих навчальних закладів, науковців, 

аспірантів (ад'юнктів), курсантів і студентів, поліцейських, 

працівників інших органів виконавчої влади. 



 
 

Миронюк Р. В. Особливості судового розгляду окремих 

категорій адміністративних справ: навч. посіб. / Р. В. Миронюк. 

- Дніпро: ДДУВС, 2019. - 352 с. 

Навчальний посібник підготовлено на основі вивчення 

проблематики адміністративно-процесуальної діяльності судів щодо 

розгляду окремих категорій адміністративних справ, а також 

практики адміністративних судів з розгляду та вирішення найбільш 

поширеної категорії публічно-правових спорів. Його положення 

базуються на нормах Конституції України, законодавства 

Європейського Союзу, Кодексу адміністративного судочинства 

України, Пленумів та рішень Верховного Суду, Касаційного 

адміністративного суду та інших нормативних актів, які регулюють 

публічні відносини. В посібнику розкрито зміст Загальної та 

Особливої частини адміністративного процесуального права 

України як нової галузі правової системи держави. 

Зроблено спробу відходу від усталеного поняття 

адміністративного процесу як діяльності органів виконавчої влади 

щодо реалізації своїх контрольно-наглядових повноважень за 

окремо взятою сферою суспільних відносин, а сконцентровано 

увагу на новітньому розумінні адміністративного процесуального 

права, основне призначення якого - урегулювати суспільні 

відносини, які виникають з приводу процесуального забезпечення 

реалізації прав і свобод громадян засобом їх звернення до 

адміністративних судів, з метою відновлення їх конституційних 

прав, які були порушені дією, рішенням чи бездіяльністю суб'єктів 

владних повноважень в життєво важливих сферах функціонування 

суспільних відносин. 

Розраховано на курсантів, студентів юридичних вузів, 

аспірантів, викладачів, науковців, працівників судових і 

правоохоронних органів та органів владних повноважень 

 
 

Логвиненко Б. О. Провадження в справах про 

адміністративні правопорушення у сфері охорони здоров'я : 

навч. посіб. / Б. О. Логвиненко. - Дніпро : Видавець Біла К. О., 

2020. - 106 с 

У навчальному посібнику з урахуванням наукових досліджень 

та національного законодавства України розкрито загальні засади та 

сутність провадження в справах про адміністративні 

правопорушення у сфері охорони здоров'я. Розглянуто сутність і 

зміст здоров’я та права на охорону здоров'я як комплексних 

категорій. Проведено загальну характеристику адміністративних 

правопорушень у сфері охорони здоров'я. Розкрито поняття і 

особливості провадження в справах про адміністративні 

правопорушення у сфері охорони здоров’я. окреслено 

адміністративну юрисдикцію Національної поліції щодо розгляду 

справ про адміністративні правопорушення у сфері охорони 

здоров'я. Визначено учасників провадження у справах  про 

адміністративні правопорушення у сфері охорони здоров’я за 

участю Національної поліції. Розкрито особливості кваліфікації 

окремих видів адміністративних правопорушень у сфері охорони 

здоров'я за участю Національної поліції. 

Посібник призначено для поліцейських, курсантів, слухачів, 

викладачів, фахівців галузі права та інших осіб, які цікавляться 

питаннями медичного права, юрисдикційних повноважень 

Національної поліції та провадженням у справах про 

адміністративні правопорушення. 



 
 

Миронюк Р. В. Громадський контроль за діяльністю 

поліції: монографія / Р. В. Миронюк. - Дніпро: Видавець Біла К. 

О., 2020. - 136 с. 

В монографії здійснено комплексне дослідження правових 

засад, форм реалізації та напрямків удосконалення громадського 

контролю за діяльністю поліції. 

В роботі розкрито правову сутність громадського контролю за 

діяльністю Національної поліції, визначено особливості його 

здійснення та виокремленні напрями удосконалення чинного 

законодавства в сфері його реалізації. 

З'ясовано соціальну обумовленість громадського контролю за 

діяльністю поліції, стан його наукового аналізу та правового 

забезпечення в Україні. Визначено поняття та розкрито зміст 

громадського контролю за діяльністю поліції; виокремлено суб'єкти 

громадського контролю за діяльністю поліції та проаналізовано їх 

повноваження в цій сфері. Вивчено зарубіжний досвід правового 

забезпечення та організації громадського контролю за діяльністю 

поліції та визначено шляхи його впровадження в Україні. 

Проаналізовано процесуальний порядок реалізації форм 

громадського контролю за діяльністю поліції в Україні та 

виокремлено низку пропозицій щодо внесення законодавчих змін з 

метою покращення процесуальних засад здійснення громадського 

контролю за діяльністю поліції в Україні. 

Для науковців, аспірантів, курсантів ЗВО зі спеціальними 

умовами навчання працівників практичних підрозділів поліції 

 
 

Голобородько Д. В. Забезпечення публічного порядку 

органами Національної поліції під час проведення виборів 

Президента України : метод. рек. / Д.В. Голобородько, С.А. 

Рижкова. - Дніпро : ДДУВС, 2019. - 38 с 

Висвітлено методику дій поліцейських при виконанні 

службових обов'язків із забезпечення публічного порядку під час 

проведення виборів Президента України. 

Для поліцейських територіальних органів (підрозділів) 

Національної поліції, викладачів, ад'юнктів, курсантів вищих 

навчальних закладів із специфічними умовами навчання та всіх, хто 

цікавиться правовим забезпеченням виборчого процесу. 

 
 

Щупаківський Р. В. Адміністративно-правове 

регулювання телекомунікаційної діяльності в Україні: 

монографія / P. В. Щупаківський. - Дніпро : ДДУВС, 2019. - 360 

с. 

Висвітлено передумови формування, з'ясовано поняття та 

складові елементи телекомунікаційного права. Визначено предмет, 

систему джерел та принципи цієї галузі. Окреслено систему її 

суб'єктів та охарактеризовано особливості публічного управління в 

ній. 

Систематизовано правовий інструментарій публічної 

адміністрації у сфері телекомунікацій в Україні. Проаналізовано 

сутність адміністративної відповідальності за правопорушення у 

сфері телекомунікацій та особливості здійснення адміністративно-

деліктного провадження у відповідній категорії адміністративних 

справ. 

Для науковців, здобувачів та юристів-практиків 



 
 

Кузьменко В. В. Психологія девіантної поведінки : навч. 

посіб. / В. В. Кузьменко, О. В. Диса, І. О. Шинкаренко. - Дніпро : 

Видавець Біла К. О., 2019. - 68 с. 

У навчальному посібнику надається науково-практична 

інформація щодо пояснення та аналізу причин девіантних та 

делінквентних форм поведінки. Розглядаються філософськи та 

соціально-психологічні аспекти ненормативної поведінки, 

пропонуються критерії визначення, класифікація та характеристика 

видів девіантної поведінки. 

Для здобувачів вищої освіти юридичних та психологічних 

факультетів працівників підрозділів превентивної діяльності та 

ювенальної превенції. 

 
 

Павлова Н. В. Теоретичні засади методики розслідування 

шахрайства, пов'язаного з відчуженням об'єктів нерухомого 

майна громадян: монографія: монографія / Н. В. Павлова, Д. А. 

Птушкін, К. О. Чаплинський; Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ. - Херсон : ВД «Гельветика», 2019. 

- 196 с 

В монографії з урахуванням сучасного стану розвитку 

криміналістичної науки та правоохоронної практики визначено 

поняття й елементи криміналістичної характеристики шахрайства, 

пов'язаного з відчуженням об'єктів нерухомого майна громадян, 

окреслено способи, слідову картину таких злочинів, досліджено 

особу злочинця й потерпілого. Розкрито особливості організації та 

планування розслідування шахрайства, пов'язаного із нерухомістю. 

Досліджено особливості аналізу первинної інформації та обставини, 

що підлягають встановленню. Запропоновано алгоритми дій 

слідчого у типових слідчих ситуаціях початкового етапу 

розслідування. Наголошено на проблемних питаннях взаємодії 

слідчого з оперативними підрозділами, органами державної влади й 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 

організаціями. Удосконалено тактичне забезпечення проведення 

слідчих (розшукових) дій. Досліджено особливості використання 

спеціальних знань при розслідуванні злочинів вказаної категорії. 

Для науковців, викладачів, курсантів, студентів та слухачів 

вищих юридичних навчальних закладів, ад'юнктів та аспірантів, 

працівників поліції, прокуратури та адвокатури, усіх тих, хто 

виявляє інтерес до юридичної науки 

 
 

Стояцька Г. М. Основи наукових досліджень: навч. посіб. - 

Дніпро: ДДУВС, 2019. - 142 с 

У посібнику розкриваються та описуються основні процедурні 

кроки методики наукової діяльності та типові правила і норми, які 

на сьогодні існують у царині підготовки та оприлюднення 

результатів наукових досшджень. основні тенденції організації 

наукового процесу щодо структури наукових рукописів та 

підготовки академічних публікацій. 



 
 

Богуславський В. В. Адміністративно-правове 

регулювання інформаційного забезпечення особистої безпеки 

працівників сил охорони правопорядку : монографія / В. В. 

Богуславський; ред. О. Г. Комісарова. - Дніпро : Видавець Біла 

К. О., 2019. - 128 с. 

У монографії здійснений комплексний аналіз 

адміністративно-правового регулювання інформаційного 

забезпечення особистої безпеки працівників сил охорони 

правопорядку. Досліджені сутність, значення та місце забезпечення 

особистої безпеки в діяльності сил охорони правопорядку. 

Розглянуті організаційно-правові основи забезпечення особистої 

безпеки працівників сил охорони правопорядку. Досліджені 

інформаційні відносини та сформульовано теоретичну модель 

інформаційної діяльності із забезпечення особистої безпеки 

працівників сил охорони правопорядку. Досліджені задачі, 

принципи, методи, функції та форми адміністративно-правового 

регулювання інформаційного забезпечення особистої безпеки 

працівників сил охорони правопорядку. Досліджені окремі аспекти 

зарубіжного досвіду інформаційного забезпечення особистої 

безпеки працівників сил охорони правопорядку та вітчизняне 

законодавство у сфері забезпечення особистої безпеки працівників 

сил охорони правопорядку та відповідальності за порушення їх 

інформаційних прав. 

Для викладачів та студентів юридичних навчальних закладів 

та факультетів, наукових співробітників, працівників 

правоохоронних органів та суду, а також тих, хто цікавиться 

проблемами адміністративного права  

 
 

Цивільний процес. Практикум : навч. посіб. / кол. авт. - 

Дніпро: Видавець Біла К. О., 2019. - 284 с  

Навчальний посібник (практикум) підготовлено відповідно до 

програми науки «Цивільне процесуальне право України». Він 

охоплює короткий зміст тем, теоретичні питання для самоконтролю, 

тестові та практичні завдання, що дозволять глибоко засвоїти 

теоретичні знання про розгляд і вирішення цивільних справ судом 

та набути практичних навичок, необхідних для їх застосування у 

професійний діяльності 

Для студентів, магістрів, аспірантів і викладачів юридичних 

факультетів 



 
 

Компаративістський аналіз традиційної та класичної 

логіки: навч. посіб. / Кузьменко В. В., Наливайко Л. Р., 

Талдикін О. В. та ін. ; ред. В. В. Кузьменко. - Дніпро : Видавець 

Біла К. О., 2019. - 158 с 

У виданні представлено підґрунтя логіки, яка отримала назву 

«традиційної», а з XVII сторіччя завдяки працям Г. В. Лейбніца 

почала розвиватися в якості «класичної». В останньому розділі 

розглянуто принципи сучасної класичної яогіжи як інструменту 

здобуття будь-якого виду знання, що належить до різноманітних 

наук (світоглядних, юридичних чи природничих). Передбачено 

озброєння читача логічним інструментом як запорукою 

правильного мислення, тобто побудови моделей ситуацій, що 

виникають у юридичній практиці. 

Навчальний посібник розраховано на курсантів, студентів і 

слухачів юридичних вишів, а також усіх, хто цікавиться питаннями 

сучасної класичної логіки 

 
 

Інформаційне забезпечення юридичної діяльності: 

підручник / кол. авт. ; ред. В. Б. Вишня. - Дніпро : ДДУВС, 2019. 

- 228 с. 

Підручник підготовлено для студентів юридичних 

спеціальностей вищих навчальних закладів МВС та МОН, 

аспірантів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, наукових та 

практичних працівників органів та підрозділів МВС України, 

Національної поліції України 

 
 

Ядловська О. С. Практикум з історії держави та права 

України : навч. посіб. / О. С. Ядловська, I. О. Грицай. - Дніпро: 

Видавець Біла К. О., 2019. - 588 с. 

У навчальному посібнику висвітлено основні віхи розвитку 

держави та права України від стародавньої доби до сьогодення. 

Значну увагу приділено завданням щодо вивчення історичних 

документів, договорів, угод та ін. Наведено тести для поглибленого 

опрацювання текстів історичних джерел та закріплення набутих 

знань. 

Посібник стане в нагоді слухачам, викладачам юридичної та 

історичної спеціальностей, а також широкому загалу читачів, котрі 

цікавляться історією держави та права України 



 
 

Теорія держави і права. Збірник тестових завдань. 

Частина І: навч.-метод. посіб. / Боняк В.О., Лантух І.С., Сердюк 

І.А., Христова Ю.В. - Дніпро: ДДУВС, 2019. - 60 с. 

Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до 

програми навчальної дисципліни «Теорія держави і права». З 

урахуванням сучасних досягнень юридичної науки, плюралізму 

підходів до праворозуміння, еволюції поглядів на виникнення, 

функціонування та розвиток держави і права, а також юридичної 

практики. Його зміст складають тестові завдання, що у формі 

логічно-істинних та хибних суджень відображають теоретичні 

положення про сутність державно-правових явищ, загальні 

закономірності їх виникнення, функціонування та розвитку. 

Видання розраховано на здобувачів вищої освіти, науково-

педагогічних працівників, усіх, хто цікавиться актуальними 

проблемами теорії держави і права 

 
 

Боняк В.О. Конституційне право на страйк в Україні: 

теоретичний і прикладний аспекти: монографія / В. О. Боняк, 

Ю. О. Коломоєць. - Дніпро: ДДУВС, 2019. - 168 с. 

У монографії комплексно досліджено конституційне право на 

страйк в Україні: з'ясовано юридичну природу досліджуваного 

правового феномена, його зміст, гарантії, критерії допустимості та 

форми обмеження. 

Удосконалено термінологічну базу за темою дослідження - 

сформульовано авторське визначення поняття "конституційне право 

на страйк", виокремлено його суттєві ознаки, охарактеризовано 

нормативно-правові та організаційно-правові гарантії реалізації 

досліджуваного права в Україні. 

Сформульовано пропозиції щодо внесення змін до чинних 

законів України та прийняття нових актів, що сприятиме 

покращенню забезпечення цього права. 

Для науковців, здобувачів вищої освіти, практичних 

працівників, усіх, хто цікавиться проблематикою прав людини 

 
 

Підлісний М. М. Проблеми аксіології та шляхи їх 

вирішення : монографія / М. М. Підлісний. - Дніпро : Видавець 

Біла К. О., 2020. - 164 с 

Монографія присвячена аксіології як особливій галузі 

філософського знання. У першому розділі стисло розглянуті основні 

аксіологічні категорії, а також має місце екскурс у історію 

аксіології. У другому розділі, який є основним, автор сконцентрував 

увагу на характеристиці конкретних видів цінностей сучасної 

епохи. 

Монографія розрахована на усіх, кого цікавить аксіологічна 

проблематика. 

 



 
 

Волошина М.О. Розшукова справа щодо встановлення 

особи невпізнаного трупа: макета / М.О. Волошина. - Дніпро: 

ДДУВС, 2019. - 28 с. 

Макет розшукової справи призначено для опанування 

здобувачами вищої освіта МВС України практичними навичками 

щодо складання документів за розшуковими справами 

 
 

Господарське право: загальна частина : навч. посіб. / кол. 

авт. - Дніпро: Видавець Біла К. О., 2019. - 262 с. 

Посібник підготовлено на основі положень Господарського 

кодексу України відповідно до програми навчальної дисципліни 

«Господарське право» Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ. Навчальне видання репрезентує 

результати науково-практичного аналізу основних понять 

господарського права України, вдало поєднує основні теоретичні 

положення науки господарського права з практичними завданнями 

до кожної теми навчальної дисципліни. 

Посібник розраховано на студентів, курсантів, слухачів та 

викладачів вищих навчальних закладів, а також наукових і 

практичних працівників. 

 
 

Селіхов Д.А Сільськогосподарський кредит на 

українських землях Російської імперії у 1861-1917 pp.: історико-

правове дослідження : монографія / Д.А. Селіхов. - Дніпро : 

ДДУВС, 2019. - 296 с. 

Уперше в українській історіографії на основі комплексного 

дослідження теоретичних та практичних аспектів розкрито історію 

правового регулювання сільськогосподарського кредиту на 

українських землях Російської імперії другої половини XIX - 

початку XX століття. Основну увагу в монографії акцентовано на 

таких формах сільськогосподарського кредиту, як викупна операція 

відповідно до законодавчих актів 1861 p., а також діяльності 

державних і акціонерних земельних банків, дрібному земському і 

державному меліоративному та переселенському кредитуванні 

аграрного сектора економіки країни. 

Зміст монографії може бути корисним для дослідників і 

практиків сільського господарства, фахівців з історії держави і 

права України, аспірантів, студентів юридичних та економічних 

навчальних закладів, усіх, хто цікавиться вітчизняною історією. 



 
 

Практикум з граматики англійської мови «USE OF 

ENGLISH» / О. Клименова. - Дніпро: ДДУВС, 2019. - 168 с. 

Уміщено загальні відомості щодо вживання основних частин 

мови, граматичних форм і конструкцій у вигляді таблиць або 

стислих інструкцій, вправи, тести. Практикум являє собою 

комплекс, який складається з двох частин, які в сукупності 

забезпечують системну підготовку з граматики англійської мови і 

можуть бути доповнені системою практичних вправ, і   поточними і 

підсумковими тестами. 

Практикум призначено для здобувачів вищої освіти 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ і є 

складовою системи методичних матеріалів із забезпечення 

самостійної роботи для здобувачів першого рівня вищої освіти 

(бакалавр) з дисципліни «Іноземна мова» та «Іноземна мова 

професійного спрямування», також для здобувачів другого та 

третього рівнів вищої освіти (магістр та доктор філософії) з 

дисциплін «Ділова іноземна мова» та «Іноземна мова за 

професійним спрямуванням». 

 
 

Реформування цивільного права в умовах євроінтеграції: 

навч.  посіб. / кол.  авт. - Дніпро : Видавець Біла К. О., 2019. -180 

с  

Посібник підготовлено на основі положень чинного 

цивільного законодавства України та європейських країн, 

відповідно до програм навчальної дисципліни «Цивільне право та 

процес» ДДУВС. Навчальне видання репрезентує результати 

наукового аналізу основних інститутів цивільного права з огляду на 

їх позитивний розвиток у європейських країнах. Авторами 

посібника зазначаються напрямки вдосконалення відзначеного 

законодавства, що регулює приватно-правову сферу. 

Посібник розраховано на студентів, курсантів, слухачів та 

викладачів вищих навчальних закладів, а також наукових і 

практичних працівників. 

 
 

Екологічне право: законодавство України у сфері захисту 

рослин : зб. норм.-прав. актів / уклад. А. С. Ярошенко. - Дніпро: 

Видавець Біла К. О, 2019. - 386 с 

У збірнику містяться основні нормативно-правові акти в сфері 

захисту рослин. Законодавчі та інші нормативно-правові акти 

подано станом на 10.11.2019 р. 

Збірник розрахований на широке коло читачів: курсантів, 

студентів, аспірантів, викладачів юридичних вищих та інших 

навчальних закладів, фахівців у галузі права, а також всіх, хто 

цікавиться проблематикою захисту рослин. 



 
 

Золотухіна Л О. Право соціального забезпечення : навч. 

посіб. / Л. О.Золотухіна, О.С. Бондар, З.Д. Калініченко та ін. ; 

кер. авт. Л. О. Золотухина. - Дніпро : Видавець Біла К. О., 2019. - 

230 с 

У навчальному посібнику викладені основні теоретичні і 

практичні питання права соціальною забезпечення. Аналізується 

вчення про предмет, методи правового регулювання, вили 

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. 

Досліджено значну кількість чинник нормативно-правових актів у 

галузі соціального забезпечення, механізм реалізації прана на 

соціальне забезпечення. У посібнику автори прагнули, насамперед 

дати відповіді на питання, включені в програму навчальної 

дисципліни «Право соціального забезпечення», і тим самим надати 

здобувачам вищої освіта допомогу у засвоєнні питань дисципліни 

соціальної о забезпечення на рівні державного стандарту знань. 

Посібник розрахований на здобувачів вищої освіти, 

аспірантів, магістрів та практичних працівників. Може бути 

корисним для юрисконсультів, працівників кадрових служб та всіх, 

кто цікавиться правом соціального забезпечення 

 
 

Міжнародне право: збірник тестових завдань: навч.-метод. 

посіб. / М.І.Саєнко, С.М.Перепьолкін, Т.О. Жеглінська. - Дніпро 

: ДДУВС; Ліра ЛТД, 2019. - 72 с 

У виданні у вигляді тестових завдань розглянуто його 

інститути та галузі, опрацьовано основні поняття, принципи та 

функції міжнародного права. 

Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до 

програми навчальної дисципліни «Міжнародне право» й 

розраховано на здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних 

працівників, практичних працівників, а також усіх, хто цікавиться 

проблематикою міжнародного права та нормативного регулювання 

міжнародно-правових відносин 

 
 

Пиріг І. В. Використання спеціальних знань на досудовому 

розслідуванні: навч. посіб. / І. В. Пиріг, Г .С. Бідняк. - Дніпро : 

ДДУВС, 2019. - 140 с. 

У запропонованому посібнику викладено основні теоретичні 

положення та практичні рекомендації щодо використання 

спеціальних знань на досудовому розслідуванні, що складає частину 

курсу криміналістики. Розглянуто теоретичні основи спеціальних 

знань й основні форми їх використання на досудовому 

розслідуванні: залучення спеціаліста під час проведення слідчих 

(розшукових) дій і призначення та проведення експертизи. 

Для науковців, викладачів, ад'юнктів та аспірантів, курсантів, 

студентів та слухачів вищих юридичних навчальних закладів 

юридичного профілю працівників Національної поліції, 

прокуратури, Служби безпеки України адвокатури, а також усіх 

тих, хто виявляє інтерес до юридичної науки 



 
 

Практикум з тактичної підготовки поліцейських / А.О. 

Собакарь, О.Г. Комісаров, В.Я. Покайчук та ін. – Дніпро, 

ДДУВС, 2018. - 156 с.  

Практикум з тактичної підготовки поліцейських підготовлено 

відповідно вимог статей 72, 73, 74 ЗУ «Про Національну поліцію», 

які регламентують професійне навчання поліцейських, первинну 

професійну підготовку та підготовку поліцейських у вищих 

навчальних закладах зі специфічними умовами навчання. При його 

підготовці був використаний досвід викладання дисциплін 

практичного спрямування та основних дисциплін циклу 

професійної та практичної  підготовки і розрахованих на набуття 

стійких навичок щодо дій поліцейських у ситуаціях різних ступенів 

ризику. 

Розрахований на курсантів вищих начальних закладів із 

специфічними умовами навчання, а також магістрів, ад’юнктів, 

викладачів та працівників підрозділів Національної поліції. 

 

 
 

Правові та тактичні засади застосування поліцейськими 

спеціальних засобів: навч. посіб. / В. Д. Поливанюк, Д. Г. 

Казначеев, В. В. Біліченко та ін. ; ред. В. Д. Поливанюк. - Дніпро 

: ДДУВС, 2019. - 96 с. 

Розкрито поняття та значення правових підстав щодо 

застосування працівниками поліції спеціальних засобів. Висвітлено 

тактичні аспекти застосування працівниками поліції спеціальних 

засобів під час виконання службових обов’язків, а також 

формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для 

забезпечення особистої безпеки й ефективного вирішення 

працівниками поліції службових завдань при виникненні подібних 

ситуацій. 

У прикінцевих розділах посібника особливу увагу приділено 

формуванню у слухачів знань та практичних навичок про безпечну 

поведінку під час використання спецзасобів та надання домедичної 

допомоги внаслідок можливих травм під час їх застосування. 

Для курсантів, студентів, слухачів, викладачів закладів вищої 

освіти МВС України та практичних працівників підрозділів 

Національної поліції. 

 
 

Бідняк Г. С. Теорія і практика використання спеціальних 

знань при розслідуванні шахрайств : монографія / Г. С. Бідняк. - 

Дніпро: ДДУВС, 2019. - 152 с. 

З урахуванням сучасного стану розвитку криміналістичної 

науки та правоохоронної практики досліджено концептуальні 

положення використання спеціальних знань при розслідуванні 

шахрайств. Розкрито поняття способів вчинення шахрайств та 

надано їх класифікацію. Конкретизовано поняття спеціальних 

знань, форми та коло суб'єктів їх використання під час 

розслідування шахрайств. Досліджено слідову картину вчинення 

шахрайських посягань. Окреслено проблемні питання, пов'язані з 

участю спеціаліста при проведенні окремих слідчих (розшукових) 

дій під час розслідування злочинів даної категорії, а також розкрито 

особливості його дій під час обшуку, слідчого експерименту, 

слідчого огляду. У роботі зазначаюся особливості призначення та 

проведення почеркознавчої і технічної експертиз документів, а 

також комп'ютерно-технічної та економічної експертиз, доцільність 

призначення комплексних експертиз. Обґрунтовано роль висновку 

експерта при розслідуванні шахрайств, необхідність доповнення 

законодавства України нормативно-правовими актами, що 

регулюватимуть дактилоскопіювання живих осіб та діяльність 

штемпельно-граверних майстерень. 

Для науковців, викладачів, ад'юнктів та аспірантів, курсантів, 

студентів та слухачів вищих юридичних навчальних закладів 

юридичного профілю, працівників Національної поліції, 



прокуратури, Служби безпеки України» адвокатури, а також усіх 

тих, хто виявліс інтерес до юридичної науки 

 
 

Міжнародне співробітництво у сфері кримінального 

провадження за законодавством України та Республіки 

Молдова: навч. посіб. / B.C. Березняк, Н.В. Павлова, Н.К. 

Паустовська, В.М. Федченко, Л А. Філяніна. - Київ: Алерта, 

2020. 310с. 

У навчальному посібнику на підставі чинного кримінального 

процесуального законодавства України та Республіки Молдова 

викладено питання міжнародного співробітництва під час 

кримінального провадження, основні напрями співпраці 

уповноважених органів, осіб з вказаних питань. Висвітлено 

діяльність міжнародних установ, їх структур, повноважень і завдань 

з питань забезпечення та надання правової допомоги у сфері 

кримінального провадження. 

Для викладачів, науковців, здобувачів вищої освіти 

юридичних ВНЗ, працівників суду й органів досудового 

розслідування. 

 
 

Кримінально-виконавче право України: курс лекцій / В.Ф. 

Примаченко, В.Г. Хашев, В.В. Шаблистий, СМ. Школа, Л.Г. 

Якименко; за заг. В.В. Шаблистого. - Дніпро : ДДУВС, 2019. - 

236 с. 

У курсі лекцій розглянуто 10 тем, які розділені відповідно до 

тематичного плану курсу, що включають лекції до всіх тем, список 

рекомендованої літератури та контрольні питання до кожної теми. 

Видання розраховано на науковців, викладачів, аспірантів 

(ад'юнктів), студентів (курсантів) закладів вищої освіти, в яких 

готують правників, співробітників правоохоронних органів, 

прокуратури та суду, а також на всіх тих, хто цікавиться розвитком 

наук кримінально-правового циклу 

 
 

Шалгунова С.А. Кримінальне право (Загальна частина) : 

навч. посіб. / СА. Шалгунова, О.С. Скок; Т.В. Шевченко, О.І. 

Соболь, С.М. Школа, С.А. Риб'янець, Ю.В. Волошина, А.О. 

Марієнко, В.А. Якушкін; ред. С.А. Шалгунова. - Херсон : 

Айлант, 2019. - 296 с. 

Навчальний посібник «Кримінальне право (Загальна частина)» 

містить виклад двадцяти основних тем з даної навчальної 

дисципліни, відповідно до робочої навчальної програми. По кожній 

темі викладено основні теоретичні положення; зміст основних 

термінологічних понять; тестові завдання, що можуть розглядатися 

на семінарських та практичних заняттях, а також бути використані 

для самостійного опрацювання з навчальної дисципліни 

«Кримінальне право (Загальна частина)»; практичні задачі; 

контрольні питання, список спеціалізованої літератури до кожної 

теми та Постанови Пленуму Верховного Суду України. 

Видання розраховано на здобувачів вищої освіти юридичного 

профілю, ад'юнктів (аспірантів), викладачів та науковців  



 
 

Скок О.С. Кримінологія : словник для здобувачів вищ. 

освіти, що навчаються на першому (бакалавр.) рівні вищ. 

освіти за спеціальностями 081 -«Право», 262 - «Правоохоронна 

діяльність» / О.С. Скок, С.А. Шалгунова, Т.В. Шевченко.; ред. 

С.А. Шалгунова. - Херсон : Айлант, 2019. - 56 с. 

Словник з курсу кримінології містить терміни на українській, 

англійській та російській мовах з десяти основних тем з даної 

навчальної дисципліни, відповідно до тематичного плану. 

Використання словнику сприятиме формуванню кваліфікованих 

фахівців для органів поліції, здатних на рівні сучасних вимог 

держави вести успішну професійну діяльність з попередження та 

профілактики сучасної злочинності. 

Видання розраховано на курсантів, слухачів, студентів ВНЗ 

юридичного профілю, ад'юнктів (аспірантів), викладачів та 

науковців  

 
 

Використання електронних носіїв інформації з медіа-

контектом у якості джерел доказів: метод. рек. / А.В. Захарко, 

А.Г. Гаркуша, В.В. Рогальска, І.В. Краснобрижий, О.В. Брагін. – 

Дніпро: ДДУВС, 2019. – 73 с. 

З урахуванням сучасних потреб правоохоронної діяльності, 

стану розвитку інформаційних технологій та кримінальної 

процесуальної науки розглянуто кримінальний процесуальний 

порядок використання електронних носіїв інформації з медіа-

контентом у якості джерел доказів. 

Методичні рекомендації розраховані на працівників слідчих 

та оперативних підрозділів, здобувачів вищої освіти, викладачів 

вищих навчальних закладів юридичного профілю 

 
 

Документування та викриття діяльності організованих 

злочинних груп, пов'язаної з мінімізацією доходів та 

легалізацією коштів : метод. рек. / І.В. Кокарєв, Л.В. 

Рибальченко, Е.В. Рижков, К.Г. Сидоренко, С.М. Тютченко. - 

Дніпро : ДДУВС, 2019. - 32 с 

Методичні рекомендації підготовлено згідно з листом 

Департаменту захисту економіки Національної поліції України від 

07.12.2018 №14448/39/03-2018. Вони призначені для підвищення 

кваліфікації працівників регіональних Управлінь захисту економіки 

Національної поліції, а також можуть використовуватися в 

навчальному процесі при підготовці курсантів у сфері фінансово-

економічної безпеки  



 
 

Організація роботи дільничних офіцерів поліції в 

об'єднаних територіальних громадах на засадах партнерства: 

метод. рек. / Д. В. Голобородько, Б. О. Логвиненко, М. А. 

Очеретяний, А. О. Собакарь. - Дніпро: ДДУВС, 2019. - 68 с. 

Методичні рекомендації призначено для курсантів, слухачів 

закладів вищої освіти МВС України зі специфічними умовами 

навчання, поліцейських територіальних підрозділів Національної 

поліції тощо 

 
 

Собакарь А.О. Методичні рекомендації щодо організації та 

проведення практичних занять з тактико-спеціальної 

підготовки у нічний час: для курсантів ІІ курсу факультету 

підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності / А. 

О. Собакарь, В. Я. Покайчук, В. Д. Поливанюк. - Дніпро : 

ДДУВС, 2019. - 56 с 

Викладено зміст та сценарій проведення занять з тактико-

спеціальної підготовки в нічний час та методичні рекомендації до 

виконання комплексного практичного завдання. 

Для курсантів та викладачів закладів вищої освіти МВС 

України 

 
 

Кириченко О. В. Принципи оперативно-розшукового 

запобігання злочинам: монографія / О. В. Кириченко, В. В. 

Хмеленко. - Київ: Центр уч. літератури, 2020. - 160 с. 

На монографічному рівні досліджено концептуальні 

положення принципів оперативно-розшукового запобігання 

злочинам. Розглянуто сучасний стан розробленості проблеми 

принципів оперативно-розшукового запобігання злочинам, 

виокремлено теоретичні засади їх визначення, визначено 

методологію наукового дослідження. Розглянуто правову 

регламентацію принципів оперативно-розшукового запобігання 

злочинам та визначено шляхи її вдосконалення. Окреслено критерії 

класифікації принципів оперативно-розшукового запобігання 

злочинам та їх види. Надана характеристика загальноправових та 

спеціальних принципів оперативно-розшукового запобігання 

злочинам. 

Для науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої 

освіти закладів вищої освіти МВС України, практичних працівників 

Національної поліції та інших правоохоронних органів України 



 
 

Навчання поліцейських на початковому етапі вогневої 

підготовки: методичні рекомендації / кол. авт.; ред. В.Д. 

Поливанюка. - Дніпро: ДДУВС, 2019. - 52 с. 

Розглянуто та розкрито питання навчання поліцейських на 

початковому етапі вогневої підготовки, придбання початкових 

навичок поводження та бездоганного володіння вогнепальною 

зброєю, прийомів і правил стрільби з пістолета, варіанти існуючих 

утримувань зброї в руках (руці), положень для стрільби, помилки, 

що найчастіше зустрічаються під час відпрацювання практичних 

вправ зі стрільби та способи їх усунення, варіанти прицілювання, 

винос зброї в район прицілювання, навчання техніці натискання на 

спусковий гачок при стрільбі в обмежений і необмежений час, 

дихання при стрільбі, варіанти заміни магазина. 

 
 

Дисковський О.А. Вища математика: навч. посіб. / О.А. 

Дисковський, О.О. Косиченко, Л.В. Рибальченко. - Дніпро: 

ДДУВС, 2019. - 108 с. 

Посібник призначено для використання студентами, що 

вивчають курс «Вища математика» в рамках підготовки фахівців 

економічного й інших напрямків підготовки бакалаврів. Посібник 

містить розділи: Лінійна алгебра. Матриці. Системи лінійних 

рівнянь. Векторна алгебра. Елементи аналітичної геометрії на 

площині й у просторі. Основи диференціального й інтегрального 

числення. Дослідження функцій. Диференціальні рівняння. Основи 

теорії імовірності й математичної статистики. 

 
 

Пакулова Т.В. Communicative English grammar for law 

enforcement officers (Part 1) (Комунікативні граматика для 

працівників правоохоронних органів (Частина 1)): навч. посіб. / 

Т.В.Пакулова, Ю.А.Нагорна, К.М. Тимофіїва. - Дніпро: ДДУВС, 

2019. - 108 с 

Навчальний посібник містить граматичну теорію, 

комунікативні вправи для роботи в аудиторії та вправи для 

самостійної роботи. Посібник складено з орієнтацією на загальні 

європейські вимоги до рівня володіння іноземною мовою. Ціль 

посібника - сформувати автоматизовані граматичні навички, здатні 

до переносу в різні ситуації. 

Посібник призначений для здобувачів вищої освіти (за 

спеціальністю «Правоохоронна діяльність» та «Право»). Він також 

може бути використаний викладачами та практичними 

працівниками органів внутрішніх справ для самостійного 

удосконалення знань англійської мови. 



 
 

Соломіна Г. В. Економіка підприємства : практикум / Г. В. 

Соломіна. - Дніпро : Видавець Біла К. О., 2020. - 142 с 

Практикум складено відповідно до робочої програми 

навчальної дисципліни «Економіка підприємства» спеціальності 081 

«Право». До його складу включено перелік теоретичних питань, 

основних термінів та категорій, що є обов'язковими для вивчення 

дисципліни, наведено основні формули та приклади розв'язання 

типових задач. Для визначення рівня засвоєння матеріалу 

пропонуються питання для самоконтролю, тематика для написання 

рефератів, тестові завдання, а також практичні вправи для 

самостійного виконання. 

Практикум розрахований на курсантів та студентів 

економічних та юридичних спеціальностей при організації 

практичних занять, самостійної й індивідуальної роботи. 

Рекомендовано для здобувачів вищої освіти юридичних та 

економічних напрямів підготовки усіх форм навчання 

 
 

Примаченко В. Ф. Кримінологічна характеристика та 

запобігання проникненню заборонених предметів до установ 

виконання покарань: метод. рек. / В. Ф. Примаченко, В. В. 

Шаблистий, Л.Г. Якименко ; ред. В. В. Шаблистого. - Дніпро : 

Видавець Біла К. О., 2019. - 72 с 

У методичних рекомендаціях розроблено кримінологічну 

характеристику і запропоновано систему (загальносоціальні, 

спеціально-кримінологічні та індивідуально-профілактичні заходи) 

запобігання проникненню заборонених предметів до установ 

виконання покарань. 

Видання розраховано на науковців, викладачів, аспірантів 

(ад'юнктів), здобувачів ЗВО, в яких готують правників, 

співробітників правоохоронних органів, прокуратури та суду, а 

також на усіх, хто цікавиться розвитком наук кримінально-

правового циклу. 

 
 

Александрова А. Ю. Особливості кваліфікації ухилення 

від військової служби: метод. рек. / А. Ю. Александрова, Р. А. 

Каторкін, В. В. Шаблистий; ред. В. В. Шаблистого. - Дніпро : 

Видавець Біла К. О., 2019. - 63 с 

У методичних рекомендаціях науково обґрунтовано 

положення щодо особливостей кваліфікації відповідальності за 

ухилення від призову на строкову військову службу, військову 

службу за призовом осіб офіцерського складу, ухилення від призову 

зав мобілізацією (ст.ст. 335 та 336 КК України). 

Видання розраховано на науковців, викладачів, аспірантів 

(ад'юнктів), здобувачів закладів вищої освіти, в яких готують 

правників, співробітників правоохоронних органів, прокуратури та 

суду, а також на усіх, хто цікавиться розвитком наук кримінально-

правового циклу 



 
 

Галемін О.А.  Особливості кваліфікації хуліганства 

поєднаного із опором працівнику поліції під час охорони 

громадського порядку: метод. рек. / О.А. Галемін, A.І. 

Терещенко, В.В. Шаблистий ; ред. B.В. Шаблистого. - Дніпро : 

Видавець Біла К. О., 2019. - 63 с 

У методичних рекомендаціях науково обґрунтовано 

положення щодо особливостей кваліфікації хуліганства поєднаного 

із опором працівнику поліції під час охорони громадського порядку. 

Видання розраховано на науковців, викладачів, аспірантів 

(ад'юнктів), здобувачів закладів вищої освіти, в яких готують 

правників, співробітників правоохоронних органів, прокуратури та 

суду, а також на усіх, хто цікавиться розвитком наук кримінально-

правового циклу 

 
 

Захарко А.В. Методичні рекомендації для підготовки до 

самостійної та індивідуальної робота з навчальної дисциплін 

«Досудове розслідування» для здобувачів вищої освіти 

ФПФПНП ННІ ЗНПК, що навчаються на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти, спеціальність 6030402 — 

«Правоохоронна діяльність» / А.В. Захарко, В.В. Литвинов, Н.С. 

Бублик. - Дніпро: ДДУВС, 2019. - 52 с 

Методичні рекомендації підготовлені відповідно до програми 

навчальної дисциплин «Досудове розслідування». Виконання 

здобувачами вищої освіта завдань для самостійної робота та 

індивідуальних завдань надасть їм змогу системно опанувати 

контенту навчальної дисципліни, поглибити уявлення щодо 

прикладних положень процесуального порядку проведення слідчих 

(розшукових) дій, повідомлення про підозру, застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження, закінчення до судового 

розслідування, а також стосовно прийняття ряду поточних 

кримінальних процесуальних рішень стадії до судового 

розслідування. 

Розраховано на здобувачів вищої освіти і викладачів вищих 

правничих навчальних закладів, а також усіх тих, хто цікавиться 

питаннями досудового розслідування кримінальних 

правопорушень. 

 
 

Федченко В.М. Методичні рекомендації для підготовки до 

самостійної та індивідуальної робота з навчальної дисципліни 

«Судові та правоохоронні органи України» для здобувачів 

вищої освіти ФПФПНП ННІ ЗНПК, що навчаються на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти, спеціальність 081 - 

«Право» / В.М.Федченко, О.П.Бойко, Д.В. Лазарева. - Дніпро: 

ДДУВС, 2019. - 75 с. 

Методичні рекомендації підготовлено відповідно до програми 

навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України». 

Самостійне вивчення теоретичного курсу необхідне для розуміння 

правових норм, в яких регламентуються, тлумачаться встановлена 

система, структура судових та правоохоронних органів держави, їх 

засади діяльності, функції,повноваження, а також теоретичні 

погляди на соціальне призначення судових та правоохоронних 

органів. 

Розраховано на здобувачів вищої освіти і викладачів вищих 

юридичних навчальних закладів, а також усіх тих, хто цікавиться 

питаннями судових та правоохоронних органів України 



 
 

Людвік В. Д. Кваліфікація кримінальних правопорушень, 

підслідних Національній поліції : метод. рек. до практ. 

підготовки курсантів факультету підготовки фахівців для 

органів досудового розслідування / В. Д. Людвік, В. С Березняк. 

- Дніпро : Видавець Біла К. О., 2019. - 76 с 

У методичних рекомендаціях розглянуто особливості 

кваліфікації кримінальних правопорушень, підслідних Національній 

поліції. 

Видання розраховано на науковців, викладачів, аспірантів 

(ад'юнктів), студентів (курсантів) ЗВО, в яких готують правників, 

співробітників правоохоронних органів, прокуратури та суду, а 

також на усіх, хто цікавиться розвитком наук кримінально-

правового циклу  

 
 

Бабанін С. В. Кваліфікація порушення чинних на 

транспорті правил: метод. рек. / С. В. Бабанін. - Дніпро : 

Видавець Біла К. О., 2019. - 48 с 

У методичних рекомендаціях розглянуто особливості 

кваліфікації порушення чинних на транспорті правил (ст. 291 КК), 

відмежування складу цього злочину від суміжних складів злочинів. наукової 

Рекомендації розроблено на основі аналізу вітчизняного 

законодавства, наукової і публіцистичної літератури з урахуванням 

власних думок та практичних пропозицій автора. 

Видання розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, 

ад’юнктів, студентів (курсантів) ЗВО, в яких готують правників, 

співробітників правоохоронних органів, прокуратури та суду, а 

також на усіх, хто цікавиться розвитком наук кримінально-

правового циклу 

 
 

Документування злочинних дій щодо протиправного 

впливу на результати офіційних змагань на території України / 

[С.В. Бабанін, М.М. Єфімов, В.Д Людвік, Д.Б. Санакоєв, В.М. 

Федченко, Д.С. Мороз]. - Дніпро: ДДУВС, 2019. - 40 с 

Дані методичні рекомендації містять кримінально-правову 

характеристику злочинних дій щодо протиправного впливу на 

результати офіційних змагань на території України та визначають 

типовий порядок дій щодо документування кримінально караних 

діянь даної категорії. Вказані методичні рекомендації призначені 

для слідчих та працівників інших органів та підрозділів МВС 

України, які розслідують вказані кримінальні правопорушення або 

можуть залучатися у разі потреби до огляду місця події та інших 

слідчих (розшукових) дій 



 
 

Хрипко Л.В. Застосування технічних прийомів спортивних 

ігор для підвищення рівня фізичної підготовленості студентів 

юридичного факультету ДДУВС : метод. рек. до практичних та 

самостійних занять для вивчення теми з дисципліни «Фізичне 

виховання» / Л. В. Хрипко, О. М. Івченко. - Дніпро : ДДУВС, 

2019. - 20 с 

Викладено загальні методичні рекомендації до вивчення 

дисципліни «Фізичне виховання», наведено пояснення до 

практичних занять, питання з самоконтролю, рекомендована 

література. Запропоновано варіанти для виконання індивідуальних 

завдань з дисципліни 

 
 

Роль приватного права України в забезпеченні прав 

людини: матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 29 

листопада 2019 р.) / упоряд. М. П. Юніна. - Дніпро : Видавець 

Біла К. О., 2019. - 213 с. 

У збірнику матеріалів вміщено тези доповідей учасників 

однойменного Всеукраїнського науково-практичного семінару. У 

публікаціях висвітлено актуальні питання правового регулювання 

приватних відносин та роль приватного права України в 

забезпеченні прав людини. 

Призначено для науковців, аспірантів, здобувачів вищої 

освіти, юристів-практиків. 

 
 

Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції: 

проблеми теорії та практики: матеріали Всеукр. наук,-практ. 

конф. (Дніпро, 8 листопада 2019 p.). - Дніпро: ДДУВС, 2019. - Ч. 

1. - 120 с. 

Збірник містить матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, в якій взяли участь науковці, викладачі та здобувачі 

вищих навчальних закладів та наукових установ України, а також 

фахівці-практики правоохоронних органів. Тематика публікацій 

охоплює актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності. 

Матеріали конференції можуть бути використані в науково-

дослідній роботі та освітньому процесі спеціалізованих ВНЗ, а 

також у законотворчості та правоохоронній діяльності 



 
 

Актуальні проблеми забезпечення публічного порядку та 

безпеки в сучасних умовах: вітчизняний та міжнародний досвід: 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 25 жовтня 2019 

p.). - Дніпро : ДДУВС, 2019. - 284 с. 

Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції, в якій взяли участь науковці, викладачі та здобувачі 

вищих навчальних закладів та наукових установ України, а також 

фахівці-практики правоохоронних органів. Тематика публікацій 

охоплює актуальні проблеми забезпечення публічного порядку та 

безпеки в Україні та зарубіжних країнах. 

Матеріали конференції можуть бути використані в науково-

дослідній роботі та навчальному процесі спеціалізованих ВНЗ, а 

також у законотворчості та правоохоронній діяльності 

 
 

Актуальні проблеми та перспективи розвитку приватного 

права в сучасних умовах : матеріали Регіон. наук.-практ. конф. 

(м. Дніпро, 20 листопада 2019 p.). - Дніпро : Видавець Біла К. О., 

2019. - 217 с 

Збірник містить матеріали Регіональної науково-практичної 

конференції, у якій взяли участь науковці, викладачі та здобувачі 

вищих навчальних закладів і наукових установ України. Матеріали 

конференції можуть бути використані в науково-дослідній роботі та 

навчальному процесі спеціалізованих ВНЗ, а також у 

законотворчості та правоохоронній діяльності. 

 
 

Використання сучасних інформаційних технологій в 

діяльності Національної поліції України: матеріали Всеукр. 

наук.-практ. семінару (м, Дніпро, 28 листопада 2019 р.). - 

Дніпро: ДДУВС, 2019. - 140 с. (у авторській редакції) 

У матеріалах семінару розглянуто актуальні питання 

використання сучасних інформаційних технологій у діяльності як 

Національної поліції, так і інших правоохоронних органів України. 

Для викладачів та здобувачів вищої освіти спеціалізованих 

ЗВО, фахівців у галузі кібербезпеки. 



 
 

Мова і право: Матеріали Всеукр. науково-практ. семінару 

(м. Дніпро, 06 листопада 2019 року) / За заг. ред. А. В. Колесник, 

А.З. Подворчан. - Дніпро: ДДУВС, 2019. - 193 с 

Збірник містить матеріали Всеукраїнського науково-

практичного семінару, в якому взяв участь професорсько-

викладацький склад мовних кафедр закладів вищої освіти м. 

Дніпро, інших міст України. Тематика тез охоплює актуальні 

проблеми юридичної термінології, юридичної лінгвістики та 

психолінгвістики в Україні та світі, мовні процеси в суспільстві, 

питання медіаосвіта   та   медіавпливи на   аудиторію,   професійної   

спрямованості іноземної мови, вивчення мов у контексті 

міжкультурної комунікації, правові аспекти в культурологічному 

вимірі (література, мистецтво, журналістика). 

Матеріали   Всеукраїнського   науково-практичного   семінару   

можуть бути використані викладачами для підготовки до занять 

із^української та іноземної мов, а також для розроблення 

підручників та посібників, які б передбачали достатню мовну 

підготовку старшокласників, здобувачів вищої освіти, слухачів 

магістратури та ад'юнктури. 

 
 

Роль Національної поліції у забезпеченні правопорядку під 

час проведення виборів: теоретичний і прикладний аспекти: 

матеріали Регіон, кругл. столу (м. Дніпро, 29 жовтня 2019 р.) ; 

уклад. Л.М. Сердюк. - Дніпро: ДДУВС, 2019. - 92 с. 

Збірник містить матеріали очного Регіонального круглого 

столу, в якому віяли участь вчені, практичні працівники органів 

Національної поліції та представники інших органів публічної 

влади, громадських об'єднань Дніпропетровської області, а також 

докторанти, аспіранти, здобувачі вищої освіти. 

Тематика публікацій охоплює актуальні питання теорії та 

практики, пов'язаних із забезпеченням правопорядку під час 

проведення виборів працівниками Національної поліції, пошуку 

шляхів їх вирішення, інформування про них громадськості, а також 

розробки пропозицій із удосконалення національного 

законодавства. 

Матеріали конференції можуть бути використані в науково-

дослідній роботі та навчальному процесі спеціалізованих ВНЗ, а 

також у законотворчості та правоохоронній діяльності 

 
 

Дискусійні питання застосування антикорупційного 

законодавства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф (м. 

Дніпро, 15 листопада 2019 p.). - Дніпро : ДДУВС, 2019. - 280 с 

У збірнику однойменної конференції висвітлено теорію та 

практику світового досвіду протидії корупції, теоретико-правові та 

філософського методологічні аспекти цього феномена, особливості 

засновування адміністративного, кримінального, кримінально-

процесуального та інших галузей законодавства щодо запобігання і 

протидії цьому явищу, а також практику правоохоронної діяльності 

в цій галузі. 

Для науковців, викладачів, здобувачів, працівників-практиків 

правоохоронних органів. 



 
 

Протидія економічній злочинності: теоретичний 

методичний та практичний аспекти : Матеріали наук.-практ. 

семінару (м. Дніпро, 28 листопада 2019 p.). - Дніпро : ДДУВС, 

2020. - 237 с 

Збірник містить матеріали науково-практичного семінару, в 

якому взяли участь науковці, викладачі та здобувачі вищих 

навчальних закладів та наукових установ України та зарубіжних 

країн, а також фахівці-практики правоохоронних органів. Тематика 

публікацій охоплює актуальні проблеми протидії економічній 

злочинності в Україні та зарубіжних країнах. 

Матеріали семінару можуть бути використані в науково-

дослідній роботі та навчальному процесі спеціалізованих ВНЗ, а 

також у законотворчості та правоохоронній діяльності. 

 
 

Правова держава: історія, сучасність та перспективи 

формування в Україні : матеріали XVIII Всеукр. наук.-практ. 

конф. (м. Дніпро, 28 лютого 2020 p.). - Дніпро : ДДУВС, 2020. - 

240 с 

Збірник містить матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, у якій взяли участь науковці, викладачі та здобувачі 

вищих навчальних закладів і наукових установ України та 

зарубіжжя. Матеріали конференції можуть бути використані в 

науково-дослідній роботі та навчальному процесі спеціалізованих 

ВНЗ, а також у законотворчості та правоохоронній діяльності. 

Матеріали друкуються у авторській редакції.  

 


