
 
 

Теорія держави і права в схемах та таблицях: навч. 

посібник / кол. авт.; за ред. Л. Р. Наливайко. — Київ: «Хай-Тек 

Прес», 2020. — 296 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. 

 
 

Кримінологія : навч. посібник-практикум (для здобув. вищ. 

освіти, що навч. на перш. (бакалавр.) рівні вищ. освіти (081 

«Право», 262 «Правоохоронна діяльність») / С.А. Шалгунова, A.M. 

Орлеан, О.С. Скок, Т.В. Шевченко, Ю.М. Крамаренко, Г.В. 

Барабаш, Ю.В. Волошина, І.В. Шило; за ред. С.А. Шалгунової. - 

Дніпро: ДДУВС, 2020. - 332 с 

Практикум з курсу кримінології містить виклад десяти 

основних тем з навчальної дисципліни «Кримінологія», відповідно 

до тематичного плану. По кожній темі викладено програмні 

положення, вимоги до знань та вмінь здобувачів вищої освіти 

теоретичних та практичних питань вітчизняної кримінології.  

Видання розраховано на здобувачів вищої освіти юридичного 

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

 
 

Адвокатура України: збірник норм.-прав. актів / Г.В. 

Барабаш, Ю.М. Крамаренко, О.С. Тарасенко, С.А. Шалгунова, 

О.В. Шамара; за ред. С.А. Шалгунової. — Дніпро : ДДУВС, 2020. - 

236 с. 

Збірник нормативно-правових актів з питань діяльності 

адвокатури України як самостійного правового інституту, 

призначений для використання в навчальному процесі при 

підготовці здобувачів вищої освіти бакалаврського та 

магістерського рівнів. 

Видання розраховано на курсантів, слухачів, студентів ВНЗ 

юридичного профілю, ад'юнктів (аспірантів), адвокатів, слідчих 

органів поліції, працівників прокуратури, суддів, а також 

викладачів та науковців. 



 

Регіональна модель запобігання наркозлочинності (за 

матеріалами Дніпропетровської області): монографія / С.П. 

Рашевський, А.С.Скок, С.А.Шалгунова, Т.В.Шевченко; за ред. 

С.А. Шалгунової. - Дніпро: ДДУВС, 2020. - 236 с.  

В монографії із урахуванням сучасних потреб правоохоронної 

практики та стану розвитку кримінологічної науки здійснено 

кримінологічний аналіз незаконного обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів в межах регіону 

(Дніпропетровської області); визначено поняття та елементи 

кримінологічної характеристики наркозлочинів; проаналізовано 

предмет наркозлочинів та основні способи їх вчинення, 

детермінанти в регіоні та представлено характеристику особи 

наркозлочинця. Визначено регіональну модель запобігання 

наркозлочинності в межах регіону та основні, найбільш ефективні 

заходи запобігання наркозлочинності. 

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих 

закладів освіти юридичного профілю, працівників правоохоронних 

органів, суду та адвокатури, усіх тих, хто виявляє інтерес до 

юридичної науки. 

 

 
 

Кузьменко В. В. 

Теоретичні основи соціальних наукових проєктів 

античності: навч. посібник / В.В. Кузьменко, В.А. Боняк, І.О. 

Сердюк; за ред. В. В. Кузьменка. -  Дніпро: ДДУВС, 2020. - 96 с 

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми 

навчальних дисциплін «Філософія», «Філософія права», 

«Соціологія права», «Теорій держави і права», «Актуальні 

проблеми теорії держави та права» та «Методологія наукової 

діяльності». 

З огляду на сучасні досягнення філософської думки й 

юридичної науки системно висвітлено наукові соціальні проекти 

Платона й Аристотеля, присвячені устрою держави. 

Розраховано на здобувачів вищої освіти, аспірантів, 

ад'юнктів, науково-педагогічних працівників, а також усіх тих, хто 

цікавиться основами соціальних наукових проектів античності. 

 
 

Теорія держави і права. Збірник тестових завдань. 

Частина 1 : навч.-метод. посібник / В.О. Боняк, І.С. Лантух, І.А. 

Сердюк, Ю.В. Христова. - 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, всіх, хто цікавиться актуальними 

проблемами теорії держави і права 



 
 

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

посібник / 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. 

 
 

Царьова І. В. 

Мова і термінологія наукових досліджень у 

юриспруденції: навч. посібник / Царьова І. В. - Дніпро : Вид. 

«Інновація», 2019. - 114с. 

У навчальному посібнику подано теоретичний матеріал із 

дисципліни «Мова і термінологія наукових досліджень у 

юриспруденції». Призначений для здобувачів наукового ступеня 

кандидата юридичних наук (доктора філософії) денної та заочної 

форм навчання, який має на меті допомогти правильно підбирати 

термінологію юридичної сфери в наукових публікаціях 

 
 

Царьова І. 

Сучасний український юридичний текст: лексико-

дериваційна структура : монографія / І. Царьова. - Дніпро : ЛІРА, 

2020. - 446 с  

Монографію присвячено концепції створення системної 

моделі дериваційного простору слова як багатовимірної, 

динамічної і самоорганізованої структури сучасного юридичного 

тексту. Продемонстровано детермінаційні процеси, відображені в 

юридичній мові. Детально проаналізовано парадигматичні зв'язки 

в дериваційному аспекті та опис з цих позицій спільнокореневих 

слів, що перебувають у відношеннях синонімії та омонімії. 

Виокремлено специфікації та дериваційні слова як базові поняття 

лексичної деривації, що відображають різні аспекти дериваційного 

функціонування слова в сучасному юридичному тексті. 

Наголошується на методиці дериваційно-лексикологічного аналізу 

сучасного українського юридичного тексту. 



 
 

Пам’ятка поліцейському із забезпечення публічної 

безпеки та охорони правопорядку під час карантину. – Дніпро: 

ДДУВС, 2020. 

 
 

Пам’ятка курсанту із забезпечення публічної безпеки та 

охорони правопорядку під час карантину. – Дніпро: ДДУВС, 

2020. 

 
 

Теоретичні та прикладні аспекти забезпечення 

фінансово-економічної безпеки держави: монографія / О.М. 

Кубецька, О.В.Неклеса, Т.М.Остапенко, Я.С. Палешко, Д.Б. 

Санакоєв. - Дніпро : Видавець Біла К.О., 2020. - 105с. 

Монографія виконана в межах теми дослідження 

«Теоретичні та прикладні аспекти забезпечення фінансово-

економічної безпеки держави» і розрахована на широке коло 

вітчизняних фахівців, науковців, практичних працівників НПУ. 

Представлено результати досліджень щодо забезпечення 

фінансово-економічної безпеки держави з теоретичної та 

практичної точок зору. 



 
 

Коментар «Застосування законодавства у сфері державної 

допомоги суб'єктам господарювання» / О.М. Кубецька, О.В. 

Неклеса, Я.С. Палешко, Д.Б. Санакоєв. - Дніпро: ДДУВС, 2020. - 

40 с 

Друковане видання виконано відповідно до діючої наукової 

теми навчально-наукової лабораторії з дослідження проблем 

протидії організованій злочинності та корупції «Теоретичні та 

прикладні аспекти забезпечення фінансово-економічної безпеки 

держави». 

Коментар «Застосування законодавства у сфері державної 

допомоги суб'єктам господарювання» підготовлений із 

урахуванням сучасних методологічних підходів, містять 

коментарі, доцільні схеми та таблиці; продуманість й 

оптимальність структури роблять даний Коментар концептуально 

цілісним, оригінальним й актуальним виданням 

 

 
 

Мнронюк Р. В. 

Алгоритми дій поліцейського при оформленні матеріалів 

про порушення правил дорожнього руху та у випадку 

оскарження постанови поліцейського до суду : наук.-практ. 

реком. / Р.В. Миронюк, Д.В. Голобородько. - Дніпро : Видавець 

Біла К. О., 2020.- 64 с.  

В межах науково-практичних рекомендацій на досягнення їх 

мети авторами розкрито повноваження поліцейських по 

оформленню матеріалів справ про порушення правил дорожнього 

руху, визначено алгоритм дій поліцейських при безпосередньому 

виявленні та оформленні матеріалів про порушення правил 

дорожнього руху, з'ясовано правові засади та порядок діяльності 

поліцейських по оформленню матеріалів справ про 

адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі; визначено 

особливості розгляду справ про адміністративне правопорушення 

у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в 

автоматичному режимі, а також особливості судового оскарження 

постанов у справах про адміністративні правопорушення, 

винесених працівниками Національної поліції (за результатами 

судової практики). 

Вони можуть стати у нагоді як наочний посібник по 

застосуванню поліцейськими норм адміністративно-деліктного 

законодавства за порушення ПДР та можуть бути використані в 

навчальному процесі ЗВО України. 

 
 

Халапсіс О. В. 

Народ Юпітера: Метафізика римської ідеї: монографія / 

О.В. Халапсіс. - Дніпро: Інновація, 2020. - 248 с 

У монографії розглянуто римський цивілізаційний проект в 

філософсько-історичному ракурсі, а римська державність 

представлена в метафізично-релігійному контексті. Внутрішня та 

зовнішня політика Стародавнього Риму інтерпретується через 

введений автором концепт lovem imperium. Виділені ключові 

принципи римського цивілізаційного проекту: принцип священної 

громади, принцип єдності крові та духу, принцип корпоративності 



 
 

Коментар до Закону України «Про національну безпеку 

України» / О.М. Кубецька, В.О. Лазарєв, О.В. Неклеса, Я.С. 

Палешко. -  Дніпро : ДДУВС, 2020. – 72 с. 

Видання підготовлено відповідно до діючої наукової теми 

навчально-наукової лабораторії з дослідження проблем протидії 

організованій злочинності та корупції «Теоретичні та прикладні 

аспекти забезпечення фінансово-економічної безпеки держави». 

Коментар розрахований на якнайширше коло читачів, але, 

насамперед, на тих, хто використовує Закон у своїй щоденній 

діяльності, державних службовців, службовців місцевого 

самоврядування, суддів, громадських активістів та для інших 

користувачів. 

 
 

Скрипченко О.Т.  

Термінологічний словник з дисципліни «Вогнева 

підготовка» / О.Т. Скрипченко. - Дніпро: ТОВ ВКФ «Візіон», 

2020. - 64 с 

Вивчення будь-якої навчальної дисципліни починається з 

освоєння її понятійного апарату, тобто зі специфічних 

професійних термінів і понять. 

Для успішної роботи у сфері правоохоронної діяльності 

здобувачам вищої освіти необхідно вільно володіти професійними 

специфічними термінами і поняттями. Це дозволяє майбутнім 

фахівцям вільно спілкуватися, грамотно вивчати та підвищувати 

свою компетентність. 

Термінологічний словник містить біля 900 основних термінів 

та понять, що необхідні для вивчення навчальної дисципліни 

«Вогнева підготовка», що подаються в алфавітному порядку. До 

збірника входять терміни, які відносяться до понять та конструкції 

вогнепальної зброї, її класифікації та видів, патронів та бойових 

припасів, основ балістики. 

 
 

Кириченко О.В.  

Принципи оперативно-розшукового запобігання 

злочинам: монографія / О.В. Кириченко, В.В. Хмеленко. - Київ: 

Центр учбової 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. 



 
 

Єфімов М. М.  

Теоретичні засади методики розслідування втягнення 

неповнолітнього в заняття проституцією і сутенерства : 

монографія / М.М. Єфімов, В.О. Лазарєв. — Одеса : Видавничий 

дім «Гельветика», 2020. — 232 с 

Монографію присвячено аналізу складного та 

багатоаспектного явища — розслідуванню втягнення 

неповнолітнього в заняття проституцією і сутенерства. В науковій 

праці, на основі аналізу ряду розробок провідних вчених-

криміналістів, досліджено теоретичні та практичні аспекти 

розслідування досліджуваної категорії кримінально караних діянь. 

Авторами виокремлено структурні елементи 

криміналістичної характеристики досліджуваного виду 

кримінального правопорушення та сформульовано їх чітку 

структуру з відповідними кореляційними зв'язками.  

Для фахівців криміналістики, кримінального процесу, 

оперативно-розшукової діяльності, науковців інших юридичних 

спеціальностей, науково-педагогічного складу закладів вищої 

освіти, здобувачів, курсантів, слухачів та практичних працівників 

правоохоронних органів. 

 
 

Орлова О.О. 

Загальна теорія права: навч.-метод. посібник / О.О. Орлова, 

А.М. Кучук, О.В. Мінченко. - Суми: ФОП Цьома СП, 2020. - 237 с. 

У навчально-методичному посібнику викладено зміст 

основних положень теорії права, надано рекомендації щодо їх 

опанування з відзначенням дискусійних аспектів кожної теми та 

орієнтирів для їх розв'язання. Висвітлення матеріалу теми 

здійснено з урахуванням усталеної практики Європейського суду з 

прав людини. Зазначається перелік рішень Європейського суду з 

прав людини, опрацювання яких дозволить краще опанувати 

відповідні теми навчального курсу. 

Розраховано на студентів, курсантів і викладачів правничих 

вищих закладів освіти, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями 

теорії права. 

 
 

Конституційне право: метод. реком. для підгот. до 

семінарських занять (для здоб. вищ. освіти 2 курсу денної форми 

навч. юрид. ф-ту) / уклад. Л.Р. Наливайко, Є.В. Касяненко, О.С. 

Чепік-Трегубенко; за ред. Л.Р. Наливайко. - Дніпро: ДДУВС, 2020. 

- 212 с. 

Викладено методичні рекомендації для підготовки до 

семінарських занять з дисципліни «Конституційне право». 

Для здобувачів вищої освіти та викладачів юридичних 

закладів вищої освіти. 



 
 

Словник з міграційного права / уклад. Л.Р.Наливайко, Е.П. 

Полешко. - Дніпро: ДДУВС, 2020. - 192 с. 

Словник розраховано на здобувачів вищої освіти юридичних 

спеціальностей різних навчальних закладів. Стане в пригоді 

науковцям, державним службовцям, політикам та всім, хто 

цікавиться проблематикою сучасного міграційного права 

 
 

Практикум з Конституційного права: навч. посібник / кол. 

авт.; за ред. Л.Р. Наливайко. - Дніпро: ДДУВС, 2020. - 800 с. 

Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів і 

курсантів різних навчальних закладів, викладачів, науковців, 

державних службовців, політиків, усіх, хто цікавиться 

актуальними питаннями сучасного конституційного права. 

 
 

Конституційне право: метод. реком. для самостійної та 

індивідуальної роботи (для здоб. вищ. освіти 2 курсу денної форми 

навч. юрид. ф-ту) / уклад.: Л.Р. Наливайко, О.І. Наливайко, В.В. 

Обушко, О.С. Чепік-Трегубенко; за ред. Л.Р.Наливайко. - Дніпро: 

ДДУВС, 2020. - 292 с. 

Викладено методичні рекомендації для самостійної та 

індивідуальної роботи з дисципліни «Конституційне право». 

Для здобувачів вищої освіти та викладачів юридичних 

закладів вищої освіти. 



 
 

Алгоритми дій працівників патрульної поліції на місці 

події (у схемах): навч. посібник / Р.Г. Валєєв, О.О. Мислива, В.В. 

Фурса, Ю.В. Герасимчук. - Дніпро : ДДУВС, 2020. - 140 с 

Навчальний посібник підготовлено згідно з вимогами статей 

72, 73, 74 Закону України «Про Національну поліцію», які 

регламентують професійне навчання поліцейських, первинну 

професійну підготовку та підготовку поліцейських у закладах 

вищої освіти зі специфічними умовами навчання. У навчальному 

посібнику розглядаються алгоритми типових дій патрульних 

поліцейських на місці події. При його підготовці було використано 

досвід викладання дисциплін практичного спрямування та 

основних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки. 

Розрахований  на курсантів, слухачів, ад'юнктів, науково-

педагогічних працівників закладів вищої освіти зі специфічними 

умовами навчання, а також співробітників Національної поліції 

України. 

 
 

Мислива О. О. 

Кримінально-правова характеристика та запобігання 

незаконній діяльності у сфері трансплантації : монографія / 

О.О. Мислива.  - Дніпро: ДДУВС, 2019. - 220 с 

Викладено погляди на розвиток, сучасний стан та 

перспективи кримінально-правової охорони діяльності у сфері 

трансплантації в контексті міжнародного та національного 

законодавства. Центральне місце відведено виявленню та 

розслідуванню незаконної діяльності у сфері трансплантації. На 

підставі кримінально-правового аналізу та кримінологічної теорії 

запропоновано цілісну концепцію з удосконалення національного 

законодавства та заходів загального і спеціально-кримінологічного 

запобігання злочинам у сфері трансплантації, висвітлення нових 

методів їх виявлення та документування відділами боротьби зі 

злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, використання 

можливостей Національного центрального бюро Інтерполу 

Національної поліції України. 

Для вчених і викладачів навчальних закладів МВС та 

юридичних спеціальностей; для ад'юнктів, аспірантів, здобувачів, 

курсантів і студентів, керівників органів і підрозділів Національної 

поліції. Може бути корисною для усіх, хто опікується проблемами 

у сфері трансплантації. 

 
 

Цивільне право та процес: підготовка до іспиту : навч. 

посібник / К.Р. Резворович, О.С. Юнін, О.О. Круглова та ін. - 

Дніпро : Видавець Біла К. О., 2020. - Ч. 1. - 295 с. 

Посібник підготовлено на основі положень чинного 

цивільного законодавства України відповідно до робочої програми 

навчальної дисципліни «Цивільне право та процес» 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

Навчальний посібник підготовлений для допомоги здобувачам 

вищої освіти під час підготовки до здачі екзамену по дисципліні. 

Посібник розраховано на студентів, курсантів, слухачів та 

викладачів вищих навчальних закладів, а також наукових і 

практичних працівників. 



 
 

Законодавство України у сфері забезпечення виконання 

зобов'язань: зб. норм.-прав. актів / уклад. К.Р. Резворович, О.С. 

Юнін, М.П. Юніна та ін. —Дніпро: Видавець Біла К. О., 2020. - 

260 с 

Збірник нормативно-правових актів підготовлено кафедрою 

цивільного права та процесу Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ з метою забезпечення зручного 

використання положень чинного законодавства у сфері 

забезпечення виконання зобов'язань та, відповідно, забезпечення 

належних умов для реалізації приватних правовідносин. 

Збірник розрахований на здобувачів вищої освіти, юристів та 

всіх, хто цікавиться сферою забезпечення виконання зобов'язань. 

 
 

Екологічне право : навч. посіб. / К.Р. Резворовнч, О.С. 

Юнін, Р.С. Кірін та ін. - Дніпро: Видавець Біла К. О., 2020. - 318с. 

Посібник підготовлено на основі положень чинного 

законодавства України відповідно до програми навчальної 

дисципліни «Екологічне право» Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ. Навчальне видання репрезентує 

результати науково-практичного аналізу основних понять 

екологічного права України, вдало поєднує основні теоретичні 

положення науки екологічного 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. 

 
 

Міжнародна та національна безпека: теоретичні і 

прикладні аспекти : матеріали. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. 

Дніпро, 13 березня 2020 p.). - Дніпро : ДДУВС, 2020. - 414 с 

Збірник містить матеріали однойменної четвертої 

міжнародної науково-практичної конференції. У заході взяли 

участь науковці, викладачі та здобувачі закладів вищої освіти та 

наукових установ України і зарубіжжя, а також фахівці-практики 

правоохоронних органів. Тематика публікацій охоплює актуальні 

проблеми міжнародної та національної безпеки. 

Матеріали конференції можуть бути використані в науково-

дослідній роботі та навчальному процесі спеціалізованих ЗВО, а 

також у законотворчості та правоохоронній діяльності. 



 
 

Актуальні проблеми експертного забезпечення 

досудового розслідування : матеріали наук.-практ. семінару (м. 

Дніпро, 29 травня 2020 р.). - Дніпро: ДДУВС, 2020. - 372 с. 

Збірник містить матеріали науково-практичного семінару, в 

якому взяли участь науковці, викладачі, курсанти, здобувачі 

закладів вищої освіти та працівники  наукових установ  України, а 

також практичні працівники правоохоронних   органів.   Тематика   

публікацій охоплює теоретичні та практичні проблеми 

криміналістики та судової експертизи. 

Матеріали семінару можуть бути використані у науково-

дослідній роботі та у навчальному процесі спеціалізованих 

закладів вищої освіти, а також у законотворчості та 

правоохоронній діяльності. 

 
 

Проблеми формування громадянського суспільства в 

Україні: виклики та колізії : матеріали Всеукр. наук.-практ. 

конф. (м. Дніпро, 15 травня 2020 p.). - Дніпро : ДДУВС, 2020. - 284 

с 

Збірник містить матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Проблеми формування громадянського 

суспільства в Україні: виклики та колізії» (15.05.2020 p.), у роботі 

якої взяли участь науково-педагогічні працівники, докторанти, 

аспіранти, студенти і курсанти закладів вищої освіти України, 

працівники практичних підрозділів Національної поліції України. 

Мета конференції - обговорення актуальних питань ролі 

громадянського суспільства у формуванні державної політики, 

функціонуванні демократії, гарантуванні верховенства права. 

Тематика публікацій охоплює політичні, філософські, 

психологічні, історичні, економічні та інші фактори, які 

впливають на формування та розвиток громадянського суспільства 

в Україні. 

Матеріали науково-практичної конференції можуть бути 

використані в науково-дослідницькій роботі та навчальному 

процесі юридичних закладів вищої освіти, а також у юридичній 

практиці. 

 
 

Правова держава: історія, сучасність та перспективи 

формування в Україні : матеріали XVІІІ 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. 



 
 

Організаційно-правове забезпечення підрозділів 

превентивної діяльності Національної поліції: матеріали регіон. 

кругл. столу (м. Дніпро, 19 червня 2020 року). - Дніпро : ДДУВС, 

2020. - 454 с 

У збірнику однойменного круглого столу висвітлено теорію і 

практику діяльності підрозділів превентивної діяльності 

Національної поліції. Зокрема висвітлені питання щодо 

запобігання підрозділами ювенальної превенції вчиненню 

неповнолітніми особами правопорушень у сфері незаконного обігу 

наркотичних засобів; діяльності підрозділів превентивної 

діяльності Національної поліції України щодо запобігання 

правопорушенням у сфері обігу вогнепальної зброї; діяльності 

підрозділів превенції щодо запобігання правопорушенням 

виборчого законодавства; інформаційного забезпечення діяльності 

підрозділів превентивної діяльності Національної поліції; 

превентивної діяльності Національної поліції в умовах 

загострення санітарно-епідемічної ситуації. 

Для науковців, викладачів, здобувачів, працівників-практиків 

правоохоронних органів. 

Матеріали  публікуються  в  авторській  редакції.  їхній  зміст 

відображає персональну позицію учасника семінару. 

 
 

Економічна безпека як складова національної безпеки 

держави : матеріали регіон. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 22 

травня. 2020 p.). - Дніпро : ДДУВС. 2020. - 92 с 

 
 

Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності: 

матеріали круг. столу присвяченого Дню науки (м. Дніпро, 22 

травня 2020 p.). - Дніпро: ДДУВС, 2020. - 146с. 

Збірник містить матеріали круглого столу «Актуальні 

проблеми оперативно-розшукової діяльності», в якому взяли 

участь здобувачі вищої освіти вищих навчальних закладів та 

наукових установ України. Тематика публікацій охоплює 

актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності. 

Матеріали круглого столу можуть бути використані в 

науково-дослідній роботі та навчальному процесі спеціалізованих 

ВНЗ, а також у законотворчості та правоохоронній діяльності. 

 


