
 

Мурашкін М.Г. Наука в контексті 

філософських знань: монографія / М.Г. Мурашкін. - 

Дніпро: ДДУВС; Монолит, 2021. - 184 с. 

У монографії досліджено особливості наукового і 

філософського знання, одним із предметів яких є 

філософія науки, яка має певні закони, має свої критерії 

встановлення істини. Ці закони і критерії філософії науки 

не суперечать структурам і категоріальним системам як 

теоретичної науки так і філософії. 

Монографія призначена для наукових 

співробітників, які мають інтерес до проблем науки, 

філософії науки філософії.  

Монографія орієнтує на важливість вибору такої 

цінності як людське життя до чого ведуть істини як науки 

так і філософії. 

 

 

Кваліфікація злочинів в економічній сфері: 

метод. рекомендації / кол. авт. - Дніпро: ДДУВС, 2020. 

- 56 с. 

Надано кримінально-правову кваліфікацію та 

фабули кримінальних правопорушень, які допомагають 

зрозуміти способи виявлення та документування фактів 

кримінальних правопорушень вчинених в сфері 

економіки. 

Для працівників підрозділів стратегічних 

розслідувань Національної поліції, курсантів та 

викладачів ЗВО МВС. 

 

 

Дисковський А. О. Основи організації захисту 

об’єктів та інформації від злочинних посягань : навч. 

посібник для слухачів магістратури / О. А. 

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

Дніпро: ДДУВС, 2020. - 96 с. 

Викладено основи організаційного захисту 

інформації, види загроз інформаційній безпеці, основні 

напрямки, принципи й умови захисту. Описано 

організаційну структуру служби безпеки, висвітлено 

питання забезпечення безпеки інформації під час 

проведення нарад, переговорів, під час роботи з 

персоналом. Також розглянуто питання організації 

охорони об’єктів і пропускного режиму. 

Призначено для слухачів магістратури. 

 



 

Oleynik О. (Khlyntseva) Grammar trainer : 

Handbook / O. Oleynik. – Dnipro: DSUIA, 2020. - 204 p. 

Даний практикум «Граматичний тренажер» 

містить в собі граматичний матеріал, а також практичні 

вправи для закріплення поданого матеріалу. Граматика 

переважно подається у вигляді схем та граматичних 

шаблонів. З метою візуалізації та кращого розуміння 

значення граматичних конструкцій та їх практичного 

використання, вивчення. Поданий матеріал дає 

можливість ознайомитися з політичною, економічною та 

юридичною лексиками англійської мови. Вправи у 

вигляді текстів дають можливість розвивати навички 

мовлення. Це можуть бути перекази текстів, діалоги 

(питання - відповідь). Практикум підготовлений для 

студентів вищих навчальних закладів та курсантів 

юридичного, економічного та політологічного 

спрямувань 

 

 

Шинкаренко І. О. Психологічні рекомендації 

працівнику Національної поліції під час дій в 

екстремальній умовах: наук.-метод. рекомендації / І О. 

Шинкаренко. - Дніпро : ДДУВС, 2020. - 56 с. 

У авторській редакції 
Науково-практичні рекомендації містять 

структурно-логічні схеми і є допоміжним навчально-

методичним матеріалом до курсу дисципліни 

«Професійно-психологічна підготовка поліцейського». 

Викладено основні питання діяльності працівників 

поліції в екстремальних ситуаціях.  

Рекомендовано для поліцейських, а також 

курсантів та слухачів вищих навчальних закладів зі 

специфічними умовами навчання, а також забезпечують 

початкову підготовку, підвищення кваліфікації та 

спеціалізацію діючих співробітників. 

 

 

Історія міжнародних відносин : підручник / І. В. 

Алєксєєнко, А. X. Маргулов, І. А. Єремєєва, М. В. 

Несправа. - Дніпро : ДДУВС, 2020. - 228 с. 

Підручник охоплює основні події і проблеми 

історії міжнародних відносин від найдавніших часів до 

сучасності. У книзі характеризуються головні тенденції, 

принципи і звичаї міжнародних відносин, роль і значення 

міжнародних конгресів, конференцій і договорів. 

Призначено для студентів спеціальності 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» та всіх, хто цікавиться проблемами 

міжнародних відносин. 

 



 

Цивільне право та процес: підготовка до іспиту. 

Частина друга: навч. посіб. / кол. авт. [Резворович К. 

Р. (кер.), Юнін О. С., Юніна М. П. та ін.]. — Дніпро : 

Видавець Біла К. О., 2020. - 216 с. 

Посібник підготовлено на основі положень 

чинного цивільного процесуального 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 екзамену 

по дисципліні. 

Посібник розраховано на студентів, курсантів, 

слухачів та викладачів вищих навчальних закладів, а 

також наукових і практичних працівників. 

 

 

Ярошевська Т. В. Проблеми охорони прав 

промислової власності в Україні: монографія / Т. В. 

Ярошевська. - Дніпро: Видавець Біла К. О., 2020. - 372 

с. 

В монографії комплексно досліджено питання 

забезпечення цивільно-правової охорони прав 

промислової власності в Україні. Подано 

загальнотеоретичну характеристику національного та 

європейського механізмів охорони промислової власності 

Проаналізовано проблемні питання врегулювання в 

Україні відносин у сфері трансферу технологій. 

Монографія буде корисною вченим, викладачам, 

аспірантам, здобувачам вищої освіти юридичного 

профілю, юристам, а також усім, хто цікавиться 

проблемами охорони прав промислової власності. 

 

 

Кокарєв І. В. Основи економічної теорії : навч. 

посібник / І. В. Кокарєв. - Дніпро: ДДУВС, 2020. - 100 

с. 

У навчальному посібнику викладено основні 

навчально-методичні і практичні матеріали для вивчення 

здобувачами вищої освіти дисципліни «Основи 

економічної теорії». Він включає найбільш важливі теми 

відповідно до програми дисципліни. 

 



 

Алгоритм дій працівників підрозділів 

стратегічних розслідувань при виявленні та 

документуванні кримінальних правопорушень щодо 

привласнення, розтрати майна або заволодіння ним 

шляхом зловживання службовим становищем: метод. 

рекомендації / кол. авт. - Дніпро: ДДУВС, 2020. - 40 с. 

Надано кримінально-правову кваліфікацію та 

алгоритм дій працівників підрозділів стратегічних 

розслідувань Національної поліції щодо виявлення та 

документування фактів привласнення, розтрати майна 

або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 

становищем. 

Для працівників підрозділів стратегічних 

розслідувань Національної поліції, курсантів та 

викладачів ЗВО МВС. 

 

 

Правові основи оперативно-розшукової 

діяльності: Зб. тест. завдань для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти юрид. ф-ту, які 

навчаються за спеціальністю 262 «Правоохоронна 

діяльність». - Дніпро: ДДУВС, 2020. - 80 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 студентів, курсантів, 

слухачів закладів вищої освіти юридичного профілю, 

аспірантів (ад’юнктів), адвокатів, слідчих органів поліції, 

працівників прокуратури, суддів, а також викладачів та 

науковців. 

 

 

Рожеченко В.М. Прийоми самозахисту 

правоохоронця від нападу: метод. реком. для 

вивчення навч. дисциплін «Спеціальна фізична 

підготовка», «Тактико-спеціальна підготовка» / В.М. 

Рожеченко, В.І. Счастливець, К А. Маркечко. - 

Дніпро: Журфонд, 2020, - 39 с. 

В методичних рекомендаціях викладено 

теоретичний та практичний матеріал, який є невід’ємною 

частиною оволодіння прийомами самозахисту та 

заходами фізичного впливу, збереження особистої 

безпеки та безпеки оточуючих, здатності діяти у 

правовому полі, а також злагодженості дій в 

екстремальних ситуаціях. 

Рекомендовано для вивчення навчальних 

дисциплін «Спеціальна фізична підготовка», «Тактико-

спеціальна підготовка» здобувачами вищої освіти 

спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність». 

 



 

Талдикін О. В. Теорія влади. (структурно-

логічні схеми і таблиці: навч. посібник / О. В. 

Талдикін. – Дніпро: ДДУВС, 2020. - 164 с. 

У посібнику у вигляді структурно-логічних схем 

та таблиць подано навчальний курс теорії влади. 

Посібник також містить контрольні запитання по 

розділам, тестові завдання, перелік використаних 

першоджерел та глосарій. 

Для викладачів, студентів та слухачів вищих 

навчальних закладів. 

 

 

Недря К.М. Стресостійкість у роботі 

поліцейського : навч.-практ. посібник / К. М. Недря. - 

Дніпро: ДДУВС, 2020. - 124 с. 

Висвітлено базові питання теорії та практики 

професійних стресів у роботі працівників поліції, а також 

заходи щодо підвищення рівня їхньої стресостійкості. 

Рекомендовано для поліцейських, а також 

педагогів-психологів, які викладають у закладах вищої 

освіти зі специфічними умовами навчання, що 

здійснюють підготовку фахівців та Національної поліції 

України та забезпечують початкову підготовку, 

підвищення кваліфікації й спеціалізацію співробітників. 

 

 

Збірник нормативно-правових актів «Робота з 

інформацією з обмеженим доступом» для здобувачів 

вищої освіти юридичного факультету, що навчаються 

на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за 

спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» / За 

ред. Шалгунової С.А. - Дніпро: ДДУВС, 2019. - 192 с. 

Основні обмеження права на інформацію та 

втручання в особисту сферу відбувається перш за все під 

час здійснення правоохоронної діяльності. Співробітники 

оперативних та слідчих підрозділів не тільки мають 

доступ до інформації, що охороняється законом та 

підлягає обмеженню в доступі, але й здійснюють частішу 

своєї діяльність в умовах негласності та 

конспіративності. 

Для науковців, викладачів, студентів вищих 

закладів освіти юридичного профілю, працівників 

правоохоронних органів, суду та адвокатури, усіх тих, 

хто виявляє інтерес до юридичної науки. 

 



 

Завгородній В.А. Вплив практики 

Європейського суду з прав людини на юридичну 

діяльність в Україні: теоретичний, методологічний і 

прикладний аспекти : монографія / В. А. Завгородній. 

– Дніпро: ДДУВС, 2020. - 536 с. 

Монографія є комплексним дослідженням 

феномену впливу практики Страсбурзького суду на 

юридичну діяльність в Україні В роботі з’ясовано 

юридичну природу рішень Суду Ради Європи, 

багатоманітність їх прояву в правовій реальності, 

визначено функції постанов цієї міжнародної 

правозахисної інституції, а також значення окремої 

думки судді Європейського суду з прав людини для 

правової доктрини й юридичної практики. 

Для науковців, здобувачів вищої освіти 

спеціальностей «Право» та «Правоохоронна діяльність», 

працівників судових, правоохоронних та правозахисник 

інституцій, чия професійна діяльність пов’язана з 

тлумаченням і застосуванням норм національного 

законодавства з урахуванням правових позицій 

Європейського суду з прав людини. 

 

 

Шаповалова I. С. Застосування практики 

Європейського суду з прав людини слідчим суддею 

місцевого загального суду під час здійснення судового 

контролю : монографія / І. С. Шаповалова, В. В. 

Рогальська — Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 

2020. — 274 с. 

Монографію присвячено дослідженню питань 

застосування практики Європейського суду з прав 

людини слідчим суддею місцевого загального суду під 

час здійснення судового контролю, зокрема визначено 

сутність, стадії, функціональне призначення та напрями 

підвищення ефективності застосування практики ЄСПЛ 

слідчим суддею місцевого загального суду.  

Видання розраховано на науковців, викладачів, 

аспірантів (ад'юнктів), студентів (курсантів) юридичних 

факультетів, юридичних навчальних закладів, 

співробітників МВС, СБУ, прокуратури та суддів, а 

також правозахисників і усіх, хто цікавиться зазначеною 

проблематикою. 

 



 

Опацький P.M. Ювенальна політика в Україні: 

адміністративно-правові засади формування та 

реалізації : монографія / Р.М. Опацький. - Дніпро : 

ДДУВС, 2020. - 520 с. 

Висвітлено адміністративно-правові засади 

формування та реалізації ювенальної політики в Україні 

Визначено поняття та специфіку ювенальної політики як 

об’єкта адміністративно-правової реалізації. Розглянуто 

елементи адміністративно-правового механізму та засад 

формування та реалізації ювенальної політики в Україні, 

систематизовано основні напрями адміністративної 

діяльності державних установ та громадських 

організацій.  

Призначено для науковців, викладачів і студентів, 

юристів-пракгиків, широкого кола читачів 

 

Калініченко З.Д. Ризик-менеджмент: навч. 

посібник для здобувачів спец. 051 «Економіка» та 073 

«Менеджмент» / З.Д. Калініченко. - Дніпро: ДДУВС, 

2021. - 224 с. 

У навчальному посібнику запропонована цілісна 

за своїм змістом та логічна за послідовністю подання 

модель організації та функціонування ризик - 

менеджменту на підприємстві. З'ясовано місце та роль 

ризик-менеджменту в системі управління підприємством, 

а також зміст та особливості методів впливу на негативні 

чинники ризику.  

Призначено для здобувачів першого, другого та 

третього рівнів вищої освіти спеціальностей 051 

«Економіка» та 073 «Менеджмент очної і заочної форм 

навчання 

 

 

Алєксєєнко І.В. Теорія міжнародних відносин: 

навч. посібник / І.B. Алексеенко, І.А. Єремєєва, О.А. 

Агарков. - Дніпро, 2019. - 222 с. 

Навчальний посібник розроблений у відповідності 

з вимогами до рівня знань з теорії міжнародних відносин 

та змісту компетностей спеціальності 292 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». 

Посібник призначений для студентів та усіх, хто 

цікавиться проблемами світової політики та міжнародних 

відносин. 

 



 

Малишко В. М. Феномен приватирства в 

Британській імперії (1583—1856) як предмет історико-

правової науки: поняття, методологія, джерела та 

наукові концепції : монографія / В. М. Малишко. - 

Дніпро : ДДУВС, 2020. - 260 с. 

У монографії проаналізовано розвиток правового 

інституту приватирства в Британській імперії (1583-1856) 

в загальнонауковому контексті, зокрема понаття й 

терміни, методологію, джерельну основу, англо-

американську історіографію еволюції приватирства. 

Приділено увагу еволюції предмета дослідження в 

історико-правовій науці Російської імперії, СРСР і 

пострадянського простору. 

Для науковців, аспірантів та студентів 

спеціальностей з історії, політології та права. 

 

 

Паршин Ю.І. Основи економічного аналізу: 

навч. посібник / Ю.І. Паршин, О.А. Паршина. - 

Дніпро: ФОП Дробязко С.І., 2020. - 180 с. 

У навчальному посібнику викладено теоретико-

методологічні основи сучасної концепції комплексного 

економічного аналізу, розглянуті його прийоми та 

методи, наведені основні методики аналізу. Методики 

аналізу проілюстровані конкретними прикладами, що 

відображають господарські та фінансові ситуації бізнес-

процесів. У навчальному посібнику розглянуто 

економічні методи аналізу господарської діяльності, 

балансові моделі тощо. 

Використання навчального посібника буде 

сприяти більш глибокому вивченню комплексного 

економічного аналізу курсантами та студентами різних 

спеціальностей 

 

Теорія і практика забезпечення прав особи на 

досудовому розслідуванні : монографія / А. В. 

Мельниченко. - Дніпро: ДДУВС, 2021. - 216 с. 

У монографії комплексно досліджено проблеми 

теорії та практики забезпечення прав особи на 

досудовому розслідуванні. Визначено сучасний стан 

забезпечення прав та інтересів іншої особи; права чи 

законні інтереси якої обмежуються під час досудового 

розслідування, інших учасників кримінального 

провадження, а також осіб, які не набули процесуального 

статусу взагалі. 

Видання розраховано на науковців, викладачів, 

аспірантів (ад’юнктів), студентів (курсантів) юридичних 

факультетів, юридичних навчальних закладів, 

працівників МВС, СБУ, прокуратури та суддів, а також 

правозахисників і всіх, хто цікавиться зазначеною 

проблематикою; 

 



 

Пугач А. В. Теорія і практика застосування 

заходів забезпечення провадження у справах про 

адміністративні правопорушення : монографія / А. В. 

Пугач, А. О. Собакарь. - Дніпро : Видавець Біла К. О., 

2020. - 196 с. 

Монографію присвячено комплексному 

дослідженню існуючих наукових підходів, законодавства 

України і практики його реалізації, міжнародних 

стандартів і позитивного досвіду з метою визначення 

теоретичних засад, механізму та особливостей 

адміністративно-правової регламентації заходів 

забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення в Україні.  

Робота буде цікавою і корисною для наукових 

працівників, викладачів і курсантів (студентів, ад’юнктів, 

аспірантів), які займаються дослідженням зазначених 

проблем. 

 

 

Мова і право: матеріали Всеукраїнського 

науково-практичного семінару. ( м. Дніпро, 29 жовтня 

2020 року) / за ред. А. В. Колесник, А. З. Подворчан. - 

Дніпро: ДДУВС, 2020. - 229 с. 

Збірник містить матеріали Всеукраїнського 

науково-практичного семінару, в якому взяв участь 

професорсько-викладацький склад закладів вищої освіти 

України. Тематика тез охоплює актуальні проблеми 

юридичної термінології, юридичної лінгвістики та 

психолінгвістики, мовні процеси в суспільстві. 

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. 

  

 

Дискусійні питання застосування 

антикорупційного законодавства : матеріали II 

Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 17 листопада 

2020 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2020.  -296 с. 

У збірнику однойменної конференції висвітлено 

теорію та практику світового досвіду протидії корупції, 

теоретико-правові та філософського методологічні 

аспекти цього феномена, особливості застовування 

адміністративного, кримінального та кримінально-

процесуального та інших галузей законодавства щодо 

запобігання та протидії цьому явищу, а також практику 

правоохоронної діяльності в цій галузі. 

Для науковців, викладачів, здобувачів, 

працівників-практиків правоохоронних органів. 

 



 

Регулювання правовідносин в сфері банківської 

діяльності: матеріали регіон. кругл. столу (м. Дніпро, 

30 жовтня 2020 р.) / упоряд. М. П. Юніна. - Дніпро : 

Видавець Біла К. О., 2020. - 136 с. 

У збірнику матеріалів вміщено тези доповідей 

учасників однойменного Регіонального круглого столу. У 

публікаціях висвітлено актуальні питання правового 

регулювання відносин у сфері банківської діяльності. 

Призначено для науковців, аспірантів, здобувачів 

вищої освіти, юристів-практиків. 

 

 

Актуальні проблеми психологічної науки у XXI 

столітті: погляд у майбутнє. Магістерські студії: 

матеріали І наук.-практ. конф. кафедри психології та 

педагогіки (м. Дніпро, 15 грудня 2020 р.). - Вип. 1. – 

Дніпро: ДДУВС, 2020. - 64 с. 

Збірник містить матеріали доповідей магістрів на 

першій науково-практичної конференції кафедри 

психології та педагогіки Днепропетровського державного 

університетут внутрішніх справ «Актуальні проблеми 

психологічної науки у XXI столітті: погляд у майбутнє» 

(15.12.20), проведеної науковцями кафедри. В роботі 

конференції прийняли участь здобувачі вищої освіти 

другого магістерського рівня. У матеріалах конференції 

представлений теоречні та практичні аспекти наукових 

досліджень, проведених магістрами в процесі виконання 

кваліфікаційних робіт. Видання адресоване науковцям, 

аспірантам та студентам. 

 

Міжнародна та національна безпека: 

теоретичні і прикладні аспекти: матер. V Міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 12 березня 2021 р.). - 

Дніпро : ДДУВС, 2021. - 420 с. 

Збірник містить матеріали однойменної п’ятої 

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. 

 


