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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 26 Цивільна безпека 

2. Код і назва спеціальності – 262 Правоохоронна діяльність 

3. Назва спеціалізації – загальногалузева 

4. Назва дисципліни – Протидія насильству в сім'ї 

5. Тип дисципліни – вибіркова 

6. Код дисципліни – ВДПП 2.1.18. 

7. Освітній рівень, на якому 

вивчається дисципліна 

– другий  

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– магістр 

9. Курс / рік навчання – другий 

10. Семестр – третій, четвертий 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів 

ЄКТС / годин) 

– 3 

90 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 30 

 % від загального обсягу – 33,3 

 лекційні заняття (годин) – 16 

 % від обсягу аудиторних годин – 53,3 

 семінарські заняття (годин) – 14 

 % від обсягу аудиторних годин – 46,7 

 самостійна робота (годин) – 60 

 % від загального обсягу – 66,7 

 3) заочна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 16 
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 % від загального обсягу – 17,8 

 лекційні заняття (годин) – 10 

 % від обсягу аудиторних годин – 62,5 

 семінарські заняття (годин) – 6 

 % від обсягу аудиторних годин – 37,5 

 самостійна робота (годин) – 74 

 % від загального обсягу – 82,2 

12. Форма семестрового контролю – залік 

13. Місце дисципліни в логічній 

схемі: 

  

 1) попередні дисципліни – ВДПП 2.1.7. Адміністративна 

діяльність Національної поліції; 

ВДПП 2.1.8. Забезпечення прав 

людини у правоохоронній діяльності; 

ОДЗП 1.1.1. Психологія 

правоохоронної діяльності;   

 

 2) супутні дисципліни – ВДПП 2.1.15. Правовий статус 

правоохоронних органів у 

зарубіжних країнах  

   ВДПП 2.1.16. Міжнародний та 

закордонний досвід функціонування 

правоохоронних органів 

14. Мова вивчення дисципліни – українська. 

    

 

2. Заплановані результати навчання 

 

Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання  
(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи і процедури, 

основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) визначення насильства в сім’ї та різних його видів, причини виникнення 

насильницьких стосунків в сім’ї (на понятійному рівні);   

1.2) визначати закони та нормативні акти, що регламентують діяльність 

працівників поліції в ході профілактичної роботи, виявлення та 

припинення насильства в сім’ї (на фундаментальному рівні); 

1.3) описувати систему та компетенцію органів публічної влади у  сфері 

протидії насильству в сім’ї; 

1.4) визначати порядок застосування спеціальних заходів з попередження 

насильства в сім’ї (на фундаментальному рівні); 

2. Розуміння 
(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, принципи; 

перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; прогнозувати майбутні наслідки на 

основі отриманих знань) 
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2.1) з’ясовувати  компетенцію органів публічної влади у  сфері протидії 

насильству в сім’ї; 

2.2) розуміти порядок притягнення до юридичної відповідальності за 

вчинення домашнього насильства; 

2.3) орієнтуватися в міжнародних нормативно-правових актах у сфері 

протидії насильства в сім’ї. 

 

3. Застосування знань  
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати ідеї та 

концепції для розв’язання конкретних задач) 

3.1) правильно визначати порядок застосування спеціальних заходів з 

попередження насильства в сім’ї (на фундаментальному рівні); 

3.2) могти правильно кваліфікувати юридичну відповідальність за вчинення 

домашнього насильства; 

3.3) аргументовано доводити свою думку з питань протидії насильству в 

сім’ї. 

4. Аналіз 
(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру, 

бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати значимість 

даних) 

4.1) визначати основні принципи спілкування з членами сім’ї, в якій 

чиниться насильство, та методи їх опитування (на практично-творчому 

рівні); 

4.2) логічно проаналізувати характер і тенденції розвитку законодавства у 

сфері протидії насильству в сім’ї. 

5. Синтез 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю) 

5.1) аргументувати порядок застосування окремих спеціальних заходів з 

попередження насильства в сім’ї; 

5.2) аргументовано роз’яснити основні положення законів, інших 

нормативно-правових актів, що регламентують діяльність працівників 

поліції в ході профілактичної роботи, виявлення та припинення 

насильства в сім’ї. 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати 

способи їх вирішення, включаючи подолання юридичної 

невизначеності; 

6.2) робити висновок щодо основних тенденцій розвитку законодавства у  

сфері протидії насильству в сім’ї та практики його застосування; 

6.3) пропонувати власні шляхи вирішення конфліктних ситуацій у  сфері 

протидії насильству в сім’ї 

6.4) розробляти можливості інтеграції норм зарубіжного законодавства у  

сфері протидії насильству в сім’ї в національне законодавство. 

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах багатовимірності та 

альтернативності сучасної культури) 
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7.1) використовувати засвоєні знання у типових ситуаціях вчинення 

насильства в сім’ї для його припинення (на практично-творчому рівні); 

7.2) документувати факти правопорушень, вчинених в ході насильства в 

сім’ї, та застосовувати спеціальні заходи з попередження насильства в 

сім’ї (на практично-творчому рівні) 

7.3) вести профілактичну роботу із сім’ями, в яких існує реальна загроза 

вчинення насильства (на практично-творчому рівні); 

7.4) співпрацювати в рамках протидії насильству в сім`ї з органами місцевої 

державної влади, місцевого самоврядування та 

громадськістю (на практично-творчому рівні). 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Проблематика домашнього насильства та правові методи її 

врегулювання 

Поняття домашнього насильства. Поняття фізичного насильства.  Поняття 

психічного насильства. Поняття сексуального насильства.  Поняття 

економічного насильства. 

 

Тема 2.  Форми і методи діяльності уповноважених підрозділів поліції 

щодо попередження, виявлення, припинення та документування 

домашнього насильства 

Форми і методи діяльності уповноважених підрозділів поліції щодо 

попередження, виявлення, припинення та документування домашнього 

насильства. Розгляд заяв та повідомлень про скоєння домашнього насильства.   

Спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству та підстави і 

порядок їх застосування. Терміновий заборонний припис стосовно кривдника. 

Обмежувальний припис стосовно кривдника. Взяття на профілактичний облік 

кривдника та проведення з ним профілактичної роботи. Направлення кривдника 

на проходження програми для кривдників.  

Види відповідальності за скоєння домашнього насильства. 

Адміністративна відповідальність. Кримінальна відповідальність. Цивільно-

правова відповідальність. Дисциплінарна відповідальність. 

 

Тема 3. Адміністративно-юрисдикційна діяльність уповноважених 

підрозділів поліції щодо запобігання та протидії домашнього насильства 

Поняття та зміст адміністративно-юрисдикційної діяльності 

уповноважених підрозділів поліції щодо запобігання та протидії домашнього 

насильства.  

Поняття, завдання та принципи провадження в справах про 

адміністративні правопорушення. Особливості провадження  справ про 

вчинення домашнього насильства, їх  підвідомчість та стадії провадження.  

Стадія порушення адміністративної справи про вчинення домашнього: 

теоретико-правова характеристика.  
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Особливості діяльності уповноважених підрозділів поліції на стадії 

підготовки та передачі адміністративної справи про вчинення насильства в сім'ї 

на розгляд до суду.  

Суд, як уповноважений орган розглядати та приймати рішення у справах 

про вчинення домашнього насильства.  

Оскарження рішення за вчинення правопорушення у сімейно-побутовій 

сфері.  

Стадія виконання постанови у справі про адміністративні правопорушення 

про скоєння домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання 

термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого 

тимчасового перебування. 

 

Тема 4. Взаємодія уповноважених підрозділів поліції з структурними 

підрозділами Національної поліції та іншими суб’єктами, що здійснюють 

заходи з запобігання та протидії домашньому насильству 

Принципи координації та взаємодії в діяльності щодо протидії 

домашньому насильству.  

Основні суб’єкти запобігання та протидії домашньому насильству та 

надання допомоги постраждалим від домашнього насильства.   

Взаємодія уповноважених підрозділів поліції з структурними підрозділами 

Національної поліції з питань здійснення заходів щодо попередження 

домашнього насильства.  

Взаємодія з державними та неурядовими структурами.  

Алгоритм дій уповноважених підрозділів поліції щодо припинення та 

документування факту домашнього насильства.   

 

Тема 5. Вчинення  домашнього насильства щодо неповнолітніх та 

неповнолітніми членами сім’ї 

Вчинення  домашнього насильства щодо неповнолітніх.   

Діяльність та повноваження органів опіки й піклування щодо 

попередження та припинення правопорушень у соціально-побутовій сфері 

стосовно неповнолітніх.   

Особливості та функції діяльності відповідних підрозділів Національної 

поліції (ювенальної превенції) у справах щодо запобігання та протидії 

домашньому насильству над дітьми та дітьми.   

Діяльність уповноважених підрозділів  поліції щодо запобігання та 

протидії домашньому насильству над дітьми. 

Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого 

поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення (затверджений 

спільним наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства 

внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

охорони здоров’я України №564/836/945/577 від 19 серпня 2014 року). 

Поняття та особливості встановлення статусу сім’ї, що опинилась у 

складних життєвих обставинах.  

Особливості роботи з дітьми які скоїли домашнє насильство. 
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Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності Національної 

поліції при вчинення домашнього насильства неповнолітніми. 

 

4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  Проблематика 

домашнього 

насильства та 

правові методи її 

врегулювання 

14 2 2 - - 10 14 2 - - - 12 

2.  Форми і методи 

діяльності 

уповноважених 

підрозділів поліції 

щодо 

попередження, 

виявлення, 

припинення та 

документування 

домашнього 

насильства 

20 4 4 - - 12 20 2 2 - - 16 

3.  Адміністративно-

юрисдикційна 

діяльність 

уповноважених 

підрозділів поліції 

щодо запобігання 

та протидії 

домашнього 

насильства 

20 4 4 - - 12 22 2 2 - - 18 
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4.  Взаємодія 

уповноважених 

підрозділів поліції 

з структурними 

підрозділами 

Національної 

поліції та іншими 

суб’єктами, що 

здійснюють заходи 

з запобігання та 

протидії 

домашньому 

насильству 

16 2 2 - - 12 19 2 1 - - 16 

5.  Вчинення  

домашнього 

насильства щодо 

неповнолітніх та 

неповнолітніми 

членами сім’ї 

20 4 2 - - 14 15 2 1 - - 12 

 Усього годин 90 16 14 - - 60 90 10 6 - - 74 

 

 

4.2. Аудиторні заняття 

           4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські (практичні, лабораторні) 

заняття) проводяться згідно з темами та обсягом годин, передбачених 

тематичним планом.  

          4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються 

в підрозділі 1.2 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

          4.2.3. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять з 

передбачених тематичним планом тем, засоби поточного контролю знань та 

методичні рекомендації для підготовки до занять  визначаються в підрозділі 1.3 

навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

 

 

 

4.3. Самостійна робота студентів 

4.3.1. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні 

рекомендації до їх виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-

методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.2. Виконання індивідуальних завдань всіма студентами не є 

обов’язковим і може здійснюватися окремими студентами з власної ініціативи 

або за пропозицією викладача. 

4.3.3. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх 

виконання визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з 

дисципліни. 

4.3.4. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для 

самостійної роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 

цієї програми кількості балів, виділених для самостійної роботи. 
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5. Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- повідомлення про виконання індивідуальних завдань. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у 

формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування 

студентів щодо засвоєння матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на 

семінарських заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування. 

 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного заліку.  

Структура залікового білету включає 2 теоретичних питання. 
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6. Схема нарахування балів 

 

 6.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється 

відповідно до такої схеми: 

 Вивчення  

навчальної дисципліни  
    

 100 балів  
     

     

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 
     

10 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 5 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 
     

40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 
      

20 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 25 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 

      

       

 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

  +    

 Додаткові бали   

 
 

6.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій, семінарських занять,  

самостійної роботи студентів та виконання індивідуальних завдань 

визначаються в навчально-методичних матеріалах з цієї дисципліни. 

 

7. Рекомендовані джерела  

7.1. Основні джерела 

1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 

року № 254 к/96-ВР. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80#Text 

2. Загальна декларація прав людини: прийнята Резолюцією 217 А (ІІІ) 

Генеральної Асамблеї ООН 10 грудня 1948 року. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text 

3. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права: прийнятий 

Резолюцією 2200 А (ХХІ) Генеральної Асамблеї ООН 16 грудня 1966 року. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text 

4. Декларація про захист усіх осіб від тортур та інших жорстоких, нелюдських 

чи принижуючих гідність видів поводження та покарання: резолюція 3452 

100 балів – 

 за результатами 

виконання курсової 

роботи 
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(ХХХ) Генеральної Асамблеї ООН від 9.12.1975 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_084#Text 

5. Кодекс поведінки посадових осіб у підтриманні правопорядку. Прийнято 

резолюцією 34/169 Генеральної Асамблеї 00Н від 17 грудня 1979 року. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_282#Text 

6. Конвенція проти тортур та інших жорстоких, нелюдських чи принижуючих 

гідність видів поводження та покарання: резолюція Генеральної асамблеї 

ООН від 10.12. 1984 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_085#Text 

7. Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або 

такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню: прийнята Радою 

Європи 28.11.1987 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_068#Text 

8. Європейська конвенція про захист  прав і основних свобод людини: 

прийнята Радою Європи 28 листопада 1987 року. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text 

9. Декларація про поліцію: резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи 

№ 690 (1979) від 8 травня 1979 року. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_803#Text 

10. Європейський кодекс поліцейської етики: рекомендація Rec. (2001) 10 

прийнята Комітетом міністрів Ради Європи 19.09.2001 р. URL: 

https://ukrainesecuritysector.com/uk/publication/%D0%B7%D0%B0%D0%BA

%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B

0-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5

%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8E-7/ 

11. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text 

12. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text 

13. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text 

14. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон 

України від 24 січня 1995 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/20/95-

%D0%B2%D1%80#Text 

15. Про звернення громадян: Закон України від 02 жовтня 1996 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text 

16. Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю: Закон від 21 червня 

2001 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2558-14#Text 

17. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Закон 

України від 8 вересня 2005 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-

15#Text 

18. Про охорону дитинства: Закон України від 26 квітня 2001 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text 

19. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 2 червня 2011 р. // . 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text 
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20. Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text 

21. Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України від 7 

грудня 2017 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text 

22. Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини: Указ 

Президента України від 25 серпня 2015 р. № 501/2015. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/501/2015#Text 

23. Про затвердження Порядку інформування центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного 

арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 

1363. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1363-2011-%D0%BF#Text 

24. Положення про Національну поліцію: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 28 жовтня 2015 р. № 877. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-%D0%BF#Text  

25. Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 878. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF#Text 

26. Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав 

людини на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 23 листопада 2015 р. № 1393-р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1393-2015-%D1%80#Text 

27. Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у 

сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за 

ознакою статі: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. 

№ 258. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2018-%D0%BF#Text 

28. Про затвердження Типового положення про притулок для осіб, які 

постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 255. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/655-2018-%D0%BF#Text 

29. Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-

психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 254. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/654-2018-%D0%BF#Text 

30. Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, 

перевезення, та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, 

а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів : Наказ МВС України 

від 21.08.1998 № 622. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98#Text 

31. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах 

поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші 

події: Наказ МВС України від 06.11.2015 № 1377. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1498-15#n15 



13 
 

32. Про реалізацію повноважень Національної поліції з видачі та анулювання 

дозволів: наказ МВС України від 29.12.2015 № 1644. URL:  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1665-15 

33. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 06.11.2015 № 

1376. URL:  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1496-15 

34. Про організацію діяльності приймальників-розподільників для дітей органів 

Національної поліції України : Наказ МВС України від 03.07.2017  № 560. 

URL:  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0926-17 

35. Правила внутрішнього розпорядку приймальників-розподільників для дітей 

органів Національної поліції України : Наказ МВС України від 03.07.2017 

№ 560. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0927-17 

36. Про затвердження Інструкції з організації діяльності дільничних офіцерів 

поліції : Наказ МВС України 28.07.2017  № 650. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1041-17 

37. Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної 

превенції Національної поліції України : Наказ МВС № 19.12.2017  № 1044. 

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0686-18 

38. Інструкція з формування та ведення інформаційної підсистеми "Гарпун" 

інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний портал 

Національної поліції України" : Наказ МВС України від 13.06.2018  № 497. 

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0787-18 

39. Про затвердження Порядку винесення уповноваженими підрозділами 

органів Національної поліції України термінового заборонного припису 

стосовно кривдника : Наказ МВС України від 01.08.2018  № 654. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0965-18 

40. Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу 

жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення: Наказ 

Мінсоцполітики України, МВС України, МОН України, МОЗ України від 

19 серпня 2014р. № 564/836/945/577. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1105-14#Text 

41. Правові та кримінологічні засади запобігання насильству в сім`ї: Навч. 

посіб. /За заг. ред. О.М. Джужі, І.В. Опришка, О.Г. Кулика. Київ: 

Національна академія внутрішніх справ України. 2015. 

42. Трохим І.Б. Подолання насильства в сім'ї: український та міжнародний 

досвід/ І.Б. Трохим, Г.В. Федькович, М.С. Чумало; Західноукр. центр 

"Жіночі перспективи". Львів: Вид-во Нац. ун-т "Львівськ. політехніка", 

2017. 111 c. 

 

7.2. Допоміжні джерела 

1. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: навч. пособ.  Вид. 3-

те, доопр. / За заг. ред. Коваленка В.В. / Олефір В.І., Константінов С.Ф., та 

ін. К.: КНТ, 2011.  512 с. 
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2.  Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація, доказування, 

особливості провадження: Навчальний посібник. Видання друге.  К.: ПП 

«Директ Лайн», 2012.– 240 с. 

3. Баранник П.Д., Заброда Д.Г. Діяльність органів внутрішніх справ в умовах, 

що ускладнюють оперативну обстановку: посібник.  Д.: Моноліт, 2008. 

4.  Безчастний В.М., Абдулін А.А. Основи етикету працівників органів 

внутрішніх справ: Навчальний посібник; Донецький юридичний ін-т 

Луганського держ. ун-ту внутрішніх справ.  Донецьк.: ДЮІ ЛДУВС, 2007. 

5.  Голіна В.В., Валуйська М.Ю. Запобігання злочинності в Україні: 

Навчальний посібник; Національна юридична Академія України ім. 

Ярослава Мудрого.  Х., 2007. 

6.  Голосніченко І.П., Стахурський М.Ф. Адміністративний процесс: 

Навчальний посібник/За заг. ред. доктора юридичних наук, професора І.П. 

Голосніченка.  К.: ГАН, 2003. 

7.  Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність: Навч.-метод. посібник 

/Національний авіаційний ун-т.  К.: НАУ, 2005. 

8.  Гончарук С.Т. Основи адміністративного права України: Навчальний 

посібник.  К.: 2004. 

9.  Давидович І.І. Особливості кваліфікації насильницьких злочинів, які 

вчиняються щодо так званих "спеціальних" потерпілих / І.І. Давидович, К.П. 
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