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 Завдання для самостійної роботи 

 

 ТЕМА 1. Загальні засади протидії Національної поліції насильству в 

сім’ї. 

1.Нормативно-правова основа та завдання поліції щодо протидії 

насильству в сім’ї. 

2.Конституція України як основа законодавства України з попередження 

насильства в сім’ї. 

3. Характиристика Закону України «Про попередження насильства в 

сім’ї» від 15.11.2001 р. 

4. Кримінально-процесуальний Кодекс України, Кримінальний Кодекс 

України, КУпАП, Сімейний Кодекс України як  нормативно – правова основа з 

протидії насильству в сім’ї. 

  

Рекомендована література до Теми 1:  (1.1, 1.2, 1.3, 1.44, 1.60, 1.66, 1.77, 1.78) 

 

ТЕМА 2.  Особливості розгляду Національною поліцією заяв і 

повідомлень про вчинення насильства в сім'ї 

1.Підстави для вжиття заходів з попередження насильства в сім'ї. 

2. 3.Особливості розгляду заяв і повідомлень громадян, установ та 

організацій про насильство в сім’ї. 

4.Розгляд заяви або повідомлення про насильство в сім’ї, де вбачається 

кримінальне правопорушення ( скласти протокол заяви про насильство в сім’ї). 

5.Розгляд заяви про насильство в сім’ї, де вбачається адміністративне 

правопорушення ( скласти заяву про насильство в сім’ї) . 

6.Характеристика Постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 

2003 р. № 616 «Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про 

вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу»   

 

Рекомендована література до Теми 2:  (1.1, 1.2, 1.3, 1.44, 1.60, 1.66, 1.77, 1.78) 

 

  ТЕМА 3. Особливості притягнення до відповідальності осіб які 

вчинили насильство в сім’ї 

1.Особливості притягнення до адміністративної відповідальності особи, 

що вчинила насильство в сім’ї ( Скачати з єдиного державного реєстра судових 

рішень постанову суду про притягнення особи о відповідальності за ст.173-2 

КУпАП). 

2.Кримінальна відповідальність за вчинення насильства в сім’ї.(Скачати з 

єдиного державного реєстра судових рішень  вирок суду про притягнення члена 

сім’ї до кримінальної відповідальності) 

3.Цивільно-правова відповідальність за вчинення насильства в сім’ї 

(Скачати з єдиного державного реєстра судових рішень  рішення суду про 

цивільний спор між подружжям). 

4.Особливості застосування заходів впливу до осіб які вчиняють 

насильство в сім’ї та не досягли віку адміністративної відповідальності. 
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5.Кримінологічні характеристики осіб, які чинять насильство в сім’ї,  

типологія їх особистостей. 

6.Особливості застосування заходів впливу до осіб які вчиняють 

насильство в сім’ї та у віці від 16 до 18 років. 

 

Рекомендована література до Теми 4: (1.1, 1.2, 1.3, 1.44, 1.51, 1.53, 1.60, 1.66, 

1.77, 1.78) 

 

Індивідуальні завдання 

 
ТЕМА 1. Загальні засади протидії Національною поліцією насильству 

в сім’ї . 

 1.Загальний огляд законодавства по попередженню насильства в сім’ї в 

Україні  

2. Поняття  насильства в сім’ї, його види та форми 

3.Підстави для вжиття заходів з попередження насильства в сім’ї 

4.Заходи адміністративного примусу, що застосовуються працівниками 

поліції для попередження та припинення насильства в сім’ї 

 

ТЕМА 2.  Особливості розгляду Національною поліцією заяв і 

повідомлень про вчинення насильства в сім'ї. 

 1.Проаналізувати види звернень громадян про насильство  в сім`ї та 

розкрити їх зміст. 

 2.Визначити особливості скарги, як виду звернення про насильство  в сім`ї. 

 3.Розглянути особливості розгляду звернень громадян про насильство в 

сім’ї. 

   4. Скласти заяву про скоєння насильства в сім’ї . 

  

ТЕМА 3. Особливості притягнення до відповідальності осіб які 

вчинили насильство в сім’ї. 

1.Адміністративна відповідальність за законодавством України за 

порушення пов’язані з насильством в сім`ї.  

2.Кримінальна відповідальність за законодавством України за порушення 

пов’язані з насильством в сім`ї.   

3.Цивільно-правова відповідальність за вчинення насильства в сім’ї.                      

Особливості розгляду судових справ про адміністративні та кримінальні 

правопорушення, пов’язані з вчиненням насильства в сім`ї . 

4. Види процесуальних документів, які складають поліцейські.  

5. Скласти протокол про адміністративне правопорушення.  

6. Докази та доказування у справах про адміністративні правопорушення, 

підвідомчих поліції. 

  

 

Примітка: завдання для самостійної та індивідуальної роботи 

доводяться до відома курсантів слухачів на початку вивчення дисципліни 
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Рекомендована література 

1. Основна: 
 

1.1 Конституція України. Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради 

України 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. 

– Ст. 141. 

1.2. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 

1.3. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості 

Верховної Ради УРСР. – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 1122 (з наступними 

змінами та доповненнями).  

1.4. Кримінальний кодекс України від 1 квітня 2001 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст.131. 

1.5. Кримінальний процесуальний Кодекс України від 19 листопада 

2012 р. 

1.6. Кодекс адміністративного судочинства. –К., 2005. 

1.7. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 

липня 2012 р. 

1.8. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць 

позбавлення волі: Закон України від 1 грудня 1994 р. // Відомості Верховної 

Ради України. – 1994. – № 52. – Ст. 455. 

1.9. Про громадянство України. Закон України від 18 січня 2001 р. 

// Офіційний вісник України. – 2001. – № 9. – Ст. 342. 

1.10. Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією 

і правоохоронними органами держави: Закон України від 19 червня 

2003 р.// Голос України.–2003.–29 липня – № 139. 

1.11. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів. 

Закон України від 24 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 

1994. – № 11. – Ст. 50. 

1.12. Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: 

Закон України від 22 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 

2006.- № 29.  

1.13. Про звернення громадян. Закон України від 2 жовтня 1996 р. 

// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256. 

1.14. Про інформацію: Закон України від 2.10.1992 р. із змінами та 

доповненнями // Голос України. – 1992. – 13 листопада. 

1.15. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011. 

Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-

17 

1.16. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 

1992 р. // Голос України.–2002.–27 березня.  

1.17. Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні 

установи для неповнолітніх: Закон України від 24 січня 1995 р. // Голос 

України. –1995. – 23 лютого 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
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1.18. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою 

злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради 

України. –1993. – № 35. – Ст. 358. 

1.19. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові 

незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду: 

Закон України від 01 грудня 1994 р. // Голос України.– 1995.– 17 січня 

1.20. Про правовий режим надзвичайного стану. Закон України від 16 

березня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 15. – Ст. 588. 

1.21. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон 

України від від 22.09.2011 № 3773-VI // Голос України. – 12011. 

1.22. Про прокуратуру: Закон України від від 14.10.2014 № 1697-VII 

// Відомості Верховної Ради України. – 2014. 

1.23. Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді 

обмеження волі або позбавлення волі на певний строк: Закон України 

від 17.03.2011 № 3160-VI // Голос України.– 2011. 

1.24. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 

кордону: Закон України від 22 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради 

України.– 2000.–№ 40.– Ст.338. 

1.25. Про заходи щодо попередження та зменшення вживання 

тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення: Закон 

України від 22 вересня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України.– 2005.–

№ 52.–Ст.565. 

1.26. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон 

України від 06 вересня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005.–

№ 48.–Ст.483. 

1.27. Про попередження насильства в сім'ї: Закон України від 

15 листопада 2001 р. // Відомості Верховної Ради України.–2002.–№ 10.– Ст. 70 

1.28. Про дорожній рух: Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 1993. – № 31. – Ст. 338. 

1.29. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними: Закон України від 

15 лютого 1995 р. № 62/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995.– 

№ 10.– Ст.62. (в редакції Закону України від 8 липня 1999 р. //Відомості 

Верховної Ради України. –1999.– №36.– Ст. 317.) Указ Президента України від 

09.12.2015 № 693 «Про День Національної поліції України» 

1.30. Про додаткові заходи щодо запобігання дорожньо-транспортним 

пригодам: Указ Президента України від 18 червня 2008 р. // Урядовий кур'єр вiд 

25.06.2008 - № 115 

1.31. Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та 

протидії злочинності: Указ Президента України від 19 липня 2005 р. № 1119 // 

Урядовий кур’єр.– 2005.– № 135.– 23.07.  

1.32. Про стратегію сталого розвитку «Україна-2020»: Указ Президента 

України від12.01.2015 // Офіційний вісник Президента України. – 2015. № 2.– 

Ст.. 154 
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1.33. Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування: Указ Президента України від 07 лютого 

2008 р. // Офіційний вісник Президента України. – 2008.– № 5.–Ст. 207 

1.34. Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів 

дітей: Указ Президента України від 5 травня 2008 р. //Урядовий кур'єр вiд 

14.05.2008 - № 86. 

1.35. Про додаткові заходи щодо забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина, громадського порядку та посилення боротьби зі злочинністю: 

Указ Президента України від 28 березня 2008 р. // Офіційний вісник Президента 

України. – 2008.– № 8.– Ст.. 433 

1.36. Про заходи щодо зміцнення правопорядку і посилення взаємодії 

місцевих органів виконавчої влади та правоохоронних органів: Указ 

Президента України від 15 грудня 2006 року № 1087/2006 

1.37. Про додаткові заходи щодо запобігання зникненню людей, 

удосконалення взаємодії правоохоронних та інших органів виконавчої влади в 

їх розшуку: Указ Президента України від 18.01.2001 № 20 

1.38. Про додаткові заходищодо боротьби з відмивання доходів, одержан

их злочинним шляхом від 19.07.2001 № 532 

1.39. Про заходи щодозапобігання легалізації (відмиванню) доходів, одер

жаних злочинним шляхом: Указ Президента України від 10.12.2001 № 1199 

1.40. Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони пра

в і свобод громадян : Указ Президента України від 18.02.2002 № 143 

1.41. Про невідкладнідодаткові заходи щодо посилення боротьби з організо

ваною злочинністю і корупцією: Указ Президента України від 06.02.2003 № 84 

1.42. Про заходи щодорозвитку системи протидії (відмиванню) доходів, о

держаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму : Указ Президента 

України від від 22.07.2003 № 740 

1.43. Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про 

свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за 

кордон : Постанова Верховної Ради України від 26.06.1992 № 2503 

1.44. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877  

1.45. Про утворення територіальних органів Національної поліції та лікві

даціютериторіальних органів Міністерства внутрішніх справ: Постанова 

Кабінету Міністрів України від від 16.09.2015 № 730 

1.46. Проутворення територіального органу Національної поліції» (Депар

тамент захисту економіки як міжрегіональний територіальний орган Національ

ної поліції від 13.10.2015 № 830 

1.47. Про утворення територіального органу Національної поліції: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 № 831  (Департамент 

кіберполіції як міжрегіональний територіальний орган Національноїполіції 

1.48. Про затвердження Положення про дозвільну систему: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 576 
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1.49. Про порядок продажу, придбання, реєстрації, 

обліку і застосуванняспеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами

сльозоточивої та дратівливої дії: Постанова Кабінету Міністрів України від 

07.08.1993 № 706 

1.50. Положення про проходження служби рядовим та начальницьким 

складом органів внутрішніх справ України, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 29 липня 1991 р. № 114. / Оголошено наказом МВС 

України № 358 від 13 вересня 1991 р. 

1.51. Правила застосування спеціальних засобів при охороні 

громадського порядку в Україні: Затверджені постановою Ради Міністрів УРСР 

від 27 лютого 1991 р. // ЗП УРСР. - 1991. - № 3. - Ст. 18 
1.52. Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну 

його загрозу Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 616 

1.53. Про затвердження Порядку інформування центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб : 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. №1363. 

1.54. Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, 

обліку, перевезення, та використання вогнепальної, пневматичної і холодної 

зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів: Затверджена 

наказом МВС України від 21 серпня 1998 р. за № 622. 

1.55. Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі 

Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 550 від 

11.11.2010 р. 

1.56. Про забезпечення зачитування основних прав затриманих під час 

затримання громадян за підозрою у вчиненні злочину або у зв’язку з учиненням 

адміністративного правопорушення: Вказівка Кабінету Міністрів від 12 квітня 

2006р. №338 

1.57. Про забезпечення охорони громадського порядку й безпеки 

громадян під час підготовки та проведення масових заходів: Розпорядження 

Міністра внутрішніх справ від 11 червня 2005 р. № 484 

1.58. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в 

органах і підрозділах внутрішні їх справ України заяв і повідомлень про 

вчинені кримінальні правопорушення та інші події: Наказ МВС України від 06 

листопада 2015 р. № 1377. 

1.59. Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, МВС 

від 07.09.2009 № 3131/386 „Про затвердження Інструкції щодо порядку 

взаємодії управлінь (відділів) у справах сім’ї, молоді та спорту, служб у справах 

дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідних 

підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з 

попередження насильства в сім’ї‖. (Зареєстровано в Мін’юсті 30.09.2009 за № 

917/16933) 

1.60. Положення  Про патрульну службу: Наказ МВС України від 

02.07.2015 № 796 
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1.61. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 

06.11.2015 № 1376 

1.62. Про затвердження Інструкції про порядок виявлення у водіїв 

транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння 

або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та 

швидкість реакції : Наказ МВС, МОЗ України від 09.11.2015 № 1452/735 

1.63. Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими 

матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі: Наказ МВС України 

від 07.11.2015 № 1395  

1.64. Про реалізацію повноважень Національної поліції з видачі та 

анулювання дозволів: наказ МВС України від 29.12.2015 № 1644  

1.65. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: особлива 

частина: навч. посіб. / Т.П. Мінка, О.М. Обушенко, Д.Г. Заброда та ін.; за заг. 

ред. С.М. Алфьорова. – Х. : Право, 2013. – 312 с. 

1.66. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: загальна 

частина: навч. посібник / Кол. авт.; // за загал. редакцією д-ра юрид. наук, проф., 

С.М. Алфьорова. – Дніпропетровськ : 2014. – 216 с. 

1.67. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: навч. 

посібник / Київський національний ун-т внутрішніх справ / Є.М. Моісеєв 

(заг.ред.). — К. : КНТ, 2008. — 263с. 

1.68. Адміністративна діяльність: Навчальний посібник. – Львів: Вид-во 

ЛьвДУВС, «Правова єдність», 2009. – 432 с.  

1.69. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний 

посібник / за заг. ред.. Моісеєва Є.М. / Сущенко В.Д., Олефір В.І., 

Константінов С.Ф. та ін. – К.: КНТ, 2008.–264 с. 

1.70. Адміністративна діяльність: Навч. посібник / За заг. ред. 

О.І. Остапенка. – Л.: Афіша, 2002. – 52с.  

1.71. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Протидія 

насильству в сім’ї» з використанням інтерактивних технологій для 

перепідготовки працівників патрульної поліції Національної поліції України  

Текст] : [метод. рекомендації.] / Мінка Т.П., , Гаркуша В.В., Репан М.І., 

Жиляков М.І. – Д. : ДДУВС, 2016. – 34 с. 

1.72. Бельский К.С. Полицейское право: Лекционный курс / Под ред. 

канд. юрид. наук А.В. Куракина.— М.: Изд-во «Делор и сервис», 2004.  

1.73. Губанов А.В. Полиция зарубежных государств: основные черты 

организации и деятельности. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1991. – 101 с. 

1.74. Доненко В.В., Гаркуша В.В. Безпека дорожнього руху: дослідження 

в юридичних науках / Доненко В.В., Гаркуша В.В. // Посібник. – Д.: 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – 2011. 65 с. 

1.75. Доненко В.В., Гаркуша В.В. Безпека дорожнього руху в наукових 

працях українських вчених / Доненко В.В., Гаркуша В.В. // Посібник. – Д.: 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – 2011. 80 с. 
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1.76. Протидія насильству в сім’ї органами внутрішніх справ МВС 

України: посібник-практикум для курсантів факультетів підготовки фахівців 

для підрозділів міліції громадської безпеки вищих навчальних закладів, МВС 

України / Укладачі: Мінка Т.П., Гаркуша В.В., Репан М.І. - Дніпропетровськ, 

2013. - с. 65. 

1.77. Зразки протоколів про адміністративні правопорушення, складання 

яких підвідомче Національній поліції: практ. посіб./авт.-уклад.: Т.П. Мінка, 

Р.В. Миронюк, В.А. Глуховеря та ін. – Х. Право, 2016. – 182 с. 

1.78. Науково-практичний коментар розділу IV «Повноваження поліції» 

та розділу V «Поліцейські заходи» Закону України «Про Національну поліцію» 

: Науково-практичний коментар / Кол. авт. –Х. : Право, 2016. – 178 с. 

 

2. Допоміжна: 

2.1. Корнієнко М.В. Роль органів внутрішніх справ України в охороні 

громадського порядку при ускладненні оперативної обстановки: Монографія. – 

Дн-ськ: Україна, 2001. – 430 с. 

2.2. Административная деятельность органов внутренних дел. Часть 

Особенная: Учебник.— Изд. 3-е, исправ. и доп. // Под ред. д-ра. юрид. наук, 

проф., акад. РАЕН А.П. Коренева.— М.: ―Щит-М‖, 2001.— 360с. 

2.3. Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ 

(Загальна частина). Підручник //Авт. колектив (Ю.І. Римаренко, Є.М. Моісеєв, 

В.І. Олефір – керівники).– К.: КНТ. 2008. –816 с. 

2.4. Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник / За заг. 

ред. проф. О.М. Бандурки.—Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, ―Еспада‖, 

2000.— 368с. 

2.5. Олефір В.І.. Черній В.В., Лошицький М.В. Охорона громадського 

порядку в сучасних умовах. Навч.-метод. посіб. – К.: Нац. акад. внутр. справ 

України, 2003.– 133 с. 

2.6. Організаційно-правові основи охорони громадського порядку в 

сучасних умовах: Науково-практичний посібник / Новіков В.В., Чистоклєтов 

Л.Г., Ковалів М.В., Скиба Л.Д. – Львів, 2003. – 136 с. 

 

3. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1.1. Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: www.zakon1.rada.gov.ua.  

1.2. Офіційний сайт Президента України. [Електронний ресурс]. –  

Режим доступу: www. president.gov.ua.  

1.3. Урядовий портал Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/ 

1.4. Офіційний сайт МВС України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://mvs.gov.ua/ 

1.5. Офіційний сайт Національної поліції України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:http://www.npu.gov.ua/uk 

 
 

http://www.zakon1.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://mvs.gov.ua/
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