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АНОТАЦІЯ 

 

Бакаїм М.В. Адміністративно-правова характеристика діяльності 

суб’єктів запобігання та протидії правопорушенням у сімейно-побутовій 

сфері. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2021. 

Дисертацію присвячено комплексній, системній адміністративно-правовій 

характеристиці діяльності суб’єктів запобігання та протидії правопорушенням у 

сімейно-побутовій сфері та виробленні на цій основі теоретичних положень і 

науково обґрунтованих методичних і практичних рекомендацій щодо 

удосконалення законодавчої основи діяльності цих суб’єктів.  

Охарактеризовано наукову основу адміністративно-правової 

характеристики діяльності суб’єктів запобігання та протидії правопорушенням 

у сімейно-побутовій сфері. 

Розроблено систему теоретико-методологічних підходів до 

адміністративно-правової характеристики діяльності суб’єктів запобігання та 

протидії правопорушенням у сімейно-побутовій сфері. 

Здійснено класифікацію заходів адміністративного примусу у діяльності 

органів митної служби України. Встановлено, що залежно від підстав 

застосування адміністративно-правовий примус поділяють на такий, що 

застосовується як наслідок протиправної винної поведінки, і такий, що 

застосовується як наслідок протиправної, проте безвинної поведінки, а також як 

наслідок припущення виникнення правопорушення. 

Доведено, що збільшення кількості правопорушень у сімейно-побутовій 

сфері шляхом вчинення насильства в сучасних українських сім’ях спричинене 

загальним погіршенням матеріального стану населення, руйнуванням 

моральних регуляторів, що визначають культуру спілкування подружжя, 
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батьків і дітей, збереженням стереотипів традиційної організації сімейного 

життя у значної частини населення. За результатами емпіричного дослідження 

розкрито основні чинники ризиків і напрями запобігання правопорушенням у 

сімейно-побутовій сфері, з’ясовано, що нині в державі ще не виникла «гендерна 

симетрія», зберігається чоловіча симетрія, однак поступово зростає жіноче 

насильство. 

Проаналізовано концептуальні підходи, загальнонаукові і спеціально-

юридичні методи та способи дослідження діяльності суб’єктів запобігання та 

протидії правопорушенням у сімейно-побутовій сфері. З огляду на 

міждисциплінарний, комплексний характер методологічного інструментарію 

зазначеного дослідження, висловлено думку про доцільність використання 

методології декількох наук, насамперед загальної теорії держави та права, 

міжнародного права, адміністративного права та процесу, конституційного 

права, кримінального права та кримінології, соціології та ін. 

На основі представлених критеріїв, отриманих у результаті аналізу 

законодавства про адміністративні правопорушення, а також загальних ознак 

адміністративно-правових деліктів запропоновано визначення поняття 

адміністративного правопорушення у сфері сімейно-побутових відносин. Під 

адміністративним правопорушенням у сфері сімейно-побутових відносин 

розуміється протиправне винне діяння особи, яка має ознаки спеціального 

суб’єкта, а саме перебуває з потерпілим у сімейно-побутових відносинах, що 

вчинене в результаті сімейно-побутового конфлікту переважно в місці 

спільного проживання і посягає на права, здоров’я, особисту свободу, честь і 

гідність особи, яка перебуває з ним у сімейно-побутових відносинах, 

відповідальність за яке передбачена законодавством про адміністративні 

правопорушення. 

Встановлено, що допомога, яка надається жертвам насильства, не 

відповідає потребам постраждалих. Система цієї допомоги потребує 

ґрунтовного доопрацювання: інформаційна робота в основному обмежується 
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роздаванням буклетів з номерами телефонів довіри в разі кризової життєвої 

ситуації; фактично відсутня профілактична робота з членами сім’ї, які 

застосовують різні види насильства. У спеціалізованих центрах та інших 

установах соціального захисту практично не приділяється уваги проблемам 

економічного і психологічного насильства. У сучасних умовах міг би стати у 

нагоді серйозний профілактичний потенціал інституту медіації, функцією якого 

є корекція внутрішньосімейного спілкування, зокрема, для того, щоб 

мінімізувати сімейні конфлікти і прояви сімейного насильства. 

Встановлено, що чіткіша правова визначеність дій поліції як одного з 

головних суб’єктів запобігання та протидії правопорушенням у сімейно-

побутовій сфері, пов’язана з притягненням до адміністративної 

відповідальності винних осіб, дозволить співробітникам оперативно реагувати 

на адміністративні правопорушення у сфері сімейно-побутових відносин і 

документувати їх. Більше того, короткі строки притягнення до адміністративної 

відповідальності, що не дають великого розриву в часі між протиправним 

діянням і його соціально-правовою оцінкою, здатні забезпечити 

невідворотність покарання, підвищити підтримку і довіру до діяльності поліції 

серед населення, знизити латентність розглянутих правопорушень, запобігти 

вчиненню тяжких та особливо тяжких злочинів. Натомість існує потреба у 

посиленні стягнень за правопорушення у досліджуваній сфері. 

Констатовано, що й нині в українському суспільстві спостерігається 

несприятлива тенденція, викликана значною кількістю злочинів та 

адміністративних правопорушень пов’язаних з домашнім насильством. 

Суспільна небезпека таких правопорушень полягає не тільки в заподіянні 

фізичної та психічної шкоди здоров’ю і життю людини, порушення природного 

незаперечного права на особисту безпеку, а й загалом призводить до розпаду 

сім’ї, припинення міжособистісного спілкування між її членами, що 

супроводжується розладом та психотравмуючим впливом на дітей, складною 

соціальною адаптацією підлітків і суїцидальною поведінкою. 
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Розглянуто загальні повноваження уповноважених підрозділів 

Національної поліції України як іншого органу та установи, на які 

покладаються функції зі здійснення заходів у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству. Акцентовано, що вихідні положення міжнародних 

стандартів у сфері боротьби з домашнім насильством ґрунтуються на 

глибокому усвідомленні неприпустимості подібного насильства, яке є грубим 

порушенням прав людини. 

Зазначено, що є випадки, коли жертва, яка піддається загрозам, 

приниженню, образам, побоям, сама стає правопорушником. Особливу 

значущість в умовах, що склалися, набуває проблема ефективної державної 

протидії цим антисоціальним явищам адміністративно-правовими засобами. 

Зазначено, що провідна роль у запобіганні та протидії правопорушенням 

у сімейно-побутовій сфері відводиться поліції, що реалізує в межах своєї 

компетенції соціально-захисну функцію. Проблема встановлення повноважень 

поліції щодо запобігання правопорушенням у сфері сімейно-побутових 

відносин та їх припинення має принципове наукове і практичне значення. Вона 

дозволяє визначити перелік і рівень закріплення владних повноважень поліції; 

способи і механізми взаємодії з іншими суб’єктами системи профілактики; 

гарантувати легітимність дій співробітників поліції у приватній сфері; 

конкретизувати умови і межі застосування адміністративно-правових заходів. 

Ці повноваження включають в себе два взаємопов’язаних напрями: запобігання 

і припинення правопорушень у сфері сімейно-побутових відносин. 

Вказано, що важливою особливістю застосування поліцією заходів 

запобігання у сфері сімейно-побутових відносин є їх застосування і до 

вчинення правопорушення (загальні заходи запобігання), і після його вчинення 

(спеціальні заходи попередження тривалої дії, які реалізуються поліцією до 

припинення протиправної поведінки). Багатоцільова спрямованість 

адміністративно-правових заходів попередження вказує на їх превентивний 

характер, що сприяє запобіганню антигромадській поведінці, адміністративним 
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правопорушенням і злочинам у сімейно-побутовій сфері. 

Доведено доцільність виділення адміністративно-правових деліктів у 

сфері сімейно-побутових відносин в окрему главу, що забезпечить повноту 

статистичної звітності, позначить реальний масштаб досліджуваних проблем. 

Це, своєю чергою, сприятиме прогнозуванню і моніторингу адміністративних 

правопорушень у досліджуваній в сфері, а також науковому розробленню та 

впровадженню адміністративно-правових засобів боротьби з ними. 

Зауважено, що заходи адміністративного припинення застосовуються, 

коли правопорушення безпосередньо знаходиться на стадії здійснення, і за 

допомогою цих заходів воно припиняється. Головна їх мета полягає у 

припиненні протиправної поведінки, усуненні протиправної ситуації, 

примушенні правопорушника діяти в рамках встановлених правил. У першому 

випадку припиняється конкретна дія – неправомірна лінія поведінки, спосіб дій. 

У другому випадку підставою для застосування заходів припинення є 

конкретний адміністративний проступок, у третьому – систематичні 

порушення, антигромадський спосіб життя. 

Звернено особливу увагу на прояви насильства, що культивуються в 

соціальних мережах та негативно впливають на свідомість неповнолітніх. 

Підкреслено, що у контексті вчинення правопорушень у сімейно-побутовій 

сфері захист дітей від інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди 

здоров’ю, моральному та духовному розвитку, має відбуватись шляхом вжиття 

заходів, зокрема, із захисту від національної, соціальної нетерпимості, від 

реклами алкогольної продукції та тютюнових виробів, від пропаганди 

соціальної, расової, національної та релігійної нерівності, від поширення 

друкованої продукції, аудіо та відеопродукції, що пропагує насильство та 

жорстокість, порнографію, наркоманію, токсикоманію, антигромадську 

поведінку тощо. 

Наголошено, що метою реалізації цього напряму є скорочення кількості 

випадків сімейно-побутового насильства. Досягнення зазначеної мети можливе 
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через вирішення таких завдань:  

1) вдосконалення законодавства у сфері профілактики сімейно-

побутового насильства;  

2) проведення моніторингу ефективності реалізації заходів щодо 

профілактики сімейно-побутового насильства з метою оцінки масштабів і 

швидкого реагування на факти такого насильства;  

3) формування ефективних моделей профілактики сімейно-побутового 

насильства;  

4) розширення практики проведення інформаційно-освітніх заходів з 

питань профілактики сімейно-побутових правопорушень, в тому числі для 

співробітників правоохоронних органів, суддів, співробітників організацій 

охорони здоров’я, психологів і соціальних працівників, які надають допомогу 

жінкам у кризових ситуаціях;  

5) розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази закладів, що надають 

послуги жінкам і дітям, які постраждали (страждають) від насильства в сім’ї, в 

тому числі кризових центрів для жінок, як заходи безпеки на період вирішення 

конфлікту, в тому числі сімейного, що став причиною насильства;  

6) сприяння некомерційним організаціям, що надають жертвам сімейного 

насильства притулок, психологічну та соціальну підтримку;  

7) розробка і впровадження виховних і навчальних програм з 

ненасильницьких методів вирішення конфліктів для дітей, підлітків та молоді;  

8) розробка і реалізація заходів з метою формування в суспільстві 

непримиренного ставлення до таких явищ. 

Ключові слова: сімейно-побутова сфера, адміністативно-правове 

запобігання, уповноважені суб’єкти, адміністративно-правові заходи, домашнє 

насильство, правозахисні організації, правоохоронні органи, протидія, віктимна 

поведінка, права людини., соціальний захист. 
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ABSTRACT 

 

Bakaim M.V. Administrative and legal characteristics of the activities of 

subjects of prevention and counteraction to offenses in the family sphere.  –

Qualification scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of legal 

sciences on a specialty 12.00.07 – administrative law and process; finance law; 

information law. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021. 

The dissertation is devoted to the complex, system administrative-legal 

characteristic of activity of subjects of prevention and counteraction to offenses in 

family and household sphere and development on this basis of theoretical positions 

and scientifically substantiated methodical and practical recommendations on 

improvement of a legislative basis of activity of these subjects. 

The scientific basis of the administrative and legal characteristics of the 

activities of subjects of prevention and counteraction to delinquency in the family and 

household sphere is characterized. 

A system of theoretical and methodological approaches to the administrative 

and legal characteristics of the activities of subjects of prevention and counteraction 

to delinquency in the family sphere has been developed. 

The classification of measures of administrative coercion in the activity of the 

customs service of Ukraine is carried out. It is established that, depending on the 

grounds for application, administrative coercion is divided into that which is applied 

as a consequence of illegal guilty conduct, and that which is applied as a consequence 

of illegal but innocent behavior, as well as as a consequence of presumption of an 

offense. 

It is proved that the increase in the number of offenses in the domestic sphere 

by committing violence in modern Ukrainian families is caused by the general 

deterioration of the material condition of the population, the destruction of moral 

regulators that determine the culture of marriage, parents and children. people. The 
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empirical study revealed the main risk factors and ways to prevent domestic violence, 

found that the country has not yet developed "gender symmetry", male symmetry 

persists, but gradually increasing female violence. 

Conceptual approaches, general scientific and special legal methods and ways 

of research of activity of subjects of prevention and counteraction to offenses in the 

family and household sphere are analyzed. Given the interdisciplinary, complex 

nature of the methodological tools of this study, the opinion is expressed on the 

feasibility of using the methodology of several sciences, especially the general theory 

of state and law, international law, administrative law and process, constitutional law, 

criminal law and criminology, sociology and others. 

Based on the presented criteria obtained as a result of the analysis of the 

legislation on administrative offenses, as well as the general features of 

administrative offenses, the definition of the concept of administrative offense in the 

field of family and domestic relations is proposed. An administrative offense in the 

field of family and domestic relations means an unlawful criminal act of a person 

who has the characteristics of a special subject, namely, is with the victim in family 

and domestic relations, committed as a result of family and domestic conflict mainly 

in the place of residence and encroaches on rights, health, personal freedom, honor 

and dignity of a person who is in a family relationship with him, the responsibility for 

which is provided by the legislation on administrative offenses. 

It has been established that the assistance provided to victims of violence does 

not meet the needs of victims. The system of this assistance needs thorough 

refinement: information work is mainly limited to the distribution of booklets with 

hotlines in case of a crisis situation; in fact, there is no preventive work with family 

members who use various types of violence. Specialized centers and other social 

protection institutions pay almost no attention to the problems of economic and 

psychological violence. In modern conditions, a serious preventive potential of the 

institution of mediation could be useful, the function of which is to correct intra-

family communication, in particular, in order to minimize family conflicts and 
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manifestations of domestic violence. 

It is established that a clearer legal definition of the actions of the police as one 

of the main subjects of prevention and counteraction to offenses in the domestic 

sphere, associated with the prosecution of perpetrators, will allow officers to respond 

quickly to administrative offenses in the field of domestic relations and document 

them. Moreover, short terms of bringing to administrative responsibility, which do 

not give a big gap in time between the illegal act and its socio-legal assessment, can 

ensure the inevitability of punishment, increase support and trust in police activities 

among the population, reduce the latency of the considered offenses to prevent the 

commission of serious and especially serious crimes. Instead, there is a need to 

increase penalties for offenses in the study area. 

It is stated that even today in Ukrainian society there is an unfavorable trend 

caused by a significant number of crimes and administrative offenses related to 

domestic violence. The public danger of such offenses lies not only in causing 

physical and mental harm to human health and life, violation of the natural 

inalienable right to personal safety, but also in general leads to family breakdown, 

cessation of interpersonal communication between its members, accompanied by 

disorder and trauma. impact on children, complex social adaptation of adolescents 

and suicidal behavior. 

The general powers of the authorized units of the National Police of Ukraine as 

another body and institution entrusted with the functions of implementing measures 

in the field of preventing and combating domestic violence are considered. It is 

emphasized that the basic provisions of international standards in the field of 

combating domestic violence are based on a deep awareness of the inadmissibility of 

such violence, which is a gross violation of human rights. 

It is noted that there are cases when the victim, who is exposed to threats, 

humiliation, insults, beatings, becomes an offender. The problem of effective state 

counteraction to these anti-social phenomena by administrative and legal means 

acquires special significance in the current conditions. 
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It is noted that the leading role in preventing and combating delinquency in the 

family and domestic sphere is assigned to the police, which implements a social 

protection function within its competence. The problem of establishing the powers of 

the police to prevent offenses in the field of family and domestic relations and their 

termination is of fundamental scientific and practical importance. It allows you to 

determine the list and level of consolidation of police powers; ways and mechanisms 

of interaction with other subjects of the prevention system; to guarantee the 

legitimacy of the actions of police officers in the private sphere; specify the 

conditions and limits of application of administrative and legal measures. These 

powers include two interrelated areas: prevention and cessation of family and 

domestic offenses. 

It is stated that an important feature of the police's use of preventive measures 

in the field of family relations is their application both before the commission of an 

offense (general prevention measures) and after its commission (special measures of 

long-term prevention implemented by the police until the cessation of illegal 

behavior). The multi-purpose orientation of administrative and legal prevention 

measures indicates their preventive nature, which contributes to the prevention of 

anti-social behavior, administrative offenses and crimes in the domestic sphere. 

The expediency of allocating administrative and legal torts in the field of 

family and domestic relations in a separate chapter, which will ensure the 

completeness of statistical reporting, will indicate the real scale of the studied 

problems. This, in turn, will contribute to the forecasting and monitoring of 

administrative offenses in the field under study, as well as the scientific development 

and implementation of administrative and legal means to combat them. 

It is noted that measures of administrative termination are applied when the 

offense is directly at the stage of implementation, and with the help of these measures 

it is stopped. Their main purpose is to stop the illegal behavior, eliminate the illegal 

situation, forcing the offender to act within the established rules. In the first case, a 

specific action is terminated - an illegal course of action, a course of action. In the 
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second case, the basis for the application of termination measures is a specific 

administrative offense, in the third - systematic violations, anti-social lifestyle. 

Particular attention is paid to the manifestations of violence that are cultivated 

on social networks and negatively affect the minds of minors. It is emphasized that in 

the context of committing offenses in the domestic sphere, children should be 

protected from information, propaganda and agitation that harm their health, moral 

and spiritual development, by taking measures, in particular, to protect against 

national, social intolerance, advertising of alcohol and tobacco products, promotion 

of social, racial, national and religious inequality, distribution of printed materials, 

audio and video products that promote violence and cruelty, pornography, drug 

addiction, substance abuse, anti-social behavior, etc. 

It is emphasized that the purpose of this direction is to reduce the number of 

cases of domestic violence. Achieving this goal is possible through the solution of the 

following tasks: 

1) improvement of legislation in the field of prevention of domestic violence; 

2) monitoring the effectiveness of the implementation of measures for the 

prevention of domestic violence in order to assess the scale and rapid response to the 

facts of such violence; 

3) f reinforcement of effective models of prevention of domestic violence; 

4) expanding the practice of conducting informational and educational 

activities on the prevention of family and domestic offenses, including for law 

enforcement officers, judges, health care workers, psychologists and social workers 

who provide assistance to women in crisis situations; 

5) development and strengthening of the material and technical base of 

institutions that provide services to women and children who have suffered (suffer) 

from domestic violence, including crisis centers for women, as security measures for 

the period of conflict resolution, including family that became the cause of violence; 

6) assistance to non-profit organizations that provide shelter, psychological and 

social support to victims of domestic violence; 
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7) development and implementation of educational and training programs on 

non-violent methods of conflict resolution for children, adolescents and youth; 

8) development and implementation of measures to form in society an 

irreconcilable attitude to such phenomena. 

Key words: family and household sphere, administrative and legal prevention, 

authorized subjects, administrative and legal measures, domestic violence, human 

rights organizations, law enforcement agencies, counteraction, victim behavior, 

human rights, social protection. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Цінність сім’ї як одного з 

найважливіших соціальних інститутів і її провідна роль у формуванні кожної 

людини як особистості визнається світовим співтовариством. Пріоритет 

захисту сім’ї державою в особі її органів закріплений і в загальноприйнятих 

нормах міжнародного права, і в законодавстві України. Державна сімейна 

політика спрямована на зміцнення сім’ї та побудову взаємин між її членами на 

основі відповідальності, взаємодопомоги, взаємної любові та поваги. Однак у 

сучасному українському суспільстві спостерігається значна кількість 

правопорушень у сімейно-побутовій сфері, що проявляються у різних видах 

насильства. Суспільна небезпека таких правопорушень полягає не тільки в 

заподіянні фізичної та психічної шкоди здоров’ю і життю людини, порушенні 

природного незаперечного права на особисту безпеку, але й у тому, що вони 

загалом призводять до руйнування сім’ї, припинення міжособистісного 

спілкування між її членами, справляють негативний, психотравмуючий вплив 

на дітей, спричиняють складну соціальну адаптацію підлітків, а нерідко і 

суїцидальну поведінку. 

Проблема насильницьких правопорушень у сімейно-побутовій сфері є 

актуальною в усьому світі. В Україні вона загострюється через специфіку 

соціально-економічних умов й особливості культурних традицій, що пов’язані 

зі сферою сімейного життя. Сімейне насильство упродовж тривалого часу було 

частиною подружніх відносин. З плином часу ставлення суспільства і держави 

до проявів насильства в сім’ї змінювалося. Однак лише в минулому столітті 

насильницькі правопорушення у сімейно-побутовій сфері стали 

усвідомлюватися як соціальна проблема й отримали негативну оцінку фахівців 

і вчених, які займаються цією проблематикою. 

Запобігання насильницьким правопорушенням, які вчиняються в сім’ї, – 

одне з основних завдань будь-якого суспільства і держави. Для соціально 
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орієнтованої правової держави пріоритетним напрямом є збереження і 

підтримка інституту сім’ї, де шануються моральні і культурні цінності, 

дотримуються права і враховуються інтереси всіх членів сім’ї. 

Проблема правопорушень у сімейно-побутовій сфері спричиняє гостру 

потребу в системі профілактичних дій. Однак існує декілька перешкод на 

шляху до цієї мети: недоліки чіткої наукової термінології та інформації про 

причини правопорушень у сімейно-побутовій сфері і ступінь їх поширення в 

суспільстві; недосконалість законодавчої бази; не досить активна позиція влади 

і компетентних органів щодо правопорушень у сімейно-побутовій сфері. Саме 

тому актуальність адміністративно-правової характеристики діяльності 

суб’єктів запобігання та протидії правопорушенням у сімейно-побутовій сфері 

визначається необхідністю всебічного вивчення цього питання і пошуку 

вирішення проблемних аспектів для зниження рівня соціальної напруженості в 

сімейних відносинах і на соцієтальному, і на регіональному рівнях. 

Застосування професійного підходу в адмініструванні випадків 

правопорушень у сімейно-побутовій сфері з боку суб’єктів запобігання та 

протидії цим правопорушення, зокрема правоохоронних органів, передбачає не 

тільки відмінне знання ними законодавства і виконання посадових обов’язків, 

але й постійне підвищення кваліфікації, де важливу роль відіграють 

застосування міждисциплінарного підходу до вирішення соціальних проблем, 

пов’язаних із правопорушеннями у сімейно-побутовій сфері, включаючи 

активну співпрацю з громадянським суспільством.  

Окрім того, актуальність теми дослідження підтверджується і пильною 

увагою до цієї проблеми законодавця та наукової спільноти. 

Так, упродовж останніх років питання правопорушень у сімейно-

побутовій сфері, насильства в сім’ї, профілактики насильницьких 

правопорушень стосовно жінок, дітей, осіб пристарілого віку тощо отримали 

наукове висвітлення у працях В. Авер’янова, О. Бандурки, А. Берлача, 

Ю. Битяка, В. Білоуса, І. Бородіна, Н. Бортник, І. Голосніченка,  
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В. Грохольського, Є. Додіна, В. Заросила, Р. Ігоніна, Д. Калаянова, С. Ківалова, 

М. Коваліва, Т. Коломоєць, В. Колпакова, А. Комзюка, Т. Кравцової, В. Курила, 

К. Левченко, Р. Лемехи, Н. Лесько, Н. Литвин, І. Личенко, П. Михайленка,  

В. Ортинського, О. Остапенка, У. Парпан, В. Пєткова, С. Пєткова, Т. Проценка, 

О. Рєзніка, О. Рябченко, О. Собакаря, С. Стеценка, В. Тильчика, О. Тильчик,  

І. Хомишин, Н. Христинченко, В. Шамрая, В. Шкарупи, І. Шопіної, Х. Ярмакі 

та ін. 

Водночас варто зауважити, що хоча вказана проблематика не є новою для 

адміністративно-правової науки, однак стверджувати, що сьогодні це питання 

остаточно вирішене, все ще не можна. Трансформація українського суспільства, 

інформаційне суспільство, яке привносить нову субкультуру, та низка інших 

чинників створюють нові виклики, які потребують наукового обґрунтування та 

негайного практичного вирішення у цій сфері. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукове 

дослідження виконано відповідно до Загальнодержавної програми адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженої 

Законом України від 18.03.2004 р. № 1629-IV, Стратегії сталого розвитку 

«Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 р. № 5, 

Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії правових наук 

України на 2016–2020 рр., затвердженої загальними зборами Національної 

академії правових наук України 03.03.2016 р. 

Дисертація виконана в межах науково-дослідної роботи кафедри 

адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту 

права та психології Національного університету «Львівська політехніка» 

«Адміністративно-правова доктрина захисту прав та свобод людини і 

громадянина в умовах європейської інтеграції України» (державний 

реєстраційний номер 0121U110638) та у межах науково-дослідної роботи 

приватного закладу вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права». 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 



 

20 

комплексній, системній адміністративно-правовій характеристиці діяльності 

суб’єктів запобігання та протидії правопорушенням у сімейно-побутовій сфері 

та виробленні на цій основі теоретичних положень і науково обґрунтованих 

методичних і практичних рекомендацій щодо удосконалення законодавчої 

основи діяльності цих суб’єктів. 

Для досягнення цієї мети поставлено й вирішено такі задач:  

– охарактеризувати наукову основу адміністративно-правової 

характеристики діяльності суб’єктів запобігання та протидії 

правопорушенням у сімейно-побутовій сфері; 

– розробити систему теоретико-методологічних підходів до 

адміністративно-правової характеристики діяльності суб’єктів запобігання та 

протидії правопорушенням у сімейно-побутовій сфері; 

– розглянути становлення та розвиток інституту запобігання і протидії 

правопорушенням у сімейно-побутовій сфері в історико-правовому вимірі; 

– з’ясувати умови та чинники, що сприяють вчиненню правопорушень у 

сімейно-побутовій сфері; 

– здійснити аналіз повноважень суб’єктів запобігання та протидії 

правопорушенням у сімейно-побутовій сфері; 

– розглянути адміністративно-правові заходи запобігання 

правопорушенням у сімейно-побутовій сфері; 

– визначити адміністративно-правові заходи припинення правопорушень 

у сімейно-побутовій сфері; 

– окреслити напрями вдосконалення діяльності суб’єктів запобігання та 

протидії правопорушенням у сімейно-побутовій сфері.  

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, в яких здійснюється 

діяльність суб’єктів запобігання та протидії правопорушенням у сімейно-

побутовій сфері.  

Предмет дослідження – адміністративно-правова характеристика 

діяльності суб’єктів запобігання та протидії правопорушенням у сімейно-



 

21 

побутовій сфері. 

Методи дослідження. Відповідно до мети та завдань дослідження в 

дисертації використано систему методів наукового пізнання. Серед них –  

світоглядні (філософські), загальнонаукові методи, методи соціології, 

правознавства, а також спеціальні методологічні засади адміністративно-

правової характеристики діяльності суб’єктів запобігання та протидії 

правопорушенням у сімейно-побутовій сфері. 

Головним у цій системі став діалектичний метод, що сприяв розгляду і 

дослідженню проблеми в єдності її соціального змісту та юридичної форми і 

дав змогу системно проаналізувати діяльність суб’єктів запобігання та протидії 

правопорушенням у сімейно-побутовій сфері (розділи 1–3).  

За допомогою логіко-семантичного методу поглиблено понятійний 

апарат, сформовано теоретико-методологічні підходи до дослідження питання 

діяльності суб’єктів запобігання та протидії правопорушенням у сімейно-

побутовій сфері, визначено поняття та розкрито зміст адміністративно-

правових заходів запобігання правопорушенням у сімейно-побутовій сфері та 

адміністративно-правових заходів припинення правопорушень у сімейно-

побутовій сфері (підрозділи 1.1–1.3, 2.3, 2.4). 

Історико-правовий метод дозволив розглянути становлення та розвиток 

інституту запобігання і протидії правопорушенням у сімейно-побутовій сфері в 

історико-правовому вимірі (підрозділ 1.3). 

Системно-структурний та порівняльно-правовий методи дали змогу: 

дослідити умови та чинники, що сприяють вчиненню правопорушень у 

сімейно-побутовій сфері; здійснити аналіз повноважень суб’єктів запобігання 

та протидії правопорушенням у сімейно-побутовій сфері; вивчити зарубіжний 

досвід запобігання та протидії правопорушенням у сімейно-побутовій 

сфері (розділ 2, підрозділ 3.1).  

За допомогою формально-юридичного методу окреслено напрями 

вдосконалення правового регулювання взаємодії суб’єктів запобігання та 
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протидії правопорушенням у сімейно-побутовій сфері (підрозділ 3.2). 

Науково-теоретичну основу дисертаційної роботи склали творчо 

опрацьовані наукові праці вітчизняних і закордонних вчених. Використано 

статистичні дані щодо діяльності суб’єктів запобігання та протидії 

правопорушенням у сімейно-побутовій сфері. 

Нормативно-правовим підґрунтям дисертації є Конституція України, 

закони і підзаконні акти України, законодавство зарубіжних держав із питань 

діяльності суб’єктів запобігання та протидії правопорушенням у сімейно-

побутовій сфері. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні матеріали, пов’язані 

з питанням діяльності суб’єктів запобігання та протидії правопорушенням у 

сімейно-побутовій сфері, узагальнення результатів практичної діяльності 

суб’єктів запобігання та протидії правопорушенням у сімейно-побутовій сфері, 

довідкові видання, матеріали опитування 175 респондентів – працівників 

правоохоронних органів та судів загальної юрисдикції у Львівській, 

Волинській, Рівненській та Івано-Франківській областях, а також судова 

практика. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація 

є одним із небагатьох системних досліджень діяльності суб’єктів запобігання та 

протидії правопорушенням у сімейно-побутовій сфері, в якому комплексно, з 

використанням сучасних методів наукового пізнання, з урахуванням новітніх 

досягнень правової науки предмет дослідження аналізується через призму 

викликів, породжених трансформацією українського суспільства. На цій основі 

сформульовано низку положень, що містять елементи наукової новизни:  

уперше:  

– в контексті сучасних соціальних змін доведено, що збільшення 

кількості правопорушень у сімейно-побутовій сфері шляхом вчинення 

насильства в сучасних українських сім’ях спричинене загальним погіршенням 

матеріального стану населення, руйнуванням моральних регуляторів, що 
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визначають культуру спілкування подружжя, батьків і дітей, збереженням 

стереотипів традиційної організації сімейного життя у значної частини 

населення. За результатами емпіричного дослідження розкрито основні 

чинники ризиків і напрями запобігання правопорушенням у сімейно-побутовій 

сфері, з’ясовано, що нині в державі ще не виникла «гендерна симетрія», 

зберігається чоловіча симетрія, однак поступово зростає жіноче насильство; 

– у результаті аналізу роботи органів соціального захисту встановлено, 

що допомога, яка надається жертвам насильства, не відповідає потребам 

постраждалих. Система цієї допомоги потребує ґрунтовного доопрацювання: 

інформаційна робота в основному обмежується роздаванням буклетів з 

номерами телефонів довіри в разі кризової життєвої ситуації; фактично 

відсутня профілактична робота з членами сім’ї, які застосовують різні види 

насильства. У спеціалізованих центрах та інших установах соціального захисту 

практично не приділяється уваги проблемам економічного і психологічного 

насильства. У сучасних умовах міг би стати у нагоді серйозний профілактичний 

потенціал інституту медіації, функцією якого є корекція внутрішньосімейного 

спілкування, зокрема, для того, щоб мінімізувати сімейні конфлікти і прояви 

сімейного насильства; 

– звернено особливу увагу на прояви насильства, що культивуються в 

соціальних мережах та негативно впливають на свідомість неповнолітніх. 

Підкреслено, що у контексті вчинення правопорушень у сімейно-побутовій 

сфері захист дітей від інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди 

здоров’ю, моральному та духовному розвитку, має відбуватись шляхом вжиття 

заходів, зокрема, із захисту від національної, соціальної нетерпимості, від 

реклами алкогольної продукції та тютюнових виробів, від пропаганди 

соціальної, расової, національної та релігійної нерівності, від поширення 

друкованої продукції, аудіо та відеопродукції, що пропагує насильство та 

жорстокість, порнографію, наркоманію, токсикоманію, антигромадську 

поведінку тощо; 
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удосконалено: 

– питання щодо необхідності розширення комплексного підходу до 

проблеми запобігання правопорушенням у сімейно-побутовій сфері, який має 

включати: 1) посилення правового регулювання внутрішньосімейних відносин; 

2) координацію в діях правоохоронних органів; установ охорони здоров’я, 

освіти, соціального захисту; засобів масової інформації; 3) активізацію 

інститутів громадянського суспільства; 4) утвердження правового менталітету і 

відродження кращих духовно-моральних традицій сімейного життя; 

5) системність і цілеспрямованість заходів соціального захисту сім’ї від 

чинників, що впливають на збільшення сімейного насильства;  

 – розгляд адміністративно-правових заходів запобігання 

правопорушенням у сімейно-побутовій сфері та адміністративно-правових 

заходів їх припинення. Встановлено, що держава недостатньо займається 

цілеспрямованою системною роботою щодо запобігання правопорушенням: 

відсутня розгорнута законодавча база, слабо орієнтовані на вирішення цієї 

проблеми правоохоронні органи, заклади освіти і виховання, громадськість, 

інститути громадянського суспільства, ефективність діючих соціальних служб 

залишається невисокою; 

набули подальшого розвитку: 

– з’ясування умов та чинників, що сприяють вчиненню правопорушень у 

сімейно-побутовій сфері. Доведено, що насильство, що вчиняється у сім’ї і 

суспільстві, тісно пов’язані між собою і доволі часто підсилюють одне одного, 

хоча така взаємодія не має автоматичного характеру, оскільки сім’я як особлива 

соціальна структура володіє силами внутрішнього об’єднання, що здатні 

протистояти зовнішнім проявам насильства; 

– аналіз наукової основи адміністративно-правової характеристики 

діяльності суб’єктів запобігання та протидії правопорушенням у сімейно-

побутовій сфері; 

– розробка системи теоретико-методологічних підходів до 
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адміністративно-правової характеристики діяльності суб’єктів запобігання та 

протидії правопорушенням у сімейно-побутовій сфері; 

– розгляд становлення та розвитку інституту запобігання і протидії 

правопорушенням у сімейно-побутовій сфері в історико-правовому вимірі; 

– аналіз повноважень суб’єктів запобігання та протидії правопорушенням 

у сімейно-побутовій сфері; 

– окреслення напрямів удосконалення діяльності суб’єктів запобігання та 

протидії правопорушенням у сімейно-побутовій сфері. Запропоновано низку 

змін та доповнень до наказу МВС України від 25.02.2019 р. № 124 «Про 

затвердження Порядку взяття на профілактичний облік, проведення 

профілактичної роботи та зняття з профілактичного обліку кривдника 

уповноваженим підрозділом органу Національної поліції України», Кодексу 

України про адміністративні правопорушення. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

можуть бути використані: 

– у науково-дослідницькій сфері – для подальшої розробки проблематики 

адміністративно-правової характеристики діяльності суб’єктів запобігання та 

протидії правопорушенням у сімейно-побутовій сфері; 

– у правозастосовній діяльності – для удосконалення діяльності суб’єктів 

запобігання та протидії правопорушенням у сімейно-побутовій сфері та 

тлумачення і застосування відповідних положень законодавства цими 

суб’єктами під час здійснення вказаної роботи; 

– у навчальному процесі – у процесі викладання дисциплін: 

«Адміністративне право», «Адміністративна відповідальність», «Організація 

роботи в органах внутрішніх справ і прокуратури», «Правове регулювання 

державної служби» (акт впровадження ПВНЗ «Львівський університет бізнесу 

та права» від 10.04.2019 № 27). 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного 

дослідження оприлюднено у виступах та доповідях на 6 науково-практичних 
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заходах, зокрема: «Адміністративне право і процес: проблеми та перспективи 

розвитку» (м. Львів, 2016 р., 2018 р., 2019 р.); «Адміністративно-правове 

забезпечення прав дітей в сучасному транзитивному суспільстві» (м. Львів, 

2020 р.); «Медіація – альтернативний спосіб вирішення спорів: питання теорії і 

практики» (м. Львів, 2018 р.); «Тенденції розвитку адміністративного права в 

Україні» (м. Львів, 2017 р.) 

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображені 

у 5 наукових статтях, з яких 4 опубліковані у виданнях, що визнані фаховими з 

юридичних наук, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 6 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотації, вступу, трьох розділів, які містять вісім підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертаційної роботи 

становить 220 сторінок, з них основного тексту – 175 сторінок. Список 

використаних джерел налічує 215 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ДЖЕРЕЛОЗНАВЧЕ ТА МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

СУБ’ЄКТІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У 

СІМЕЙНО-ПОБУТОВІЙ СФЕРІ 

 

1.1 Наукова основа адміністративно-правової характеристики 

діяльності суб’єктів запобігання та протидії правопорушенням у сімейно-

побутовій сфері 

 

Сім’я – це основний соціальний інститут, що акумулює найбільш гострі 

суспільні протиріччя. Будь-якому суспільству притаманні явища, які 

дезорганізують сімейне життя та часто слугують каталізатором виникнення 

протиправних діянь. Як відмічає Б. М. Головкін, сімейно-побутова сфера давно 

стала сприятливим середовищем для поширення соціального паразитизму, 

пияцтва, наркотизму, статевої розпусти, насильницької субкультури та 

антисуспільних поглядів певної частини населення. Сімейно-побутова сфера 

стрімко втрачає свою захисну і рекреативну функцію та перетворюється у 

суспільно-небезпечне середовище. У ньому між членами сімейно-побутової 

мікрогрупи все частіше виникають правопорушення, що розв’язуються шляхом 

їх запобігання та протидії суб’єктами адміністративного впливу [1, c. 85] 

Попередження і припинення правопорушень суб’єктами запобігання та 

протидії правопорушенням у сімейно-побутовій сфері шляхом застосування 

адміністративно-правових засобів є однією з надважливих проблем сьогодення. 

Судження вчених про поняття правових засобів коливаються в діапазоні від 

визнання в якості таких майже всіх явищ правової дійсності до їх ототожнення 

із застосуванням санкцій. 

Дослідження, проведені вченими в області теорії права щодо правових 

засобів, стали фундаментом для розвитку наукових знань про адміністративно-
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правові засоби в науці адміністративного права. Зазначені засоби традиційно 

розглядаються як частина механізму правового регулювання. 

Будь-яке явище не виникає само собою, поза навколишньою дійсністю, 

навпаки, воно пов’язане з нею, породжене конкретними факторами і 

обставинами. Причинами та умовами сімейно-побутових правопорушень є 

система соціальнонегативних явищ та процесів, які детермінують девіантну 

поведінку як свій наслідок. Причини – це явища (системи), що породжують 

інші явища (системи) – наслідок. Другим, після причини, видом детермінант є 

умови. Ними можуть бути різноманітні фактори, які сприяють чи створюють 

можливість виникнення наслідку. Їх дія на наслідок опосередкована причиною. 

Як зазначає Головкін Б.М. найбільш протиправними детермінантами для 

злочинів в сімейно-побутовій сфері, виявилися соціально-економічні, 

морально-психологічні, культурно-виховні, організаційно-управлінські та 

сімейно-побутові фактори. У своїй взаємодії вони породжують морально-

соціальну дезорганізацію суспільства, викликають емоційно-психологічну 

напругу серед населення, обумовлюють зростання суспільної деструктивності 

та конфліктності [1, с. 78]. 

Наукова розробка проблематики адміністративно-правового запобігання 

конфліктним взаємодіям та насильства в середині сім’ї в сучасному вигляді 

була актуалізована в середині 60-х років XX ст. В даний час представники 

різних теоретичних шкіл сходяться у визнанні патогенного впливу фізичного та 

психологічного насильства, у якості яких вказуються і сексуальні домагання, і 

тілесні покарання, і неадекватні батьківські установки, маніпуляторства і 

симбіоз, на особистість і психіку членів сім’ї та дитини.  

Однак проблематика сімейно-побутових конфліктів, незважаючи на всю її 

важливість і актуальність, досі не має єдиної теоретичної і дослідницької 

парадигми, в той час, як і соціологічна практика, і ряд експериментальних 

даних вітчизняних і зарубіжних авторів ясно вказують на спільність генезу 
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особистісних проблем різної специфіки і наслідків посттравматичного 

стресового розладу внаслідок сімейно-побутових конфліктів. 

Дослідження сімейно-побутових конфліктів привертає сьогодні 

найпильнішу увагу дослідників різних галузей науки з кількох причин. І хоча 

цей інтерес не позбавлений протиріч і внутрішніх опорів, він може нас вивести 

в нову сферу знань про природу людини та її адміністративно-правового 

захисту. Проблеми в сім’ї відображають дисгармонію і перекоси, що існують у 

взаєминах у суспільстві. Їх гострота свідчить про нездорову соціально-

моральну обстановку в нашому суспільстві. Реакція держави на сімейні 

конфлікти, як поза домом, так і в межах родини є знаковою – держава допускає 

насильство, яке сприймається як буденність, тим самим розкладає і суспільство, 

і сім’ю. 

Проблеми сімейно-побутової сфери є предметом наукових досліджень 

вже не одне десятиріччя, зокрема серед зарубіжних науковців минулих років та 

сучасності можна виділити Е. Берна, Н.В. Грішину, О.О. Єремова, С. М. 

Емельянова, Г. Зіммела, К. Роджерса, Д. Г. Скотта, Е. Фромма, З. Фрейда, К. 

Юнга, Ф.Ю. Василюка та інших. 

В. В. Голіна акцентує увагу на тому, що у сфері побуту, в родині через 

несприятливі соціально-економічні та морально-психологічні обставини 

формуються доволі стійкі специфічні міжособистісні стосунки, що сприяють 

здійсненню протиправних вчинків. Вони виникають і існують постійно, а зовні 

виявляються як взаємна ворожнеча, неприязнь, підозри, ревнощі. Близько 70% 

навмисних діянь були наслідком сварок, бійок, провокацій з боку потерпілого 

або оточення; при цьому часто конфлікт виникає через тривалі сутички сторін 

із приводу справжніх або надуманих інтересів, претензій, статусу особи [2, с. 

21]. 

Проблема конфлікту – одна із найскладніших. Вона виникла на зорі 

цивілізації і залишається досить актуальною і нині. Феномен конфлікту має 

міждисциплінарний характер, пізнанням його природи протягом тривалого часу 
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займалися філософи, психологи, соціологи, політологи, правознавці, історики, 

військові та інші. У зв’язку з цим термін «конфлікт» вживається у 

найрізноманітніших галузях знань і життєвої практики. Особливої уваги 

заслуговують міжособистісні конфліктні прояви, що відбуваються у сімейно-

побутовій сфері і призводять до вчинення протиправних діянь проти особи. 

Під сімейно-побутовими конфліктами слід розуміти гостре зіткнення між 

членами сімейно-побутового оточення, що виникає із їх протилежних поглядів, 

інтересів, позицій, потреб, які формуються та усвідомлюються в процесі 

соціальної взаємодії і супроводжуються прагненням будь-яким способом 

спричинити максимальну шкоду опоненту. 

За даними Т.Ф. Алєксєєнко, у 85% випадків наслідки побутово-

дозвільних і сімейних конфліктів поєднані з протиправними діяннями, причому 

на сімейну сферу їх припадає 68% [3, с. 29]. Обстановка виникнення, предмет, 

учасники, тривалість конфліктної ситуації, специфіка розвитку й розв’язання в 

кожному конкретному випадку різні. Однак саме конфлікт виступає тим 

ланцюгом у генезисі злочинної поведінки, який інтегрує індивідуальні 

особливості його учасників і ситуаційні характеристики події, що визначають у 

своїй взаємодії вибір протиправного рішення, яке реалізується у вчиненні 

правопорушення. 

Як відомо, конфліктна ситуація наділена конструктивними та 

деструктивними функціями. Не дозволяючи собі, висвітлити сімейно-

побутовий конфлікт виключно з деструктивної сторони його існування, 

вважаємо за необхідне представити його позитивні сторони. Першочерговим 

позитивним фактором сімейно-побутового конфлікту варто вважати те, що 

конфлікт виступає джерелом розвитку. Як відомо у суперечці народжується 

істина, відтак, конфліктуючі особи в сімейно-побутовій сфері шляхом 

здійснення конфліктних взаємодій мають змогу досягти реального узгодження 

турбуючих питань, без нанесення шкоди їх побутовому існуванню. 
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З інших позитивних функцій конфлікту найбільш очевиднішою 

виявляється сигнальна функція, що проявляється в сигналізації об’єктивних 

протиріч між особами, а відповідно бажанню їх виправити. Також конфлікт 

виступає однією із можливостей зближення між людьми, що проявляється в 

можливості досягнення домовленості між конфліктуючими сторонами у будь 

яких аспектах [3, 112]. 

Традиція розуміння конфлікту, як постійного елементу існування 

людини, закладена ще З. Фрейдом, який першим охарактеризував психіку як 

поле бою між непримиримими силами інстинкту, розуму і свідомості [4]. По 

Фрейду, особа знаходиться в стані постійного конфлікту с оточуючими і світом 

в цілому. Конфлікт, в психоаналізі першо-початкова і постійна форма зіткнення 

протилежних принципів, потягів, амбівалентних прагнень, тощо, в яких 

виявляється протиріччя людської природи [4]. 

Зрозуміло, що з усіх потенційно можливих конфліктів, які можуть 

переживати особи, для психоаналізу первинним виступає внутрішній, або так 

званий «психічний конфлікт», який виступає постійним елементом життя 

людини, що характеризується безперервним зіткненням потягів, бажань, 

психічних систем і сфер особистості [5, с. 45-47]. 

В.П. Ратніков вважає, що в період зближення подружжя найбільш 

типовими причинами конфліктів можуть стати такі: міжособистісна 

несумісність; претензії на лідерство; претензії на перевагу; розподіл домашніх 

справ; претензії на управління бюджетом; використання порад членів родини 

чи друзів; інтимно-особистісна адаптація [6, с. 75]. І, власне тут особливого 

значення набувають засоби адміністративно-правової протидії та запобігання 

даним явищам. 

В якості правових засобів адміністративного запобігання та протидії 

правопорушенням у сімейно-побутовій сфері виступають правові явища 

(інституційні основи), які володіють регулятивним потенціалом, відрізняються 

реальним застосуванням, використовуються в процесі юридичної діяльності, 
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що призводить до досягнення соціально-значущих результатів. На думку В.А. 

Сапун, правові засоби утворюють механізм реалізації права, до елементів якого 

належать норми права (субстанція права), правовідносини (правореалізуюча і 

правозастосовна діяльність), результати індивідуальної правової діяльності 

суб’єктів, які матеріалізуються у вигляді індивідуальних актів-документів, що 

породжують певні юридичні наслідки і в такій якості виступають у вигляді 

правових засобів (договори, угоди, акти – документи правозастосовних органів) 

[7, с. 39]. У деяких випадках акти індивідуальної діяльності можуть не мати 

документального оформлення, але при цьому вони мають матеріальне 

продовження у вигляді конкретних, юридично значущих дій. 

Досліджуючи механізми адміністративно-правового регулювання, І.П.  

Голосніченко [8, с. 52] вказує, що він складається з таких засобів як 

адміністративно-правові норми, адміністративно-правові відносини, 

адміністративно-правові акти, є галузевими, особливості яких відображаються 

через предмет, метод і систему. С. Г. Стеценко [9, с. 147] до елементів 

адміністративно-правового регулювання відносить також принципи і акти 

тлумачення адміністративного права. 

Досліджуючи проблему адміністративно-правових засобів в 

адміністративній науці, С. О. Мосьондз [10, с. 61] пояснює, що вони 

«застосовуються в виконавчо-розпорядчої, тобто в управлінській діяльності, 

змістом якої є функції і методи, а метод і засіб співвідносяться як загальне і 

часткове. У свою чергу, засіб і заходи вчений аналогічно співвідносить між 

собою ». 

Таким чином, в науці адміністративного права довгий час переважає 

традиція розглядати адміністративно-правові засоби через сукупність діючих 

елементів механізму адміністративно-правового регулювання, які 

безпосередньо надають правовий вплив на об’єкти. До них відносять 

адміністративно-правові норми, адміністративно-правові відносини, 

адміністративно-правові акти, а також методи і способи, які реалізуються 
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шляхом прийняття певних адміністративних заходів. Адміністративно-правові 

засоби надають результативний правовий вплив на суспільні відносини, 

пов’язані з організацією компетентних суб’єктів і виникають в діяльності даних 

суб’єктів при вирішенні адміністративно-процедурних і адміністративно-

юрисдикційних справ». 

Аналогічні погляди відображаються і в дослідженнях останнього часу. 

Так, С.С. Бойко виділяє регулятивні правові засоби – компетенцію і 

повноваження державних органів, і охоронні правові засоби – заходи 

юридичної відповідальності [11, с. 49]. 

Даний автор відзначає особливе значення заходів переконання і примусу 

в системі елементів механізму адміністративно-правового регулювання.  

В.К. Колпаков [12, с. 107] під адміністративно-правовими засобами 

розуміє засоби адміністративно-правового впливу. Науковиця доводить, що 

норми адміністративного права і його принципи, об’єктивувалися в 

нормативно-правові акти; акти тлумачення норм права; акти застосування норм 

права і адміністративно-правові відносини; адміністративно-правові режими; 

методи правового регулювання, переконання і примусу, легалізації, 

правонаделенія, нормативів, контролю і нагляду, обліковий і договірні. 

Однак в сучасній науці адміністративного права існують і інші думки 

щодо адміністративно-правових засобів. В результаті вивчення наукових робіт 

останнього часу ми прийшли до переконання, що адміністративно-правові 

засоби деякі вчені визначають саме як конкретну форму дії (або процедури) 

уповноважених суб’єктів, що здійснюються з певною метою і викликані 

відповідною підставою. Так, на думку О.В. Петришин, до адміністративно-

правових засобів відносяться такі дії як перевірка документів, доставлення, 

привід, особистий огляд, виклик в міліцію, опитування особи [13, с. 104]. 

На наш погляд, найбільш комплексно вивчив природу і сутність правових 

засобів, встановив їх загальні ознаки та характер А.В. Малько. Науковець 

визначає правові засоби як правові явища, що виражаються в інструментах 
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(установленнях) і діяннях (технології), за допомогою яких задовольняються 

інтереси суб’єктів права, забезпечується досягнення соціально-корисних цілей 

[14, с. 183]. 

На думку А.В. Малько, в якості засобів-установлень виступають норми 

права, а щодо об’єкта нашого дослідження, адміністративно-правові норми, які 

регулюють суспільні відносини, що виникають у зв’язку з діяльністю 

компетентних суб’єктів щодо попередження та припинення правопорушень у 

сфері сімейно-побутових відносин, що визначають їх юрисдикцію, а також 

встановлюють адміністративну відповідальність за їх вчинення [14, с. 195]. 

У цих нормах позначаються завдання, обов’язки і права, форми та методи 

діяльності суб’єктів, які здійснюють запобігання та припинення правопорушень 

у сфері сімейно-побутових відносин. Адміністратівно-правові засоби також 

можуть носити компетентнісний, наказовий, заборонний, вказівний, 

стимулюючий, стандартизуючий, рекомендаційний, санкційний і дозвільний 

характери [14, с. 199]. Даний перелік засобів-установлень не обмежений, що 

свідчить про універсальність різноманітності їх регулюючого впливу. Отже, 

вони містять відповідний метод впливу. 

Вважаємо, що адміністративно-правові засоби-встановлення є засобами 

попередження і припинення правопорушень у різних сферах суспільних 

відносин і, навіть перебуваючи в стані статики, надають регулюючий вплив на 

учасників цих відносин. Вони застосовуються в ході виконавчо-розпорядчої 

діяльності, чинять психологічний і фізичний вплив на поведінку громадян в 

формі обмежень особистого, майнового та організаційного характеру, 

призначені для попередження та запобігання соціально-негативних явищ, 

правопорушень, визначають порядок застосування адміністративно-правових 

засобів непримусового і примусового характеру. 

Вважаємо, що в якості адміністративно-правових засобів попередження і 

припинення суб’єктами запобігання правопорушень в сфері семейно-побутових 
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відносин слід розглядати і певні дії (процедури), які безпосередньо вживаються 

в непримусових або примусових формах.  

А.В Малько називає такі правові засоби засобами-діяннями 

(технологіями), які володіють, на його думку, такими ознаками:  

 пов’язані з використанням засобів установчого характеру; 

 носять енергетичний і динамічний характер, орієнтований на 

відповідну діяльність по використанню засобів установчого характеру; 

 проявляються в реальній здійснюваній поведінці осіб; 

 виступають в якості актів реалізації прав і обов’язків [14, с. 203]. 

Визначити місце адміністративно-правових засобів в механізмі 

адміністративно-правового регулювання намагається і А.О. Осауленко [15, с. 

116]. Проаналізувавши його дослідження, напрошується висновок про те, що 

даний метод, засіб і заходи вчений співвідносить між собою як загальне, 

приватне і особливе. Однак, як відомо, метод переконання або примусу 

реалізується за допомогою різних видів заходів.  

В результаті вивчення сучасних наукових досліджень (С.Г. Волков, Д.С. 

Долгов, А.В. Жуйков, А.В. Куракін Ю.Н. Сосновська, і ін.), ми прийшли до 

висновку, що адміністративно правові засоби визначаються також і як такі, що 

мають конкретну форму дії (або процедури) уповноважених суб’єктів, що 

здійснюються з визначеними метою і підставами. 

Дана теоретична концепція адміністративно-правових засобів є цілком 

прийнятною і для дослідження адміністративно-правових засобів попередження 

та припинення правопорушень у сімейно-побутовій сфері. На нашу думку, всю 

сукупність адміністративно-правових засобів необхідно розділити на дві групи: 

1) загальні – включають адміністративно-правові норми, методи і 

способи; 

2) спеціальні – виражаються в безпосередній активній діяльності різних 

уповноважених суб’єктів у певній сфері діяльності і які породжують 
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адміністративні правовідносини, практично є працюючими елементами – 

визначені процедури (або юридично значимі дії). 

При дослідженні цих питань вважаємо також за доцільне визначити, що 

розуміється під попередженням і припиненням правопорушень та розкрити 

поняття сімейно-побутових відносин. 

Щодо попередження адміністративних правопорушень в сімейно-

побутовій сфері розглядається діяльність попереджувального впливу поліції, 

що проводиться підрозділами, співробітниками поліції в межах їх компетенції. 

Така діяльність здійснюється з метою встановлення причин і умов, що 

сприяють вчиненню даних правопорушень, виявлення осіб, які вчиняють 

правопорушення, здійснення на них профілактичного впливу, запобігання 

(недопущення) вчинення адміністративного правопорушення і створення 

обставин, що перешкоджають здійсненню правопорушень у сімейно-побутовій 

сфері. 

Досліджуючи проблеми попередження і припинення правопорушень в 

сімейно-побутовій сфері, виникає необхідність визначити вид даних суспільних 

відносин, сформулювати поняття сімейно-побутової сфери. 

Вчені-адміністратівісти, досліджуючи проблеми застосування 

адміністративно-правових засобів попередження і припинення правопорушень, 

що відбуваються в тих чи інших видах суспільних відносин, розкривають ці 

відносини і формулюють їх поняття [13; 16]. 

Термін «сімейно-побутова сфера» наразі не має нормативного визначення 

в національному законодавсті. Як усталений вислів застосовується в деяких 

нормативно-правових актах МВС України та інших суб’єктів України. Тому, 

цілком очевидно, що визначення поняття «сімейно-побутова сфера» в нашому 

дослідженні є необхідною. 

Вважаємо, що «сімейно-побутова сфера» щодо «сфери сімейних 

відносин» ширша, але є більш вузької щодо «сфери побуту» або «побутових 

відносин». Між категоріями «сфера побутових відносин» (або «побут»), 
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«сімейно-побутова сфера» і «сфера сімейних відносин» також є діалектичний 

зв’язок загального, особливого і приватного. Отже, виникає необхідність 

розмежувати такі поняття, як «побут» і «сімейно-побутові відносини». 

В юридичній літературі поняття «побут» включає в себе кілька сфер 

суспільних відносин.  

Голіна В. В. вважає, що побут являє собою сукупність невиробничих 

відносин сімейно-побутового, комунально-побутового, дозвільного-побутового, 

виробничо-побутового характеру, що виникають з приводу забезпечення 

матеріальних і духовних потреб людини» [17, с. 21]. 

На думку науковця задля віднесення правопорушення до побутової сфери 

необхідна наявність ще деяких ознак:  

 наявність відносин між потерпілим і правопорушником;  

 ці відносини носять побутовий характер; 

 наявність сімейно-побутового конфлікту, що виник на ґрунті особистих 

протиріч;  

 неправомірний характер вирішення цього конфлікту [17, с. 27]. 

Також вважаємо, слушною думку Пархоменко Н.М. та Кубко Є.Б., а 

також низки інших науковців, які вважають за доцільне при визначенні 

сімейно-побутової сфери потрібно враховувати два важливі параметри: 

фізичний зміст, що встановлює просторово-часову межу сфери побуту, і 

соціальний – який визначає специфічний для цієї сфери характер відносин [18]. 

Розглядаючи це пттання з філософської і соціальної точки зору, можемо 

констатувати, що така невизначеність пояснюється відсутністю в науковій 

однозначного розуміння і чітких критеріїв розмежування основних сфер 

життєдіяльності людини. У вирішенні даного питання ми спираємося на думку 

О.Ф. Скакун, який виокремлює дві основні спрямованості побутової сфери:  

1) особисто-побутову (сім’я, спорідненість, дружба, сусідство);  

2) суспільно-побутову (суспільний побут, побутові послуги, вільний час, 

спілкування) [19, с. 12]. У такому разі побут і сім’я співвідносяться між собою 
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як загальне і одиничне. Під загальним розуміють властивості і відношення 

предмета, явища чи процесу, тотожні властивостям інших явищ, процесів, 

предметів. Категорія одиничне характеризує окремий предмет, явище, процес, 

що відрізняється за своїми просторовими, часовими та іншими властивостями 

від подібних йому. Одиничне і загальне перебувають у діалектичному зв’язку. 

Загальне не існує само по собі, в «чистому» вигляді. Воно завжди реалізується в 

одиничному і через одиничне. Одиничне, у свою чергу, входить у ту чи іншу 

групу предметів і має в собі певні загальні риси [20, с. 107]. Отже, сімейні 

відносини входять до побутових відносин і тісно пов’язані між собою, але було 

б неправильно усі сімейні відносини ототожнювати з побутовими. Однак, сфера 

сім’ї поза сферою побуту не може існувати, а ось відносин побутові цілком 

нормально можуть існувати без сім’ї. Так само між собою співвідносяться 

сфера побуту і сфера дозвілля, де дозвілля (вільний час) є частиною 

позаробочого часу, що залишилася у людини, за врахуванням різного роду 

необхідних дій.  

Так, на думку Л.І. Шеховцової сімейно-побутова сфера складається з 

трьох основних різновидів:  

 внутрішньо-сімейного (включає відносини між чоловіком та жінкою, 

батьками і дітьми); 

 особисто-побутового (це відносини в побутових мікрогрупах поза 

сім’єю);  

 суспільно-побутового (включає суспільний побут, побутові послуги, 

міжособистісне спілкування в громадських місцях тощо) [21, с. 499]. 

М.Ю. Самченко вважає, що сімейно-побутова сфера – це позавиробнича 

сфера життя суспільства, що складається із громадської та сімейної частин і має 

призначення задовольняти матеріальні й духовні потреби людей [22, с. 8]. 

В.П. Філонов поділяє сімейно-побутову сферу на дві частини: громадську 

та сімейну [23, с. 76]. На думку дослідника громадська охоплює близькі 

сусідські, товариські, дружні або інтимні стосунки, а також дозвільні взаємини 
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поза сім’єю. А сімейна включає стосунки, що виникають між членами сім’ї. 

Саме таке розуміння структури сімейно-побутової сфери, на наше переконання, 

чіткіше окреслює її просторово-часові межі, що є надзвичайно важливим при 

дослідженні діяльності суб’єктів запобігання та протидії правопорушенням у 

сімейно-побутовій сфері.  

Отже, визначаючи сукупність тих суспільних відносин, які включає в 

себе сімейно-побутова сфера, можна зробити висновок, що такими є 

особистісні відносини між членами сім’ї, родичами, друзями, сусідами, 

знайомими, пов’язані зі використанням невиробничих предметних і духовних 

цінностей і засновані на звичному режимі та традиціях, що відбуваються на 

нейтральних територіях і в позаробочий час. 

З урахуванням розуміння сутності сімейно-побутової сфери слід 

зазначити, що адміністративно-правові засоби попередження і припинення 

правопорушень у цій сфері спрямовані на здійснення впливу на обставини, що 

виникають у сімейно-побутовій сфері, в якій виникають причини і умови для 

скоєння правопорушень. Вони також спрямовані на вплив відносно поведінки 

осіб у зазначеній сфері суспільних відносин, схильних до скоєння 

правопорушень, або тих, які вчиняють правопорушення і безпосереднє 

регулювання діяльності поліції щодо попередження та припинення 

правопорушень у сімейно-побутовій сфері. Залежно від поставлених цілей 

уповноважені суб’єкти у своїй діяльності здійснюють вибір і застосування тих 

чи інших видів адміністративно-правових засобів, необхідних для їх досягнення 

[24, с. 109]. 

Застосування адміністративно-правових засобів попередження та 

припинення правопорушень у сімейно-побутовій сфері сформоване наступними 

цілями: 

 виявлення і усунення (нейтралізацію) причин і умов вчинення 

правопорушень у зазначеній сфері суспільних відносин; 
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 попередження і припинення протиправної поведінки осіб, недопущення 

настання шкідливих наслідків такої поведінки і забезпечення умов для 

притягнення правопорушників до адміністративної відповідальності; 

 забезпечення діяльності уповноважених суб’єктів, які здійснюють 

функції попередження та припинення правопорушень у сфері сімейно-

побутових відносин. 

Таким чином, важлива роль адміністративно-правових засобів 

попередження та припинення правопорушень у сімейно-побутовій сфері 

визначається їх здатністю впливати на суспільні відносини, що складаються в 

тих сферах життєдіяльності суспільства і держави, де на людину виявляється 

виховний вплив батьків (інших законних представників), близьких людей, 

уповноважених органів та установ, інших суб’єктів. Серед інших правових 

засобів адміністративно-правові засоби займають першорядне значення для 

попередження правопорушень, особливо злочинів [25, с. 238]. 

Зазначені адміністративно-правові засоби регулюють також діяльність 

уповноважених суб’єктів, визначають компетенцію цих суб’єктів, що 

впливають на поведінку осіб, які скоюють дії деліктного характеру в сім’ї або 

по відношенню до члена сім’ї, інших спільно проживаючих осіб, а також 

висловили погрозу здійснення таких неправомірних дій, і призводять їх у 

відповідність з правовими приписами. 

Отже, вважаємо, що під «адміністративно-правовими засобами 

попередження і припинення суб’єктами запобігання та протидії правопорушень 

у сімейно-побутовій сфері слід розуміти систему адміністративно-правових 

норм і закріплених в них процедур (дій), що застосовуються уповноваженими 

суб’єктами і здійснюють регулюючий вплив на поведінку громадян в сімейно-

побутовій сфері з метою його зміни, а також недопущення шкідливих наслідків 

і втілюють в собі різні методи і способи правового регулювання. 

Ці засоби виражаються як основні працюючі частини системи 

адміністративно-правового впливу. Дане визначення адміністративно-правових 
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засобів попередження і припинення правопорушень у сфері сімейно-побутових 

відносин суб’єктами запобігання та протидії правопорушенням побудовано з 

урахуванням різних точок зору і відображає всі властивості діалектичної 

єдності загального, приватного та особливого. 

Підсумовуючи зазначимо, що питання діяльності суб’єктів запобігання та 

протидії правопорушенням у сімейно-побутовій сфері є актуальними вже 

багато років, однак особливого значення вони набули в нашій країні з огляду на 

побудову правової, демократичної та соціальної держави. Вагомим поштовхом 

до вирішення цих питань в Україні стало втілення принципу людиноцентризму 

та підвищення рівня захисту прав і свобод людини та громадянина. 

 

1.2 Теоретико-методологічні підходи до адміністративно-правової 

характеристики діяльності суб’єктів запобігання та протидії 

правопорушенням у сімейно-побутовій сфері 

 

Сімейна політика держави, а разом з нею і правові методи, способи і 

засоби боротьби з правопорушеннями в даній сфері дослідження 

видозмінювалися в міру розвитку суспільства, а також в залежності від 

сформованої внутрішньої соціальної, політичної та економічної ситуації. 

Державні органи і виконавча влада України на шляху свого розвитку 

надають великого значення питанням запобігання та протидії 

правопорушенням у сімейно-побутовій сфері, адже значення сім’ї як осередка 

забезпечення демографічного та економічно-орієнтованого потенціалу нашої 

країни має беззаперечно-важливе значення, що відповідно тягне за собою 

необхідність вивчення теоретико-методологічних питань покращення сімейно-

побутових відносин. Покращання сімейно-побутових відносин – це в першу 

чергу скорочення правопорушень, першопричинами яких є сімейні конфлікти, 

що виникли в результаті побутових протиріч і не знайшли свого справедливого 

і своєчасного вирішення. Однак, для того щоб зрозуміти цей процес, 



 

42 

особливості виникнення і розв’язання конфліктів, ми повинні мати чітке 

розуміння того, що сімейно-побутові відносини, це частина особистісних 

відносин [26, с. 38]. Саме це і є вихідним положенням дослідження проблем у 

сімейно-побутовій сфері і правопорушень у цій сфері. Сім’я юридично 

вважається невід’ємною частиною суспільства і одним з найважливіших 

інститутів. У національному законодавстві законодавстві поняття «сім’я» не 

визначене, оскільки воно є різним у різних сферах життєдіяльності [27, с. 251]. 

Так, в ст. 3 Сімейного Кодексу Українинаведено перелік основних ознак сім’ї 

[28]: сім’я є первинним та основним осередком суспільства; сім’ю складають 

особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні 

права та обов’язки; подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина та 

чоловік у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за 

батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно; дитина 

належить до сім’ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає; права 

члена сім’ї має одинока особа; сім’я створюється на підставі шлюбу, кровного 

споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом 

і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства. 

Саме в сім’ї формуються причини і умови вчинення правопорушень між 

людьми, що складаються між собою у сімейних чи родинних відносинах. Сім’я, 

– на думку М.Г.Малікова, – єдність духовних і матеріальних відносин [29]. 

Підкоряючись загальним законам суспільства, яке постійно розвивається, сім’я 

має свої особливості, будучи тісним мікрокосмосом особистих і 

міжособистісних відносин, зберігаючи власну лінію спадкоємності, звичаї, 

традиції, звички, бажання [30]. Сім’я це джерело формування особистості 

людини. Поняття сім’ї неоднозначне. Якщо раніше це поняття охоплювало 

тільки особисте життя людини, його особисте ставлення між членами його сім’ї 

вдома, то сьогодні, у міру розвитку і зміни суспільних відносин, роль сім’ї 

набуває більш широкого значення – впливає на все суспільство, переплітається 

з ним, набуваючи соціального змісту, паралельно і в сімейно-побутових 
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відносинах відбуваються прогресивні зміни, де сім’я відіграє повсякчас значну 

основу в розвитку гармонійної особистості.  

При цьому, неможливо не помітити значну кількість проблем і 

негативних явищ у цій сфері відносин, які в підсумку заважають нормальному 

розвитку особистості. Перш за все, це нездорові взаємини в сім’ї 

(неблагополучні сім’ї), які в результаті відсутності роботи і достатку, 

зловживання алкоголем та проводячи аморальний спосіб життя, породжують 

розлучення, позбавлення батьківських прав, вчинення злочинів. І це тільки мала 

частина негативних явищ, які сьогодні мають місце в сім’ї і сімейно-побутовій 

сфері. 

Проблеми, що накопичилися в сімейно-побутовій сфері, самі по собі 

вирішитися не зможуть. Для їх вирішення та усунення суспільству необхідно 

докласти максимум зусиль, системно опрацювати комплексні заходи впливу на 

оздоровлення таких відносин [31, с. 29]. 

Довгий час на цю сферу життєдіяльності не звертали необхідної уваги: як 

держава, так і суспільство, вирішуючи свої глобальні і нагальні питання, 

залишили сімейно-побутові відносини в родині один на один зі своїми 

проблемами. Тоді як саме держава і суспільство повинні активно впливати на 

перетворення сім’ї і побуту в ідеальний соціальний простір, якийвідіграє 

велику роль у вихованні людей, формуванні нової особистості [32, с. 28]. 

Відсутність позитивного впливу ззовні і наявність вищезазначених 

негативних чинників в сім’ї сприяє формуванню так званої особи сімейно-

побутового правопорушника. 

Саме таким чином утворюється спеціальна група правопорушень, які 

прийнято називати сімейно-побутовими. Однак тут треба правильно розуміти ті 

процеси, які характеризують сімейно-побутові відносини, особливості 

виникнення і вирішення протиріч і конфліктів, їх специфіку. Тільки після 

правильного та всебічного їх дослідження на науковому рівні, можна більш 
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детально розглянути сімейно-побутові правопорушення, і заходи щодо їх 

профілактики. 

Для того щоб організувати профілактику сімейних правопорушень, 

необхідно чітко розуміти сутність відносин в тому числі і громадських, які 

формують сімейні відносини, передумови, передумови, які викликають такі 

правопорушення і механізм їх здійснення, а також методологію їх виникнення, 

запобігання та усунення [33, с. 35]. 

На жаль, в даний час у вітчизняній науковій літературі немає однозначної 

відповіді на ці питання. Дослідження зв’язків з громадськістю в цьому 

напрямку знаходиться на початковій стадії. При цьому автори часто 

стверджують, що правопорушення було скоєно на основі сімейного та 

повсякденного життя. 

В кінцевому підсумку зміна зовнішніх і внутрішніх соціальних умов 

модифікують не тільки міжособистісні, але і сімейні, побутові, дозвільні, а в 

цілому – суспільні відносини. Як тільки ці відносини руйнуються, 

деформується поведінка членів суспільства, виникають соціальні протиріччя і 

конфлікти, в діях людей виявляються протиправні ознаки, що лежать в основі 

різних форм антигромадської поведінки. Найпомітніше соціальна деформація 

позначається на сімейних і інших міжособистісних відносинах. 

Існує така схема: «руйнування соціальних відносин: соціальне 

спотворення – загострення суспільних протиріч – соціальні конфлікти – 

протиправні форми поведінки». Щодо даної схеми автори пишуть: «... вона діє 

на різних рівнях і в різних сферах суспільних відносин» [34, с. 12]. 

Така ситуація підриває практику боротьби з правопорушеннями і не дає 

неупереджено оцінити негативностворену ситуацію. Наприклад, багато вчених 

вважають, що основними сферами життя є суспільне виробництво, повсякденне 

життя і дозвілля [35]. Тому, і правопорушення можна охарактеризувати або як 

«побутові», або як «не побутові». Існує думка, що побутові правопорушення, 

які відбуваються у позавиробничих умовах, в силу побутових причин, в 
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основному через неможливість організувати культуру дозвілля, це означає що 

більшість так званих побутових правопорушень носить рекреаційний характер, 

оскільки вони не пов’язані з домашнім господарством, а проводять вільний час 

вдома [36, с. 19].  

І власне у цьому випадку важливого значення набуває механізм 

застосування правових засобів щодо запобігання та протидії правопорушенням 

у сімейно-побутовій сфері. 

Вчені, розглядаючи методику вивчення еффектівності адміністративно-

правових норм регулювання сімейно-побутової сфери, на перше місце ставлять 

виявлення соціальної проблеми. Дані про існування соціальної проблеми можна 

почерпнути з наступних джерел: державних документів, в яких ставляться 

завдання загальноного розвитку, статистичної звітності, юридичної науки. 

Повсюдно ми стикаємося з ситуацією, коли наші дії, наші вчинки, наша 

різнопланова діяльність обумовлюється нормативно-правовим актом і 

підпорядковується йому. 

Будь-яка норма права дозвільна, забороняюча або зобов’язуюча, 

імперативна або диспозитивна, що міститься в законі або в підзаконному акті, 

вона надає найчастіше істотний вплив на нашу поведінку. 

Виникають ситуації, коли нормативний правовий акт, а точніше його 

застосування щодо певної особи може порушувати його права, свободи, законні 

інтереси. В таких випадках можливо і навіть необхідно застосування 

інструментів захисту прав і свобод людини і громадянина. Інструментарій 

захисту прав і свобод людини і громадянина досить великий. 

Специфіка методики вивчення ефективності правових норм щодо 

запобігання та протидії правопорушенням у сімейно-побутовій сфері 

визначається структурою і змістом самих норм. 

Важливим шляхом виокремлення ролі правового чинника заснований на 

використанні методу єдиної відмінності, ідея якого була запропонована Дж. Ст. 

Миллем. Основне правило цього методу сформульовано наступним чином: 
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якщо випадок, в якому досліджуване явище наступає, і випадок, в якому воно 

не настає, подібні у всіх ознаках крім однієї, то ця обставина, в якій ... різняться 

ці два випадки є наслідком або причиною, або необхідною частиною причини 

явища [37]. 

Вважаємо, що проблема ефективності адміністративного законодавства 

щодо регулювання сімейно-побутової сфери повинна охоплювати сутнісний і 

методологічний аспекти. Перший пов’язаний з самим предметом дослідження. 

В цьому випадку вивчається ефективність всього інституту адміністративної 

відповідальності, його вплив на всі рівні суспільства. Другий передбачає 

вироблення відповідного наукового інструментарію для вивчення ефективності 

адміністративного законодавства, вимірювання ступеня досягнення мети 

адміністративної відповідальності. 

Загальним питанням даного дослідження є визначення відправних 

понять – ефективності норм адміністративного права, їх мети, умов і 

показників. 

У європейській традиції ефективність – один з елементів оцінки законів. 

«Оцінка законів, оцінка впливу законів – відносно нове явище в Європі. Її 

зростаюча актуальність пов’язана зі змінами в формі законодавства. Сучасне 

законодавство набуло форми програм, націлених на досягнення певних цілей. У 

цих умовах одного лише правильного застосування норм недостатньо. 

Необхідно упевнитися, чи досягнуті поставлені цілі фактично. З цією метою 

має бути оцінено вплив правових норм, для того щоб зробити необхідні 

висновки і перейти до вдосконалення норм там, де це необхідно. Таким чином, 

традиційна перевірка відповідності законодавства поступово стала 

супроводжуватися і об’єднуватися з оцінкою впливу законодавства [38]. 

Слід сказати, що і у вітчизняній правовій літературі помітно посилилася 

увага до проблем юридичної техніки, науковий і практичний інтерес до якої не 

випадковий і викликаний цілим рядом наступних об’єктивних і суб’єктивних 

факторів. 
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Нинішні умови вимагають високої правової грамотності та знання 

юридичної техніки не тільки від державних службовців, а й пересічних 

громадян. Юридична техніка стає дієвим інструментом в реалізації прав і 

законних інтересів громадян [39, с. 19]. У літературі найчастіше виділяються 

наступні види юридичної техніки:  

1) законодавча (нормотворча, законотворча техніка);  

2) правозастосовна (правореалізаційна або техніка індивідуальних 

правових актів);  

3) інтерпретаційна або техніка актів офіційного тлумачення; техніка 

систематизації та обліку нормативних правових актів;  

4) техніка оприлюднення (опублікування) нормативних правових актів. 

З метою вивчення міжнародного досвіду оцінки ефективності правового 

регулювання в сфері адміністративної відповідальності, узагальнимо наявні 

уявлення про нормативно-правовий зміст інституту адміністративної 

відповідальності за кордоном. 

Чинне законодавство США передбачає класифікацію злочинів і 

проступків за наступним принципом: 

1. Capital felonies – злочини, карані смертю або довічним ув’язненням; 

2. Ordinary felonies – злочини, карані більш ніж на один рік позбавлення 

волі; 

3. Misdemeanors – проступки, що караються штрафом або позбавленням 

волі на строк до одного року; 

4. Gross misdemeanors – проступки, що караються тюремним ув’язненням 

на термін від 30 днів до одного року; 

5. Petty misdemeanors – проступки, що караються штрафами або 

тюремним ув’язненням на термін до 30 днів; 

6. Violation – діяння, карані незначним штрафом і не тягнуть судимості. 

Виходячи з наведеної класифікації, в США передбачено дозвіл справ про 

дані правопорушення різними ланками судової системи і в різному порядку 
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[40]. Так, до відповідальності за violation залучають «поліцейські суди» (суди 

при поліцейських департаментах, що відносяться до світової юстиції).  

В цьому випадку притягнення до кримінальної відповідальності не тягне 

судимості. Розгляд правопорушень типу felonies здійснюється іншими судами – 

за участю присяжних. Вибір суду і порядку розгляду справи визначаються 

типом правопорушення за розміром передбаченого за нього покарання. 

У навчаннях адміністративного та кримінального права Німеччини 

питання про співвідношення злочину і адміністративного правопорушення є 

одним з ключових. Це пов’язано з подвійністю природи адміністративно-

деліктного законодавства ФРН і його тяжінням до кримінального права, яке 

склалося в Німеччині історично. 

У законодавстві зарубіжних держав засобом забезпечення ефективності 

адміністративної відповідальності може виступати не тільки посилення 

санкцій, а й застосування інших заходів.  

Звісно ж, що саме набір різних видів адміністративних покарань підвищує 

ефективність адміністративної відповідальності за правопорушення у сімейно-

побутовій сфері. До того ж заслуговує на увагу той аспект, що в рамках 

перерахованих видів адміністративних покарань йде своя «деталізація». 

Примітно, що в разі рецидиву встановлюється збільшений розмір штрафу. 

Рецидив спостерігається, коли протягом 365 днів після оголошення санкції, 

відбувається порушення такого ж типу і класифікації, якщо тільки 

санкціоноване рішення вступило в законну силу шляхом адміністративного 

розгляду. 

Видається правильним зробити висновок про те, що підбір 

адміністративних покарань, виходячи з характеру вчиненого правопорушення, 

а найголовніше, достатній набір адміністративних засобів, що дозволяють 

ефективно використовувати ті чи інші правові засоби впливу, досягають цілей, 

які вкладав законодавець при правовому регулюванні зазначеної сфери. 
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Наприклад, закон НДР від 12 січня 1968 року «Про боротьбу з 

порушеннями порядку» наказував припинити справу про адміністративний 

проступок, , якщо сам факт розгляду справи або інший виховний захід надали 

достатнього виправного впливу на правопорушника. Розгляд справ про 

адміністративні правопорушення рекомендовай в місцях, де можливе 

досягнення максимального суспільного ефекту. Як правило, вони повинні 

розглядатися за місцем проживання або роботи (навчання) правопорушника, 

якщо інше не обумовлено в законі [41] . 

У країнах західної демократії, а також в США до числа факторів, які 

зумовлюють роль поліції в суспільстві, відносяться наступні: 

 очікування суспільства щодо діяльності поліції як системи контролю 

над злочинністю, а також соціального обслуговування населення; 

 розумне поєднання забезпечення поліцією потреб органів влади 

національного, регіонального та місцевого рівнів; 

 постановка перед поліцейськими формуваннями, їх галузевими 

службами і підрозділами реальних завдань, що відповідають їхнім 

можливостям [42]. 

Західні поліцеісти в якості ведучого напряму поліпшення роботи поліції 

розглядають підвищення її ролі в суспільстві, зміцнення контактів поліції з 

населенням, зростання професіоналізму поліцейських як основи ефективного 

виконання поліцейських і неполіцейських функцій. Слід зазначити, що в 

останні роки орієнтація на підвищення ролі правоохоронних органів в 

суспільстві і зміцнення їх зв’язку з населнням набуло особливої актуальності. 

Підкреслюючи соціальний характер діяльності поліції, розглядаючи її саме як 

соціальний, а не тільки як правоохоронний орган, ми безпосередньо 

«виходимо» на дві важливі з точки зору нашого дослідження проблеми:  

1. оцінка ефективності поліцейської діяльності; 

2. професіоналізм поліцейського персоналу як основа ефективної 

поліцейської діяльності. 
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Професіоналізм – це не що інше, як міра, ступінь і якість діяльності 

людини в певній, суворо обмеженій сфері діяльності. Найважливіші риси 

професіоналізму – це сталість, незмінність, стабільність результатів, стійкість, 

раціональність, продуктивність, ритмічність в роботі. Зазначені досить загальні 

положення конкретизуються стосовно тієї чи іншої професії, створюючи 

специфічний саме для неї набір цінностей в системі «знати – вміти – 

передбачити». 

Виходячи з розуміння соціальної ролі поліції в суспільстві, необхідність 

діяти на основі високих етичних стандартів, суть сформульованих вимог 

поліцейського професіоналізму в узагальненому вигляді можна передати 

словами Б. Поломбо: «... бути професійним поліцейським – означає вміти 

вирішувати як кримінальні, так і не кримінальні проблеми ... » [43, с. 105]. 

Характерно, що професор Воллмер ще в 1936 р сформулював перелік 

професійно значущих якостей поліцейського, необхідних йому для ефективної 

роботи, зазначивши, що для виконання численних і часто не пов’язаних з 

боротьбою зі злочинністю функцій необхідні такі якості особистості , як розум, 

тактовність, симпатія до людей, а також знання федеральних законів штату і 

муніципальних законів, методико-правових аспектів збору доказів і навіть 

загальної психології та психіатрії, можливість надати першу допомогу, 

провести науковий аналіз, вміти контролювати натовп » [44, с. 172]. 

Неважко помітити, що ефективність правоохоронної діяльності 

розглядається тут через сприйняття міліції населенням, через її схвалення ним. 

Звісно ж, що це – не єдино вірний підхід до розуміння ефективності 

правоохоронних органів демократичного суспільства, які перестають бути 

тільки органами примусу і все більше трансформуються в органи соціального 

обслуговування населення, надання йому масових соціальних послуг.  

Дещо спрощуючи проблему оцінки ефективності роботи поліцейських 

відомств, можна сказати, що вона зводиться до трьох основних параметрів: 

законність дій поліції, стійкий зв’язок з населенням, належна активність у 
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підтримці порядку, запобіганні та припиненні його правопорушень. 

Регулярність зв’язку з населенням – один з найважливіших критеріїв оцінки 

ефективності роботи дільничного офіцера поліції. 

Як відомо, злочини і правопорушення є конвенційними поняттями. 

Іншими словами, суспільство, держава, виходячи з властивої йому культури, 

звичаїв, традицій, визначає, які поведінкові норми є небажаними і що 

відповідно до цього є злочином і правопорушенням. Ідеологізація суспільного 

життя в нашій країні привела до того, що багато форм життєдіяльності були 

оголошені несумісними з соціалістичним способом життя, злочинними. До кола 

цих явищ, поряд з загальноприйнятими у всіх цивілізованих країнах діяннями, 

потрапили і такі, які не піддаються кримінально-правовому або 

адміністративному регулюванню, більш того, кримінально-правові та 

адміністративні заборони порушують їх нормальний природний порядок. Чим 

наполегливіше спроби врегулювати такі суспільні відносини нормами 

кримінального чи адміністративного права, тим більше неефективним це право 

виявляється в реальному житті. Звідси ескалація правових норм, природний 

пошук причин їх неефективності, які найлегше виявити в різного роду 

суб’єктивних факторах: недостатня наполегливість правоохоронних органів в 

реалізації законодавства і кримінальної політики в цілому, невміння окремих 

керівників організувати роботу і т.д [44, с. 93].  

Зрозуміло, ефективність діяльності поліції залежить від безлічі факторів, 

у тому числі і об’єктивного характеру, таких, наприклад, як стан національного 

законодавства і його адекватність щодо регулювання сімейно-побутової сфери, 

рівень технічної озброєності і мобільності поліції та ін. Однак неважко 

побачити, що за цими об’єктивними факторами завжди стоять люди, їхні 

професійні знання, майстерність, ціннісні орієнтації та установки. Бездоганний 

закон може бути так виконаний некомпетентним поліцейським, що принесе 

тільки зворотний ефект; застосування засобів примусу може бути проведено 

тактично і грамотно, а може викликати хвилю суспільного невдоволення . 
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При роботі з населенням, на нашу думку, необхідно, щоб співробітники 

поліції роз’яснювали негативні наслідки приховування фактів сімейно-

побутових конфліктів. 

В даний час в адміністративно-правовій науці у питанні про 

адміністративні методи діяльності суб’єктів запобігання та протидії 

правопорушенням у сімейнопобутовій сфері панує думка вчених, які вважають, 

що дані методи повинні застосовуватися до особи не тільки при здійсненні нею 

протиправного діяння, а й при його відсутності, тобто з метою його 

попередження, виділяючи серед інших адміністративно-попереджувальні 

заходи. 

Адміністративно-правові методи попередження спрямовані на 

запобігання правопорушенням, вони передують застосуванню заходів 

припинення правопорушення. До них можна віднести такі методи правового 

регулювання – дозвіл, припис та заборона, – традиційно розглядаються в теорії 

права, використовуються в системі адміністративно-правового регулювання 

[45, с. 61]. При цьому заборони включені в механізм адміністративного права і 

застосування заходів адміністративного примусу. 

Заборони це покладання прямого юридичного обов’язку на здійснення 

будь-якого діяння, передбаченого нормою права. Відповідно до іншої 

класифікації в теорії права виділено два основні методи правового 

регулювання – імперативний і диспозитивний, які властиві двом великим 

протилежним (за своїм юридичним характером і призначенням) блокам 

правових галузей – публічного і приватного права [46, с. 67]. 

Для адміністративного права характерний, перш за все, імперативний 

метод – метод владних приписів, який виділяється владно-імперативними 

засадами регламентації відносин і характеризується відносинами субординації 

(підпорядкованості), встановленням відповідного правового статусу суб’єктів 

права [47]. 
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Проведення подібного дослідження припускає використання традиційно-

правових методів. Крім того, вони повинні доповнюватися і іншими методами, 

застосованими на статистиці і соціології. Наприклад, ефективність 

індивідуально-попереджувального впливу адміністративних покарань може 

бути представлена як співвідношення досягнутого індивідуально-

попереджувального результату і індивідуальної попереджувальної мети цих 

засобів [48, с. 36]. Встановлення такого співвідношення неможливе без 

кількісного виразу складових його елементів, процесів і явищ, які виникають і 

відруваються під впливом розглянутих правових засобів охорони. Тільки 

вивчивши кількісну сторону суспільних явищ, жослідивши механізми їх 

правового регулювання можна зробити висновок про їх якісну своєрідність.  

Так, на думку С.С. Алексєєва під механізмом правового регулювання слід 

розуміти узяту в єдності всю сукупність юридичних засобів, за допомогою яких 

забезпечується правовий вплив на суспільні відносини [49, с. 136]. До правових 

засобів вчений відносить «норми права, індивідуальні приписи та накази, 

договори, засоби юридичної техніки, всі інші інструменти регулювання, що 

розглядаються в єдності характерного для них змісту і форми. На думку 

вченого правові засоби надають результативний нормативно-організаційний 

вплив на суспільні відносини, і крім того, до  засобів юридичного впливу 

вчений відносить і методи правового регулювання [49, с. 138 ]. 

Навпаки, А.П. Шергін стверджує, що принципи і акти тлумачення норм 

адміністративного права до адміністративно-правових засобів не відносяться. 

До адміністративно-правових засобів даний вчений відносить норми права, 

правовідносини, акти застосування норм права, а також способи правового 

регулювання [50, с. 68]. 

Професор Л.Л. Попов розглядає методи переконання і примусу в якості 

організаційно-правових та адміністративно-правових засобів охорони 

громадського порядку в діяльності міліції. Вчений пояснює, що метод 

переконання являє собою комплекс виховних, роз’яснювальних, 
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заохочувальних заходів, здійснюваних держави за допомогою виховної, 

організаторської та агітаційно-пропагандистської роботи, в роз’ясненні 

законодавства і рішень уряду, в критиці антигромадських вчинків, в показі і 

поширенні кращого, передового досвіду, в широкій системі заохочень [51, с. 

216]. 

За словами Л.Л. Попова, адміністративний примус служить правовим 

засобом захисту суспільних відносин від протиправних посягань, заходи якого 

ділить на три основні групи: 

 адміністративно-запобіжні заходи, 

 заходи адміністративного припинення, 

 адміністративні стягнення [51, с. 220]. 

М.Н. Бурак як адміністративно-правоі засоби розглядає методи впливу на 

поведінку правопорушників і на діяльність органів державного управління (їх 

посадових осіб), які здійснюють запобігання правопорушень [52].  

Безсумнівно, що між такими категоріями як «правовий засіб», 

«адміністративно-правовий засіб» і «адміністративно-правовові засоби 

попередження і припинення правопорушень у сфері сімейно-побутових 

відносин», є діалектичний зв’язок загального, особливого і приватного. У 

зв’язку з цим необхідно повернутися до поняття «правовий засіб». 

Адміністративно-правові засоби-дії (процедури) є практичним 

вираженням правового регулювання (мають правозастосовчу спрямованість), 

де кожен з цих засобів має основні ознаки: власну правову основу, форму 

вираження, суб’єкти, приводи і підстави, порядок їх застосування, а також 

мету. Вони можуть містити і факультативні ознаки – час і місце застосування 

[53, с. 185]. 

Адміністративно-правові процедури, на наш погляд, втілюють в собі 

методи правового регулювання, є обмеженнями, дозволи, заборони, приписами, 

регламентами, покараннями і заохоченнями. Вони об’єднують в собі всі 

властивості механізму адміністративно-правового регулювання. 
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Дана теоретична концепція адміністративно-правових засобів є цілком 

прийнятною і для дослідження адміністративно-правових засобів попередження 

та припинення правопорушень сімейно-побутовій сфері. На нашу думку, всю 

сукупність адміністративно-правових засобів необхідно розділити на дві групи: 

1) загальні – включають адміністративно-правові норми, методи і 

способи; 

2) спеціальні – виражаються в безпосередній активній діяльності різних 

уповноважених суб’єктів у певній сфері діяльності і які породжують 

адміністративні правовідносини, практично є працюючими елементами – певні 

процедури або юридично значимі дії. 

З метою визначення сутності адміністративно-правових засобів 

попередження та припинення правопорушень у сфері сімейно-побутових 

відносин, всього різноманіття їх правового впливу, необхідно їх класифікувати 

за методами регулювання – на методи переконання і примусу, дозвільний, 

реєстраційний і інші методи. 

Адміністративно-правові засоби-встановлення, закріплення в 

адміністративно-правових нормах, поділяються на види залежно від 

відповідних методів правового впливу [54]: 

1) Якщо адміністративно-правові норми спрямовані на розвиток 

соціально-корисних зв’язків, позитивних якостей в певних суспільних 

відносинах, то в них закріплюються і пропонуються для застосування 

адміністративно-правові засобі стимулюючого виду (засоби дозволу, 

заохочення, пільги).  

З метою розвитку належних відносин в сімейно-побутовій сфері суб’єкти 

державного управління застосовують такі адміністративно-правові засоби 

стимулюючого виду, як заохочення батьків до виховання дітей, надання 

житлових приміщень на різних пільгових умовах, пільгових грошових позик, 

проведення різних сімейних конкурсів і публічне поширення інформації про 

них і про переможців через ЗМІ і т.д. На жаль, перелік адміністративно-
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правових засобів стимулюючого типу, що застосовуються компетентними 

суб’єктами щодо попередження правопорушень в сфері сімейно-побутових 

відносин, досить вузький, і ці засоби наділені специфічним характером. До них 

можна віднести, наприклад, клопотання дільничного уповноваженого поліції, 

співробітника у справах неповнолітніх перед керівником територіального ОВС 

про дострокове зняття з обліку особи, яка раніше скоювала правопорушення, в 

тому числі в сімейно-побутовій сфері, дача позитивних характеристик за 

даними особам до відповідних органів і установ, прийняття дітей з 

неблагополучних сімей під шефство, прилаштування і навчання в 

спеціалізованих школах-інтернатах і ін. 

2) Якщо адміністративно-правові засоби-встановлення задаються метою 

захисту і охорони певних суспільних відносин, то в них закріплюються і 

пропонуються для застосування адміністративно-правових засобів 

розпорядчого і заборонного виду. З метою захисту та охорони сімейно-

побутових відносин від правопорушень органи державної влади застосовують 

адміністративно-правові засоби обмежувального виду як норми-приписи і 

норми-заборони, що містяться в Сімейному кодексі України, національному 

законодавстві про охорону громадського порядку, адміністративно-правові 

засоби-покарання (відповідальність за семейно-побутове пияцтво). Залежно від 

методів правового впливу і змісту приписів адміністративно-правові засоби 

поділяються на: 

 а) стимулюючі (дострокове зняття з профілактичного обліку, 

преміювання громадян за сприяння поліції);  

  зобов’язуючі (явка на контроль в поліцію; прибуття особи, звільненої з 

місць позбавлення волі, для постановки на облік); дозвільні (робота з 

позаштатними співробітниками; обмін інформацією, документування обставин 

вчинення правопорушення); 

 заборонні (вимога співробітника поліції про припинення протиправних 

дій; критика антигромадських дій і т.д.). 
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У визначенні ефективності адміністративної діяльності суб’єктів 

запобігання та протидії правопорушенням у сімейно-побутовій сфері істотну 

роль грає статистична звітність, в якій відображаються основні положення, 

пов’язані з провадженням у справах про адміністративні правопорушення. 

Наприклад, необхідно сформулювати основні положення методології аналізу 

даних судової статистики, які використовуються при підготовці статистичних 

оглядів про діяльність судів. Статистичний аналіз дозволяє здійснювати оцінку 

динаміки та структури правових явищ, які знаходять відображення в судовому 

провадженні. Аналіз показників може проводитися в залежності від його мети 

як на державному, так і на обласному рівнях [55, с. 407-409]. За даними 

багаторічної практики, такі показники, як службове навантаження, якість 

розгляду справ та матеріалів або «стабільність» судових постанов, терміни 

розгляду – стали основними критеріями оцінки роботи суду і конкретного 

судді. 

Оскільки аналіз ефективності правових засобів багато в чому 

обумовлений вивченням особистості правопорушника, то необхідно 

використовувати методи пізнання, властиві соціології: анкетування, 

інтерв’ювання, програмне вивчення матеріалів про адміністративні 

правопорушення. 

Для вивчення ефективності адміністративних покарань важливі емпіричні 

соціологічні дані. З метою отримання таких даних зазвичай проводяться 

конкретно-соціологічні дослідження, зокрема обстеження правопорушників, які 

підлягають адміністративним покаранням за правопорушення, вчинені в 

сімейно-побутовій сфері. 

Результати, отримані при вивченні ефективності норм адміністративно-

деліктного права, необхідно використовувати на практиці: з одного боку, 

вказати найбільш доцільні шляхи, форми і способи реалізації отриманих 

результатів, а з іншого – методологічно зорієнтувати теорію на формулювання 

конкретних висновків [56, с. 234]. 
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Отже можемо констатувати, що з огляду на міждисциплінарний, 

комплексний характер методологічного інструментарію дослідження 

теоретико-методологічних підходів до адміністративно-правової 

характеристики діяльності суб’єктів запобігання та протидії правопорушенням 

у сімейно-побутовій сфері необхідно використовувати наукові методи 

декількох наук, насамперед загальної теорії держави та права, міжнародного 

права, адміністративного права та процесу, конституційного права, 

кримінального права та кримінології, соціології, що дозволяє отримувати 

об’єктивні, достовірні покизники. 

 

1.3 Становлення та розвиток інституту запобігання і протидії 

правопорушенням у сімейно-побутовій сфері: історико-правовий вимір 

 

Інститут запобігання і протидії правопорушенням у сімейно-побутовій 

сфері має глибоке історичне коріння. Однак найбільш дієві його прояви 

пов’язані з набуттям Україною незалежності та вибором проєвропейського 

вектора розвитку.З цієї причини для вирішення багатьох сучасних правових, 

організаційних і соціальних питань, пов’язаних з попередженням та 

припиненням правопорушень в сімейно-побутовій сфері, вважається за 

необхідне і в цілому обгрунтованим звернення до історії становлення та 

розвитку вітчизняного законодавства, що охоплює розглянуту проблему.  

Сформована в Стародавній Русі система суспільних відносин, в тому 

числі пов’язана з протидією правопорушенням у сфері сімейно-побутових 

відносин, у своїй основі спиралася на звичаї і деякі писані джерела права [57, с. 

12].  

До прийняття християнства основним регулятором сімейно-побутових 

відносин були соціальні норми, встановлені звичаєм. Вони визначали порядок 

взаємовідносин в сім’ї і встановлювали прийнятну в суспільстві модель 

поведінки чоловіка і дружини в повсякденних сімейно-побутових відносинах. 
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Основною рисою традиційної російської родини було спільне проживання 

різних поколінь, в зв’язку з цим сім’я і рід були неподільні поняттями. 

Переважання сільського населення послужило визначальним фактором 

встановлення патріархальних відносин в побуті і сім’ї. Взаємовідносини між 

чоловіком і жінкою були підпорядковані традиційним уявленням в суспільстві 

згідно з якими чоловік був захисником, добувальником і годувальником, а 

жінка – матір’ю і берегинею домашнього вогнища. Важливо звернути увагу на 

той факт, що, за усталеною язичницькою традицією, жінка розглядалася як 

власність свого чоловіка, якою він володів у повній мірі [58, с. 92]. 

Християнізація Русі призвела до того, що заміжня жінка поступово 

перестає розглядатися як майно чоловіка і отримує право на захист з боку 

церкви. При цьому православна церква взяла на себе функцію по формуванню 

культури сімейного життя і регулятора сімейно-побутових відносин між 

чоловіком і дружиною, батьками і дітьми. Чоловік як глава сім’ї був 

зобов’язаний піклуватися про свою дружину і оберігати її. Крім того, в його 

безпосередні обов’язки входило виховання дружини в дусі християнської 

моралі та моральності [58, с. 124]. За непослух дружина могла бути піддана 

домашньому покаранню у вигляді побоїв, які не належали до правопорушень. 

Поряд з побоями чоловік мав право застосувати до дружини загрози фізичного 

впливу, і це вважалося традиційною поведінкою чоловіка. Про існування 

домашніх покарань, що носять виховний характер, свідчить Руська Правда [59]. 

Домашнє покарання дружини визнавалося профілактичним заходом, 

спрямованим на попередження поведінки, яку засуджувало суспільство. 

Домашнє покарання за допомогою заходів безпосереднього фізичного примусу 

представляло собою форму реалізації влади чоловіка як глави сім’ї. 

Православна церква санкціонувала (не забороняла) фізичні методи виправлення 

небажаних проявів в поведінці, але без заподіяння тяжких фізичних каліцтв, і 

покладалася на твердження «любов виправляє». Дружина піддавалася 

покаранню за те, що уникала чоловіка, не бажала мати з ним сексуальних 
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відносин, не хотіла підкорятися або не підкорялася. При цьому дружина, 

незважаючи ні на що, не мала права піднімати руку на мужа. Покаранням за 

побої чоловіка був штраф, який виплачував за дружину чоловік як глава сім’ї, 

якщо це діяння ставало відомим суспільству і церкви [60, с. 24-26].  

Побої і тілесні покарання, що застосовуються батьками по відношенню 

до дітей, не відносилися до протиправних діянь, а вважалися одними з методів 

виховання.  

Одним з найбільш відомих правопорушень розглянутого періоду було 

перелюбство. У суспільстві дане діяння засуджувалося, якщо воно було скоєно 

жінкою. Перелюбство дружини каралося чоловіком за його бажанням [61, с. 

83]. Найчастіше це були тілесні покарання. Суспільство і церковний суд, до 

правопорушень в сфері сімейно-побутових відносин відносили чаклунство, 

чародійство і ворожбу щодо чоловіка, різні сімейні конфлікти.  

Значним правопорушенням в даній сфері було зневажливе ставлення 

дітей до батьків, яке включало в себе побої, нанесені молодшими членами сім’ї 

старшим. Винний за вчинення даного правопорушення піддавався 

монастирському ув’язненню, тобто тимчасовому перебуванню в монастирі, що 

мало на меті перевиховання правопорушника [62, с. 110]. Правопорушенням 

вважалися побої, що наносяться без провини невістки свекром, свекрухи – 

невісткою або зятем, дівером, а також побої, нанесені дітьми один одному. Слід 

зазначити, що в більшості випадків зазначені дії не розголошувалися і 

залишалися всередині сім’ї.  

Незважаючи на відособленість і замкнутість приватної сфери сім’ї, 

суспільство і церква реагували на встановлені факти скоєння правопорушень. 

До заходів попередження правопорушень ставилися виховання чоловіком 

дружини в дусі християнської моралі, поруки в зв’язку з хресним цілуванням, 

звернення до духовенства і такий захід, як «саджання в льох».  
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З боку церкви попередження правопорушень в сфері сімейно-побутових 

відносин здійснювалося шляхом проповідей, дотримання обрядів, виконання 

таїнств, читання молитов, відправлення в монастир на покаяння.  

До заходів юридичної відповідальності за правопорушення в сфері 

сімейно-побутових відносин відносилися штраф, тілесні покарання, домашнє 

покарання, ув’язнення в монастир, покута (покаяння), відлучення від церкви.  

Таким чином, основним суб’єктом попередження і припинення 

правопорушень у сфері сімейно-побутових відносин у розглянутий період була 

православна церква. Міри покарання, які встановлював церковний суд, 

ставилися, власне, до заходів попередження і забезпечувалися силою примусу 

[63, с. 219].  

Домашнє покарання дружини і дітей носило характер виховного впливу і 

було одним з аспектів сімейних взаємин, в основі яких були закладені 

традиційні патріархальні уявлення про роль дружини, матері і домочадців в 

сім’ї. Публічна влада не включала фізичне покарання дружини і дітей, в тому 

числі і систематичне, в розряд правопорушень, тому запобіжного заходу не 

застосовувалися. До середини XVII ст. держава майже не втручалася у сімейно-

побутові відносини і конфлікти, які виникають в цій сфері. Постановами 

церковного Собору, прийнятими у 1551 р, інститут шлюбу і сім’ї розглядався 

як один з головних засобів запобігання статевої розбещеності, а відповідно і 

здійснення на цьому грунті різних протиправних деянь [64, с. 83].  

Церква продовжувала засуджувати побої щодо старших родичів, всіляко 

боролася з зневажливим ставленням дітей до батьків. Покаранням за зазначені 

дії служили єпитимія, відлучення від церкви, штраф і  ін.  

Лише з моменту прийняття Благочинного Статуту попередження 

правопорушень в сфері сімейно-побутових відносин вперше стало 

здійснюватися поліцейськими мерами [65]. У 1782 р були створені спеціальні 

поліцейські органи, в завдання яких входили попередження і припинення 

різного роду правопорушень. У Благочинному Статуті містилися Правила 



 

62 

зобов’язань громадських, згідно з якими спокій і благочиння повинні бути в 

кожній сім’ї. Одним з основних напрямків діяльності поліції відповідно до 

Статуту стало попередження і припинення правопорушень проти особистості 

[65]. Це відносилося і до сфери сімейно-побутових відносин. Вбивство, 

заподіяння ран і каліцтва могли бути здійснені в сім’ї, і особа, що їх вчинила, 

підлягала світському суду. Менш тяжкі правопорушення проти особистості як і 

раніше розглядалися церковним судом. У випадках встановлення причетності 

підозрюваних до смертовбивства або заподіяння ран і каліцтв їх перепровадили 

в Управу Благочиння, де брали під варту і розсаджували порізно. При будь-

якому затриманні робився відповідний запис в журналі Управи.  

Осіб, підозрюваних в скоєнні даних діянь, поліція зобов’язана була 

заарештувати і утримувати під вартою. Таким чином, сформована в суспільстві 

модель традиційної поведінки в сім’ї була закріплена в світському нормативно-

правовому акті, а не в церковних і літературних джерелах. Розглянутий 

нормативний правовий акт поклав на поліцейські органи крім основних 

обов’язків ще й підтримку сімейного благополуччя. Крім того, держава в особі 

поліцейських органів та суду поряд з православною церквою взяла на себе 

частину повноважень щодо попередження та припинення правопорушень проти 

особистості в сімейно-побутовій сфері. У свою чергу поліція, спираючись на 

вимоги Статуту про попередження і припинення злочинів 1876 р за допомогою 

різних заборон і обмежень намагалася попередити вчинення тяжких 

правопорушень в сім’ї. Зокрема, в ст. ст. 185 і 186 Статуту говорилося про 

заборону пияцтва – основної причини скоєння правопорушень в сфері сімейно-

побутових відносин. Поліція була змушена затримувати і тримати під вартою 

осіб, які перебувають в стані оп’яніння, «які по вулицях і провулках кричать і 

пісні співають, вночі в невказані години і в п’яному вигляді хитаються» [66, с. 

3-40].  

Крім того, з метою запобігання вбивств і заподіяння ран і каліцтв в побуті 

ст. 243 Статуту забороняла носіння зброї, крім тих осіб, кому це було дозволено 
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законом. Встановлювався також заборона на стрілянину в будинку. На наш 

погляд, заслуговують на увагу положення, що містяться в розділі, 

присвяченому сварок, лайки, бійок, побоям і тому подібним провиною. Згідно 

ст. 264 Статуту поліція не повинна була втручатися в побутові сімейні чвари і 

непорозуміння між подружжям і тільки в разі порушення кримінального закону 

повинна керуватися за правилами, викладеним в законах кримінального 

судочинства. Відповідно до ст. 270 Статуту, «... якщо при сварці чи бійці 

заподіяні будуть рани або каліцтва або учинено буде вбивство, то поліція 

надходить за правилами, викладеним в законах судочинства кримінального» 

[67, с. 193].  

Ухвала про покарання 1885 р. передбачала покарання у вигляді 

позбавлення всіх прав, затримання в арештантських відділеннях за навмисне 

або умисне нанесення каліцтв дружині. Стаття 1-491 Положення акцентувала 

увагу на найсуворішому покаранні за нанесення вагітній жінці свідомо і з 

умислом каліцтва або ж побоїв або катувань чи інших мук, якщо результатом 

цього виникнуть передчасні пологи з подальшою смертю немовляти. В іншому 

ж законодавство зводилося до загального порядку кримінального судочинства 

при порушенні справ про нанесення одним членом подружжя іншому каліцтв, 

ран, тяжких побоїв, мучення або інших катувань, а також у випадках особливо 

серйозних каліцтв (позбавлення частин тіла, зору, розуму). При відсутності 

серйозних каліцтв справи починалися «не інакше як за скаргою самого 

потерпілого чоловіка або його батьків» (ст. 1496) [68]. Кримінальну справу про 

завдання дружині побоїв порушувалася тільки після того, як дружина 

висловлювала свою згоду на судовий розгляд у провадженні проти чоловіка і 

призначення йому покарання. Якщо ж дружина не вимагала покарання для 

винного чоловіка або заявляла про необхідність прийняття будь-яких інших 

заходів до встановлення між ними згоди, то покарання не призначалося. В 

цьому випадку волосний суд обмежувався усним навіюванням, яке іноді 

скріплювалося підпискою винного. Волосні суди могли і зовсім не призначати 
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покарання для чоловіка, якщо дружина, на думку суду, була сама винна в 

жорстокому поводженні з нею [69, с. 17]. Суди не поспішали відстоювати право 

жінок на безпеку, честь і гідність, вважаючи ці справи сімейними. Наприклад, зі 

121 випадку побоїв чоловіками своїх дружин, зареєстрованих в волосних 

книгах, суди засудили до покарань лише чотирьох винних, і не стільки за побої, 

скільки за пияцтво [69, с. 21]. Основними покараннями за побої і образи 

чоловіками дружин були публічна догана, грошове стягнення та арешт до 30 

днів, громадські роботи, покарання різками [70, с. 15]. Незважаючи на розвиток 

законодавства у другій половині XIX ст., в суспільстві як і раніше зберігалися 

гендерні та станові відмінності. Становище жінки в сім’ї продовжувало 

визначатися усталеними традиційними нормами і звичаями [71]. Чоловіки, 

маючи право на домашнє покарання дружини, періодично зловживали їм, 

доводячи покарання до знущання. Так, наприклад, чоловік, міг підвісити 

дружину за ноги вниз головою, запрягти її в борону, викупати на аркані в 

ополонці, відшмагати батогами [71]. При цьому в більшості випадків юридична 

відповідальність за це не наступала. Побої чоловіка не тільки вважалися 

буденними, але, навпаки, дружину ставили в провину за те, що він, будучи 

людиною тихої і смиренної вдачі, не здіймав на дружину руку (звідси 

знамените прислів’я «Б’є - значить, любить») [71].  

В цілому рівень правопорушень продовжував залежати від переважаючих 

в традиційному суспільстві патріархальних ціннісних установок, спрямованих 

на підпорядкування і покірність з боку жінки (чоловіка) і дітей, а також 

шанування батька як глави сімейства.  

Після революції 1917 р втратили свої повноваження церковні суди, 

поліцейські органи, змінилося законодавство. 

10 листопада 1917 року постановою НКВС «Про Роботу міліції» [72, с. 

222] було створено орган, який бере на себе поліцейські функції нової держави. 

Перед радянською владою постало завдання щодо вироблення конкретних 

заходів по боротьбі з контрреволюцією і бандитизмом. Практично до початку 



 

65 

30-х рр. XX ст. попередження і припинення незначних правопорушень в 

сімейно-побутовій сфері відносин не ставилися до першочергових завдань 

радянської міліції. З прийняттям Положення про Робітничо-селянську міліцію 

[73, с. 346], розширилися повноваження міліції, пов’язані з попередженням та 

припиненням правопорушень у даній сфері. Міліція наділялася правом 

застосування адміністративного затримання та притягнення до 

адміністративної відповідальності сімейних дебоширів. Крім того, співробітник 

міг пред’являти вимоги про дотримання встановлених законом правил і 

розпоряджень, а також входити в житлові приміщення для припинення 

злочинів. Однак специфіка сімейно-побутових відносин вимагала додаткових 

повноважень для безпосереднього втручання в приватну сферу. Дані 

повноваження міліції були надані. 

До обов’язків міліції, пов’язаних з протидією правопорушенням у 

сімейно-побутовій сфері, відносилися: боротьба з особами, які злісно 

ухиляються від суспільно корисної праці і ведуть паразитичний, 

антигромадський спосіб життя; проведення різних профілактичних заходів; 

виявлення і сприяння усуненню причин і умов, що сприяють вчиненню 

правопорушень. Для цього співробітники міліції наділялися необхідними 

правами щодо застосування заходів адміністративно-правового примусу. 

Співробітники органів внутрішніх справ могли передавати матеріали на осіб, 

які допустили порушення в побуті і сім’ї, до громадських судів; залучати для 

підтримки громадського порядку керуючих будинками, комендантів будинків і 

гуртожитків; входити в будь-який час в житлові приміщення громадян для 

припинення злочинів або порушень, що загрожують громадському порядку або 

особистої безпеки громадян; застосовувати гамівну сорочку, зв’язування і інші 

запобіжні заходи для припинення буйства і безчинства осіб, в тому числі 

сімейних дебоширів. 

Попереджувальний характер діяльності міліції підтверджував обов’язок 

проведення серед населення пропаганди з питань боротьби з 
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правопорушеннями, в тому числі в сфері сімейно-побутових відносин. З метою 

посилення профілактичної роботи з особами, які допускають правопорушення у 

сфері сімейно-побутових відносин, співробітникам ОВС надавалося право 

піддавати виклику в міліцію громадян, які систематично допускають 

правопорушення, для відповідної реєстрації та офіційного застереження про 

неприпустимість антигромадської поведінки. Офіційне застереження про 

неприпустимість антигромадської поведінки мали право виносити начальники 

органів внутрішніх справ або їх заступники, а також дільничні інспектори 

міліції на опідшефній їм території. Крім того, проводилося адміністративне 

затримання громадян, які вчинили дрібне хуліганство в побуті, до розгляду 

посадовими особами у встановлені законом терміни справ про зазначені 

адміністративні правопорушення. Встановлювалося право відвідування за 

місцем проживання громадян та виклику їх в міліцію для проведення виховної і 

профілактичної роботи [74, с. 273]. 

Слід погодитися з точкою зору дослідника цього періоду С. І. Котюргіна 

про те, що предмет занять міліції знаходиться в сфері злочинів і 

адміністративних правопорушень. Отже, все те, що має відношення до 

антигромадських, суспільно небезпечних і суспільно шкідливих дій громадян, 

входить в коло обов’язків працівників міліції [75, с. 119]. Таким чином, у 

випадках виявлення антигромадських дій та правопорушень сфера сімейно-

побутових відносин підпадала під загальний (адміністративний) нагляд міліції. 

Діяльність міліції в сфері сімейно-побутових відносин, на думку вченого, 

поширювалася на поведінку окремих осіб, що протиставляють себе і свою 

поведінку встановленому правопорядку. Це – сімейні дебоші, учинення 

побутових сварок, алкоголізм, туніядство та ін [76, с. 6]. У розглянутий період 

також приймається ряд нормативних правових актів, що регулюють діяльність 

органів внутрішніх справ щодо попередження правопорушень в сфері сімейно-

побутових відносин. Зокрема, Указ Президії Верховної Ради СРСР від 26 липня 

1966 р № 5362-VI «Про посилення відповідальності за хуліганство» [77] 
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встановив адміністративну відповідальність за дрібне хуліганство в побуті. Під 

хуліганські дії в побуті підпадали спів непристойних пісень, порушення тиші, 

п’яні скандали, дебоші в сім’ї. 

Відсутність української державності у вказаний період призвела до того, 

що урядування взагалі у той час здійснювалось на основі чинного 

законодавства титульних націй. 

Згодом у відповідь на жорстку експансію і асиміляцію, що проводить Річ 

Посполита, активізується козацький рух. У результаті Визвольної війни 1648-

1654 рр. постає незалежна Українська козацька держава. 

Козацьке звичаєве право, що регулювало взаємовідносини сімей та 

держави, не знало писаних джерел і пропонувало за будь-яких обставин 

керуватися нормами звичаїв та здоровим глуздом. Конституція Пилипа Орлика 

(1710 р.) не внесла змін у вищезгадані взаємовідносини . У суспільстві 

продовжували панувати норми звичаєвого права, морально-етичні норми, що 

сформувалися протягом століть і гарантували автономію сім’ї та захищали її 

економічні інтереси [78]. 

Національне законодавство у сфері запобгання та протидії 

правопорушенням у сімейно-побутовій сфері почало формуватися 1990 року – 

ще до проголошення незалежності України – і на сьогодні тільки на рівні 

законів складається щонайменше із майже 100 документів, які безпосередньо 

встановлюють ті або інші види запобігань. Так, з усього масиву 

проаналізованих законів передбачають різні заходи захисту для учасників 

сімейно-побутових відносин. 

Починаючи з 1990 року, у різні періоди законодавці використовували 

різний інструментарій для розвитку інституту запобігання і протидії 

правопорушенням у сімейно-побутовій сфері в Україні. Так, у законодавчих 

актах різних періодів простежується вплив принципово відмінних 

концептуальних підходів та моделей, серед яких визначальними є радянська 

модель (домінування пільг та соціальних виплат, які часто підміняють 
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належний рівень заробітної плати та матеріального забезпечення) і європейська 

модель (домінування неухильної відповідальності за запобігання і протидії 

правопорушенням у сімейно-побутовій сфері [79]. 

Конституція України також містить норми, які безпосередньо стосуються 

захисту і підтримки сім’ї. Згідно зі  ст. 48 КУ, «кожен має право на достатній 

життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, 

житло» [80]. У ст. 51 Конституції України ч. 3 зазначено, що «сім’я, дитинство, 

материнство і батьківство охороняються державою» [80]. Отже, Конституція 

України фактично заклала основи для формування державної політики 

спрямованої на підтримку сімейно-побутової сфери.  

Оскільки без урахування позитивів та помилок, які мали місце в 

попередні періоди українського національного державотворення, неможливо 

формувати сферу, яка б задовольнила всі верстви населення, принаймні 

відносної її більшості, та сприяла стабілізації взаємовідносин держави та 

інституту сім’ї. В. І. Ленін вважав, що дослідження ґенези будь-якого процесу 

або явища дозволить отримати цілісне уявлення про досліджуваний об’єкт та 

дозволить з’ясувати : «… как известное явление в истории возникло, какие 

главные этапы в своем развитии это явление проходило, и с точки зрения его 

развития смотреть, чем данная вещь стала теперь» [81, с. 67]. 

На початковому етапі незалежної Україїни формування нормативно-

правової бази сімейно-побутової сфери знаменувалося глибокою економічною 

кризою, яка суттєво вплинула на рівень життя українських сімей. 

У нормативно-правовому полі спостерігалася відсутність системності та 

визначеності підходів у законотворчому процесі та політиці держави. Так, 

приймалися рішення про необхідність в умовах кризового стану економіки та 

спаду виробництва розроблення соціального нормативу – межі 

малозабезпеченості, однак Закон України «Про межу малозабезпеченості» [82], 

який заклав правову основу здійснення адресної матеріальної підтримки 

найменш соціально захи-щених верств населення в умовах кризового стану 
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економіки, вийшов лише у 1994 р. Розробляється Закон України «Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми» [83]. Він встановив «гарантований державою рівень 

матеріальної підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної допомоги з 

урахуванням складу сім’ї, її доходів, віку, стану здоров’я дітей тощо». Даний 

нормативний акт визначив «право на державну допомогу у зв’язку з вагітністю 

та пологами, при народженні дитини, по догляду за дитиною до досягнення 

нею трирічного віку, за хворою дитиною і за дитиною-інвалідом та в інших 

випадках» [83]. У цих випадках призначалися грошові виплати. Було 

запроваджено методики реалізації всіх видів виплат. Новим стало отримувати 

допомогу при догляді за дитиною до досягнення нею трирічного віку не тільки 

працюючій матері, але й тим із працюючих членів родини, хто фактично здійс-

нював догляд. Поступового оформлення набирала адресна допомога окремим 

сім’ям. Вона зазначається постановами Кабінету Міністрів: «Про надання 

одноразової державної допомоги сім’ям, що виховують дітей, які стали 

інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей, у яких видалено 

щитовидну залозу» (1996 р.) [84]; «Про гарячі обіди дітям-сиротам та дітям із 

малозабезпечених сімей» (1996 р.) [85]. У 1995 р. було затверджено 

Національну програму планування сім’ї [86]; Концепцію «Сім’я і родинне 

виховання» [87], Національну програму «Діти України» (1996 р.) [88]. 

Таким чином прийнята у 1996 р. Конституція України закріпила основні 

принципи і аспекти взаємин сім’ї і держави. Держава відмовлялась від 

втручання у сімейні відносини і залишала за собою функцію правового захисту 

сім’ї, дитинства, материнства, соціальний захист окремих категорій сімей та 

членів їх родини. Положенням про обов’язок держави «збереження генофонду 

українського народу» визначено спрямування діяльності влади на розвиток 

демографічної політики. Прийняті статті Конституції про свободу 

віросповідання, приватну власність змінили поведінкові орієнтири сімей [80]. 

Ваги окремого напряму в державній політиці набуває проблема молодих сімей. 

Наприкінці 1990-х років державною владою розроблялися ідеологічні аспекти 
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проведення ДСП з метою зміцнення сім’ї на основі Конституційних положень, 

міжнародних правових стандартів. 

Приймається низку важливих законодавчих та нормативно-правових 

актів: Концепція державної сімейної політики, Програма родинно-

національного виховання «Сім’я і діти» (1997 р.)., Програма «Українська 

родина» тощо. 

У 1999 р. прийнято Декларацію про загальні засади державної політики 

України стосовно сім’ї та жінок. У 2000 р. було прийнято закон України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», у 2001 році – «Про 

охорону дитинства», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» у 2003 році – 

«Про соціальні послуги». У 2001 р. прийнято Закон України «Про внесення 

змін до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», а у 2002 

році до нього було внесено чергові зміни, зокрема було знову введено допомогу 

на дітей одиноким матерям. 

Усі ці документи зазначають, що правове регулювання сімейно-побутової 

сфери є одним із пріоритетних напрямів діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування. Отже, сімейно-побутової сфера української 

держави перетворилася на складову соціальної політики, яка набула спряму-

вання на забезпечення виконання сім’єю своїх функцій. Але заходи, що 

законодавчо впроваджувалися, не мали істотного впливу через соціально-

економічні причини. Наслідком чого стало збільшення кількості розлучень, 

неповних сімей, девіації серед дітей, міграційних показників тощо [89, с. 117]. 

Важливими законодавчими актами у питаннях регулювання сімейно-

побутової сфери стали Закони України «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування» [90]; «Про основи соціального захисту бездомних 

громадян і безпритульних дітей» [91]; «Про оздоровлення і відпочинок дітей» 

[92]; «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань 

соціального захисту багатодітних сімей» [93]; «Про попередження насильства в 
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сім’ї» [94]; «Про затвердження Державної програми підтримки сім’ї на період 

до 2010 року» [95]; «Про затвердження цільової соціальної програми «Молодь 

України» на 2009-2015 роки» [96], «Про профілактику правопорушень» [97]. 

У зазначених законах встановлюється компетенція суб’єктів запобігання 

правопорушень у сімейно-побутовій сфері і надаються адміністративно-правові 

засоби щодо попередження та припинення цих правопорушень. В даний час в 

законах про адміністративні правопорушення деяких суб’єктів містяться такі 

поняття адміністративних правопорушень в сімейно-побутовій сфері, які 

передбачають адміністративну відповідальність за вчинення «семейно-

побутового пияцтва», «побутового пияцтва» або «порушення прав членів 

сім’ї». 

Слід зазначити, що однією з істотних ланок у профілактичній діяльності в 

цьому напрямку виступає служба дільничних офіцерів поліції. 

Діяльність дільничного офіцера поліції щодо попередження правопору-

шень і злочинів даної спрямованості регламентована застарілим Положенням 

про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх 

справ України, затвердженим наказом МВС України від 11.11.2010 № 550, яке 

визначає, що дільничний офіцер поліції (дільничний інспектор поліції) повинен 

попереджати, виявляти та припиняти адміністративні правопорушення, 

здійснювати в межах своїх повноважень провадження у справах про 

адміністративні правопорушення; здійснювати заходи щодо попередження та  

припинення злочинів і адміністративних правопорушень,  виявляти обстави-ни, 

які призводять до їх учинення, і в межах своїх повноважень уживати за-ходів 

щодо усунення цих обставин; проводити індивідуально-профілактичну роботу з 

особами, схильними до вчинення адміністративних правопорушень і злочинів, 

та тими, хто перебуває на профілактичних обліках органів внутрішніх справ 

[98]. 

Разом з тим представляється обґрунтованим, що даний напрямок діяль-

ності не повинен обмежуватися виключно службою дільничних офіцерів по-
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ліції. Відомості зобов’язані надавати й медичні установи, і установи освіти, 

соціальні служби та громадські формування. Важливо пропагувати серед на-

селення ставлення нетерпимості до вчинених злочинів і адміністративних 

правопорушень у цій сфері. 

Громадяни зобов’язані вибудовувати сімейно-побутові відносини на 

основі взаємної згоди і поваги, не порушувати належних умов спільного 

проживання, не провокувати і не допускати сімейно-побутові конфлікти, 

пов’язані із застосуванням насильства чи погрозами застосування насильства, в 

тому числі що є небезпечним для життя чи здоров’я, пошкоджувати в ході 

сімейно-побутового конфлікту спільно нажите майно, погрожувати його 

знищенням, грубо примушувати до чого-небудь, не здійснювати інші дії, що 

посягають на здоров’я, честь і гідність членів сім’ї, інших спільно проживають 

осіб, а також у присутності або у відношенні неповнолітніх. 

Аналіз становлення та розвитку вітчизняного законодавства щодо 

попередження та припинення правопорушень у сфері сімейно-побутових 

відносин в ретроспективі дозволив встановити наступне. У дореволюційний 

період існувала юридична нерівність між чоловіком і жінкою. Це сприяло тому, 

що побої, погрози і приниження в сім’ї по відношенню до дружини і дітей не 

сприймалися суспільством і державою як правопорушення, на які слід було 

негайно реагувати. 

З моменту прийняття Статуту Благочиння 1782 р сфера сімейно-

побутових відносин фрагментарно була включена в загальний нагляд поліції. 

Складається традиційна модель правоохоронної поліцейської діяльності, яка 

передбачала реагування лише на виявлення фактів спричинення тяжкої шкоди 

здоров’ю або смерті. Попередження незначних правопорушень в досліджуваній 

сфері не входило в компетенцію поліції, так як вони носили приватний 

характер і не вимагали надзвичайно пильної уваги з боку держави. У 

врегулюванні сімейно-побутових конфліктів брали участь священнослужителі, 

родичі, громада. Більш того, жорстоке поводження до жінки і сімейно-побутове 



 

73 

насильство вважалися буденними явищами. У радянський період поряд з 

традиційним поліцейським реагуванням на правопорушення в досліджуваній 

сфері сформувалася стійка модель правоохоронної діяльності заснованої на 

взаємодії з громадськістю, провідна роль в якій відводилася органам 

внутрішніх справ. Сімейно-побутові відносини були невід’ємною частиною 

громадського порядку, і у випадках вчинення антигромадських дій, 

адміністративних правопорушень і злочинів вони підпадали під загальний 

адміністративний нагляд міліції, який визначає право на втручання в приватну 

сферуі правоохоронних органів і громадських формувань [99].  

Адміністративні правопорушення, вчинені в досліджуваній сфері, 

зазіхали на громадський порядок і припинялися адміністративно засобами. До 

особи, яка вчинила адміністративний проступок або незначний злочин, 

застосовувалися заходи юридичної відповідальності або громадського впливу. 

Упродовж років незалежності в Україні прийнято низку законодавчих 

актів, які визначають вихідні вимоги, що ставляться до діяльності щодо 

боротьби з правопорушеннями загалом та у сімейно-побутовій сфері зокрема. 

Проте, незважаючи на кількісний складник нормативних правових актів, 

українське законодавство, спрямоване на профілактику правопорушень у сфері 

сімейно-побутових відносин, є розрізненим і вимагає доповнення та 

вдосконалення. Особливість захисту сім’ї від правопорушень з боку держави 

передбачає використання в сімейно-побутовій сфері необхідних інструментів 

правового регулювання і належного рівня взаємодії всіх суб’єктів 

профілактики. Значна кількість звернень громадян, які постраждали від 

протиправних діянь, у поліцію і кризові центри свідчить про те, що запобігання 

правопорушенням у сфері сімейно-побутових відносин необхідно виділити в 

окремий напрям профілактичної діяльності. 
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Висновки до розділу 1 

 

Підсумовуючи викладене в даному розділі, можемо зробити наступні 

узагальнення: 

у сучасному українському суспільстві спостерігається значна кількість 

правопорушень у сімейно-побутовій сфері, що проявляються у різних видах 

насильства. Суспільна небезпека таких правопорушень полягає не тільки в 

заподіянні фізичної та психічної шкоди здоров’ю і життю людини, порушенні 

природного незаперечного права на особисту безпеку, але й у тому, що вони 

загалом призводять до руйнування сім’ї, припинення міжособистісного 

спілкування між її членами, справляють негативний, психотравмуючий вплив 

на дітей, спричиняють складну соціальну адаптацію підлітків, а нерідко і 

суїцидальну поведінку 

Проблема насильницьких правопорушень у сімейно-побутовій сфері в 

нашій державі загострюється через специфіку соціально-економічних умов й 

особливості культурних традицій, що пов’язані зі сферою сімейного життя. 

Сімейне насильство упродовж тривалого часу було частиною подружніх 

відносин. З плином часу ставлення суспільства і держави до проявів насильства 

в сім’ї змінювалося. Однак лише в минулому столітті насильницькі 

правопорушення у сімейно-побутовій сфері стали усвідомлюватися як 

соціальна проблема й отримали негативну оцінку фахівців і вчених, які 

займаються цією проблематикою. 

Аналіз наукової основи адміністративно-правової характеристики 

діяльності суб’єктів запобігання та протидії правопорушенням у сімейно-

побутовій сфері дає змогу згрупувати наукові розвідки так:  праці, в яких 

досліджується ґенеза становлення та розвитку інституту запобігання та протидії 

правопорушенням у сімейно-побутовій сфері; наукові розробки, в яких 

розкривається зміст та сутність діяльності суб’єктів запобігання та протидії 

правопорушенням у сімейно-побутовій сфері, їхня роль у захисті прав людини; 
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чинні нормативно-правові акти України, зарубіжних держав, проєкти законів 

України, що регулюють питання діяльності суб’єктів запобігання та протидії 

правопорушенням у сімейно-побутовій сфері; наукові розробки, в яких 

досліджуються окремі аспекти діяльності суб’єктів запобігання та протидії 

правопорушенням у сімейно-побутовій сфері; наукові праці вітчизняних і 

зарубіжних науковців, в яких розкриваються теоретико-правові, галузеві 

аспекти дослідження діяльності суб’єктів запобігання та протидії 

правопорушенням у сімейно-побутовій сфері; правові періодичні видання, 

інтернет-видання, в яких висвітлюються окремі правові аспекти вирішення 

питання запобігання та протидії правопорушенням у сімейно-побутовій сфері, а 

також наводяться соціологічні та статистичні дані; матеріали юридичної 

практики, які сприяли обґрунтуванню теоретичних положень дослідження та 

підкріпленню їх практичними аспектами. 

З огляду на міждисциплінарний, комплексний характер методологічного 

інструментарію дослідження теоретико-методологічних підходів до 

адміністративно-правової характеристики діяльності суб’єктів запобігання та 

протидії правопорушенням у сімейно-побутовій сфері необхідно 

використовувати наукові методи декількох наук, насамперед загальної теорії 

держави та права, міжнародного права, адміністративного права та процесу, 

конституційного права, кримінального права та кримінології, соціології, що 

дозволяє отримувати об’єктивні, достовірні покизники. 

Інститут запобігання і протидії правопорушенням у сімейно-побутовій 

сфері має глибоке історичне коріння. Однак найбільш дієві його прояви 

пов’язані з набуттям Україною незалежності та вибором проєвропейського 

вектора розвитку. 

Упродовж останніх років в Україні прийнято низку законодавчих актів, 

які визначають вихідні вимоги, що ставляться до діяльності щодо боротьби з 

правопорушеннями загалом та у сімейно-побутовій сфері зокрема. Проте, 

незважаючи на кількісний складник нормативних правових актів, українське 
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законодавство, спрямоване на профілактику правопорушень у сфері сімейно-

побутових відносин, є розрізненим і вимагає доповнення та вдосконалення. 

Особливість захисту сім’ї від правопорушень з боку держави передбачає 

використання в сімейно-побутовій сфері необхідних інструментів правового 

регулювання і належного рівня взаємодії всіх суб’єктів профілактики. Значна 

кількість звернень громадян, які постраждали від протиправних діянь, у 

поліцію і кризові центри свідчить про те, що запобігання правопорушенням у 

сфері сімейно-побутових відносин необхідно виділити в окремий напрям 

профілактичної діяльності. 
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РОЗДІЛ 2  

ПРАВОЗАСТОСОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА 

ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СІМЕЙНО-ПОБУТОВІЙ СФЕРІ 

 

2.1 Умови та чинники, що сприяють вчиненню правопорушень у 

сімейно-побутовій сфері 

 

Адміністративно-правова характеристика правопорушень у вітчизняній 

науці адміністративного права дається через визначення його складу, де 

виділяються його елементи. У науці адміністративного права під його складом 

розуміється єдність встановлених Кодексом про адміністративні 

правопорушення об’єктивних і суб’єктивних ознак, що характеризують 

конкретне винне діяння як адміністративне правопорушення [101]. 

З урахуванням запропонованого нами поняття сімейно-побутового 

відносини, адміністративними правопорушеннями, що вiдбуваються в даній 

сфері в нині чинному КУпАП, є: 

1. Невиконання батьками або іншими законними представниками 

неповнолітніх обов’язків по утриманню та вихованню неповнолітніх, 

2. Залучення неповнолітнього у вживання пива та напоїв, що 

виготовляються на його основі, спиртних напоїв або психотропних речовин та 

прекурсорів. Дані адміністративні правопорушення були предметом 

дослідження багатьох наукових робіт, тому в нашому дослідженні не 

викликають наукового інтересу. 

В даний час вважається, що правопорушеннями, що вiдбуваються в 

сімейно-побутовій сфері (далі – СПС), є зазначені вище статті КУпАП, 

правопорушення, що містяться в національному законодавстві, а також дрібне 

хуліганство (стаття 173 КУпАП). 

Одним з обов’язків поліції, зазначених у Законі України «Про 

Національну поліцію» від 02.07.2015 [102] є виявлення причин злочинів і 
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адміністративних правопорушень і умов, що сприяють їх вчиненню, а також 

осіб, які мають намір вчинити протиправні дії. Співробітники поліції всією 

своєю діяльністю повинні домагатися того, щоб громадяни України завжди 

могли розраховувати на її допомогу у всіх випадках, коли виникає потреба. 

Виявлення правопорушень, як і інші напрямки діяльності поліції, відображають 

суть і специфіку поліцейської діяльності. Ефективна діяльність поліції 

неможлива без громадського схвалення і тісної взаємодії поліції з місцевими 

органами влади, населенням, окремими громадами, недержавними 

організаціями. 

Виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню адміністративних 

правопорушень, є одним із завдань провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. Вирішуючи це завдання, поліція та інші суб’єкти 

профілактики правопорушень, вчинених у сфері сімейно-побутових відносин, 

стикаються з низкою теоретичних і практичних проблем, пов’язаних з: 

1) співвідношенням діяльності з виявлення причин і умов, що сприяють 

вчиненню правопорушень у сфері сімейно-побутових відносин, з діяльністю, 

пов’язаною з виявленням фактів правопорушень; 

2) виявленням і визначенням кола об’єктивних і суб’єктивних причин і 

умов, що сприяють і (або) породжують вчинення правопорушень, впливаючи 

на які, реалізується мета їх ефективного попередження; 

3) визначенням джерела інформації про причини і умови, що сприяють 

правопорушенням у сфері СПС, і осіб, які в силу свого асоціального способу 

життя до їх вчинення; 

4) застосування адміністративно-правових засобів, спрямованих на 

виявлення даних негативних явищ під час здійснення спеціальної профілактики 

правопорушень в сфері сімейно-побутових відносин [103, с. 241]. 

Виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень, осіб, 

схильних до скоєння правопорушень (в силу своєї асоціальної поведінки, 

способу життя), і виявлення самих правопорушень, на нашу думку, мають 
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багато в чому схожі властивості, і часом їх важко відокремити одну від одної. 

По-перше, виявлення тих чи інших негативних явищ уповноваженими 

органами здійснюється, як правило, в режимі ініціативного пошуку. При цьому 

співробітники поліції не задаються метою виявлення тільки таких причин і 

умов окремо від виявлення правопорушень. Цей пошук здійснюється, як 

правило, одночасно. По-друге, виявлення названих негативних явищ 

відбувається з метою їх усунення або нейтралізації, що унеможливлює скоєння 

правопорушень. По-третє, сам набір адміністративно-правових засобів, що 

застосовуються поліцією при виявленні причин і умов правопорушень і самих 

правопорушень, дуже схожий. Однак якщо виявлення перших здійснюється при 

здійсненні загального і спеціального виду профілактики, то виявлення друге, 

тобто самих правопорушень, – при безпосередньо попереджувальній 

діяльності. При виявленні причин і умов, що сприяють вчиненню 

правопорушень, суб’єктами профілактики при усуненні або нейтралізації цих 

негативних явищ досягається мета – недопущення у потенційних 

правопорушників умислу на вчинення правопорушень, а при здійсненні 

попередження на стадії запобігання – щоб дана особа при вже виниклому 

умислу, направленому на вчинення правопорушення, – відмовилося від його 

здійснення. 

Виявлення поліцією правопорушень, їх причин і умов необхідно 

розглядати як комплекс спеціальних поліцейських заходів попереджувального 

впливу, що проводяться структурними підрозділами і співробітниками поліції в 

межах встановленої компетенції спільно з іншими суб’єктами профілактики 

[104, с. 82]. Під виявленням правопорушень розуміється система заходів, 

спрямованих на встановлення об’єктивної сторони складу правопорушення в 

діях фізичної особи. Держава створює необхідні організаційно-правові 

передумови реалізації важливого, розрахованого, перш за все, на 

попереджувальний ефект, принципу забезпечення невідворотності 

відповідальності за вчинений злочин і інше правопорушення. Однак виявлення 
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причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень, має передувати 

виявленню правопорушень, але частіше відбувається навпаки, коли такі 

причини і умови стають очевидними лише після вчинення правопорушення. 

Виявити правопорушення – це значить виявити його ознаки. Виявлення 

правопорушень передбачає активну роботу співробітників різних служб поліції 

з населенням, а також цілеспрямоване здійснення різних комплексних заходів. 

Для повного забезпечення права громадян на державний захист від 

правопорушень співробітники поліції зобов’язані подавати для реєстрації будь-

яку отриману інформацію про ознаки, що здійснюються або вчинених 

правопорушень. 

У кожному випадку виявлення ознак правопорушення поліція вживає 

заходів щодо встановлення події злочину, викриття особи чи осіб, винних у 

скоєнні правопорушення. Адже саме в разі виявлення ознак адміністративних 

правопорушень, їх причин і умов, співробітники поліції мають право 

застосовувати адміністративно-правові засоби попередження і припинення 

правопорушень. Процес виявлення поліцією ознак правопорушень закінчується 

такою формою адміністративно-правових засобів як документування, тобто 

процесуальне оформлення і закріплення інформації про обставини вчинення 

правопорушення в процесуальних документах, що мають доказове значення 

при розгляді справи юрисдикційними органами [105, с. 83]. 

При дослідженні насильницьких дій в сімейно-побутових відносинах 

виникають об’єктивні труднощі. Це пов’язано з високим ступенем латентності 

цих злочинів, оскільки, з одного боку, у постраждалих або немає бажання з 

різних причин звертатися в правоохоронні органи або це пов’язано з 

нездатністю  або навіть відсутністю можливості звернутися до цих органів 

(діти, люди похилого віку). Також причиною високої латентності сімейно-

побутових правопорушень є небажання виставляти особисті проблеми на загал.  

Сімейно-побутові відносини – це безперечно закриті від сторонніх 

відносини, які характеризуються автономністю. Латентним є і сімейне 
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неблагополуччя, особливо в початковій стадії, коли дорослі члени сім’ї, інші 

особи, які проживають разом – розраховують впоратися з соціальними та 

іншими проблемами власними силами [106, с 48]. Практично половині 

правопорушень, що відбуваються в сфері СПС, передують тривалі сімейні 

конфлікти. Підгрунтям для них є наявність протиріч в думках осіб на ті чи інші 

життєві явища, що виникли негативні явища (наркоманія, алкоголізм, труднощі 

у працевлаштуванні), матеріальна невпорядкованість, захоплення осіб 

азартними іграми тощо. В результаті всезростаючого впливу цих негативних 

факторів на людей з’являються озлобленість, жорстокість, егоїзм та інші 

негативні риси. Приводами для скоєння правопорушень стають також постійні 

закиди одних осіб іншим щодо їх розбещеності, пияцтва, паразитування за 

рахунок рідних і близьких, що особливо характерно для раніше судимих. 

Виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень, є 

діяльністю, спрямованою на здійснення загальної та спеціальної профілактики 

правопорушень. Загальну профілактику поліція може здійснювати дуже 

обмежено, адже вона спрямована на виявлення економічних, політичних, 

соціальних та інших причин скоєння правопорушень, на які органи внутрішніх 

справ не можуть чинити такий профілактичний вплив як інші органи. Загальна 

профілактика здійснюється в основному державою за допомогою реалізації 

засобів політичного, економічного, правового, соціального, ідеологічного, 

технічного характеру. До них відноситься пропаганда правових знань, 

здорового способу життя і т.д. [107] В цьому випадку органи внутрішніх справ 

беруть активну участь в здійсненні загальної профілактики шляхом впливу на 

різні соціальні групи, наприклад, осіб, які систематично вживають алкоголь і 

наркотичні засоби, мешканців гуртожитків і т.д. На нашу думку, ми можемо 

говорити не тільки про загальну, але і спеціальну профілактику. 

Спеціальна профілактика – це така профілактика, яка здійснюється 

правоохоронними органами та іншими спеціально уповноваженими суб’єктами 

шляхом застосування різних засобів (адміністративно-правових, кримінально-
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правових, кримінально-процесуальних, оперативно-розшук них та ін.) з метою 

попередження правопорушень, виявлення і усунення причин та умов їх 

здійснення, а також осіб, схильних до скоєння правопорушень в силу свого 

асоціального способу життя. 

Щодо об’єкта і предмета нашого дослідження під спеціальною 

профілактикою поліцією правопорушень у сфері сімейно-побутових відносин, 

на наш погляд, слід розуміти застосування даними органами адміністративно-

правових засобів, спрямованих на виявлення, усунення або нейтралізацію 

причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень у зазначеній сфері 

суспільних відносин, і осіб, схильних до вчинення цих правопорушень в силу 

своєї асоціальної поведінки в сімейно-побутовій сфері [108, с. 294]. 

До адміністративно-правових засобів, спрямованих на виявлення, 

усунення або нейтралізацію причин і умов правопорушень у зазначеній сфері 

суспільних відносин, належать загальні (застосовувані багатьма 

уповноваженими суб’єктами) і спеціальні (застосовуються поліцією).  

До загальних адміністративно-правових засобів виявлення даних 

правопорушень відносяться, наприклад, отримання інформації про підготовку 

до правопорушення або його скоєння з різних джерел: ЗМІ, в ході 

спеціалізованих рейдів, комплексних заходів, зі скарг, заяв, отриманих при 

прийомі громадян, здійснення комплексних цільових рейдів і т.д. [109, с. 298]. 

Наприклад, співробітники органів внутрішніх справ зобов’язані вживати 

заходів, спрямованих на попередження поширення алкоголізму, наркоманії та 

токсикоманії серед неповнолітніх. З цією метою вони беруть участь в 

проведенні рейдів і операцій, спільно з працівниками муніципальних утворень, 

в яких виявляють: 

 неповнолітніх, які вживають алкогольну або спиртовмісну 

продукцію; 

 осіб, які порушують правила продажу неповнолітнім етилового 

спирту, алкогольної або спиртовмісної продукції, тютюнових виробів; 
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 неповнолітніх, які споживають наркотичні засоби або психотропні 

речовини чи прекурсори без призначення лікаря, а також займаються їх 

можливим збутом; 

 осіб, які залучають неповнолітніх до вживання алкогольної або 

спиртовмісної продукції, споживання наркотичних засобів, психотропних 

речовин та прекурсорів без призначення лікаря; 

 осіб, які залучають неповнолітніх до заняття бродяжництвом, 

жебрацтвом [110, с. 68]. 

Ці заходи спрямовані на усунення впливу зазначених негативних явищ на 

неповнолітніх. При цьому у випадках, коли є ознаки складу правопорушень, 

винні особи повинні бути притягнуті до відповідальності, що позитивно 

позначається на загальному стані в сімейно-побутовій сфері. Наприклад, 

припиняючи випадки продажу алкогольної продукції неповнолітнім і 

залучаючи за ці дії до адміністративної відповідальності її продавців, 

обмежується вживання цієї продукції серед неповнолітніх. В даному випадку 

ми можемо говорити про те, що, виявляючи зазначені факти і залучаючи 

винних осіб до відповідальності, здійснюється профілактика, перш за все, 

сімейно-побутових правопорушень. 

До числа спеціальних відносяться адміністративно-правові засоби 

виявлення правопорушень у СПС, наприклад, звіт керівника відділу поліції і 

дільничного уповноваженого поліції перед населенням, прийом громадян, 

профілактичний обхід адміністративної дільниці, при якому необхідно 

приділяти особливу увагу перевірці отриманої інформації про скарги на 

протиправну поведінку сусідів та інших мешканців будинку. Співробітники 

поліції здійснюють виявлення осіб, які залучають неповнолітніх до вчинення 

злочинів та (або) антигромадських дій і т.д. Даним особам в більшості випадків 

притаманні такі суб’єктивні ознаки, як: 

а) різного роду захворювання психіки; 

б) низький рівень виховання та освіти; 
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в) маргінальний спосіб життя; 

г) характерологічні риси особистості (агресивність, грубість, цинічність, 

зухвалість) і т.д [111, с. 145]. 

Виявлення ознак правопорушень у СПС здійснюється різними формами. 

До них відноситься використання такого адміністративно-правового засобу, як 

спостереження за поведінкою осіб, які перебувають на профілактичному 

обліку, їх способом життя, колом спілкування. Наприклад, співробітники 

поліції мають право відвідувати неповнолітніх, проводити бесіди з ними, їх 

батьками (законними представниками) і іншими особами [112, с. 85]. 

Ще однією формою діяльності з виявлення причин і умов, що сприяють 

вчиненню правопорушень у зазначеній сфері, є взаємодія поліції з органами 

охорони здоров’я, РАГСом, соціального захисту, опіки і піклування. До 

неспеціалізованих суб’єктів профілактики правопорушень в СПС можна 

віднести різні громадські утворення, політичні партії та рухи, релігійні та інші 

організації, також і стали вже традиційними такі структури, як вуличні, 

будинкові комітети, батьківські та піклувальні ради і т. д. 

При зборі інформації про правопорушення, які заплановані або ті які вже 

відбулися співробітники поліції застосовують і таку форму їх виявлення, як 

робота з особами на позаштатній основі [113, с. 234]. 

Інформацію про факти та осіб, які вчиняють правопорушення або 

схильних до їх вчинення у СПС можливо отримати з ОСББ або комунальних 

установ. Приводом до цього може служити необхідність отримання списків 

осіб, які довгий час не оплачують комунальні послуги. 

Здійснення первинного документування співробітником поліції 

правопорушень в сфері сімейно-побутових відносин при безпосередньому його 

виявленні (складання рапорту, прийом письмових пояснень і т.д.) теж 

відноситься до адміністративно-правових засобів [114, с. 131]. 

У науці адміністративного права вже висловлена думка про те, що 

вдосконалення правового механізму виявлення та усунення причин і умов, що 
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сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, є першою сходинкою в 

цілій системі заходів щодо вдосконалення механізму правового регулювання, 

що, на наш погляд, є вірним судженням. Однак вважаємо, що виявлення і 

усунення причин і умов, що сприяють вчиненню адміністративних 

правопорушень, в тому числі в сфері сімейно-побутових відносин, доцільно 

виділяти в якості першої стадії адміністративної діяльності поліції, спрямованої 

на попередження і припинення правопорушень. 

Визначення умов, що вказують на можливість реагування поліції на 

випадки порушення прав громадян в СПС, на виявлення причин і умов, що 

сприяють вчиненню таких правопорушень, і їх подальше усунення 

(нейтралізацію) має стати, на нашу думку, одним з напрямків вдосконалення 

правового регулювання діяльності поліції. 

Виявлення поліцією причин і умов, що сприяють вчиненню 

правопорушень у сфері сімейно-побутових відносин, в більшості випадків має 

відбуватися в режимі ініціативного (здійснюваного власними силами) і 

опосередкованого (шляхом залучення інших суб’єктів) видами пошуку з метою 

попередження правопорушень [115, с. 82]. Однак у практичній діяльності 

здійснення власного ініціативного пошуку ускладнюється, що пов’язано, перш 

за все, з високим ступенем завантаженості найважливішого суб’єкта 

профілактики –уповноваженого дільничного поліції – повідомленнями і 

заявами найрізноманітнішого характеру. У цих умовах побудувати грамотну 

поступальну роботу, спрямовану на виявлення причин і умов, що сприяють 

вчиненню правопорушень СПС, і самих правопорушень досить складно [116, с. 

249]. 

Ще однією перешкодою до здійснення ефективної роботи дільничного в 

цій сфері діяльності є слабкий рівень їх професійної підготовленості. 

Незважаючи на те, що в даний час однією з кваліфікаційних вимог для осіб, які 

претендують на заміщення посади дільничного, є наявність вищої юридичної 

освіти, до сих пір більшість з них такої не мають, що не може не позначатися на 
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якості їх роботи. Наявність недоліків в системі професійної підготовки 

відзначають також керівники органів внутрішніх справ різного рівня.  

Виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень, 

здійснюється так само і опосередковано, з використанням можливостей різних 

неправоохоронних відомств. Наприклад, департаментом охорони здоров’я м. 

Львова прийнято рішення, яке зобов’язує співробітників медичних установ про 

всі виявлені медичними працівниками факти, що мають ознаки жорстокого 

поводження з дітьми, інформувати фахівців в сфері опіки та піклування, 

районні комісії у справах неповнолітніх і захисту їх прав, і інші компетентні 

структури [117]. А ті, в свою чергу, про ці факти зобов’язані інформувати 

поліцію. У цьому випадку схема виявлення правопорушень виглядає таким 

чином: при зверненні громадян медичні працівники виявляють і фіксують 

факти правопорушень, передають цю інформацію в органи опіки та піклування 

і районні комісії у справах неповнолітніх і захисту їх прав, а ті, в свою чергу, в 

поліцію. 

Виявлення та облік сімейного неблагополуччя також є однією з форм 

діяльності уповноважених суб’єктів щодо встановлення факторів, що 

загрожують благополуччю, здоров’ю та життю неповнолітніх, інших осіб і що 

обумовлюють необхідність втручання з метою нормалізації ситуації, усунення 

причин і умов неблагополуччя [118, с. 123]. 

На наш погляд, необхідно більш поглиблено поставитися до проблеми 

виявлення негативних явищ, що сприяють вчиненню правопорушень у СПС, на 

стадії ранньої профілактики. 

У науці причини скоєння правопорушень поділяються на такі види: 

соціальні (наявність соціальних протиріч, соціальне розшарування, безробіття і 

т.д.), економічні (кореняться в сфері розподілу благ, нажитого майна, низький 

рівень доходів), політичні (нестабільність політичного розвитку, політичні 

криза и), юридичні (недосконалість правової бази, правовий нігілізм), 

психологічні (агресивність, егоїстичність, високий рівень матеріальних запитів, 
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заздрість, помста) і ін [119, с. 86]. Всі вони роблять свій негативний вплив на 

СПС. Однак усунення даних причин правопорушень є лиш частиною загальної 

профілактики. Частиною ж спеціальної профілактики в рамках об’єкта і 

предмета нашого дослідження є виявлення певних причин і умов, що сприяють 

вчиненню правопорушень саме у сфері СПС. До них відносяться такі причини і 

умови, які в разі невжиття заходів щодо їх усунення (нейтралізації), дають 

основу для виникнення сімейно-побутових конфліктів, в ході яких громадяни 

чинять протиправні дії стосовно членів сім’ї, інших спільно проживаючих осіб. 

Даний факт підтверджується слідчою та судовою практикою. На сайті судової 

адміністрації розміщені для загального огляду вироки у кримінальних справах 

за злочинами, передбаченими ст.ст. 105, 111 КК України [120]. В ході ннашого 

дослідження було проаналізовано значний масив судових рішень, які 

стосуються проваджень у СПС. Дане дослідження показало, що причинами та 

умовами, що сприяють вчиненню правопорушень у СПС, є: 

1) об’єктивні: 

 латентність і безкарність здебільшого сімейно-побутових конфліктів; 

 відсутність необхідних умов для виховання дітей (незадовільні житлові 

умови, повна або тимчасова відсутність у батьків та інших представників 

роботи; несприятливі матеріальні умови); 

 залучення або входження неповнолітньої (дорослої) особи в негативне 

коло спілкування (секти, клуби, молодіжні та інші соціальні групи з 

антигромадською спрямованістю); 

 відсутність (зникнення) рідної (близької) дорослої людини або 

неповнолітнього; 

 смерть одного з батьків і т.д. 

2) суб’єктивні: 

 особиста неприязнь до потерпілого, конфліктність певних осіб; 

 пияцтво і алкоголізм; 

 наркоманія і токсикоманія; 
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 глибокі розбіжності з приводу форм і методів виховання дитини; 

 відсутність одного з батьків, їх розлучення; 

 захоплення особи азартними, комп’ютерними іграми; 

 дії і висловлювання осіб про наміри здійснення суїцидальних актів 

(причини: довга і важка хвороба, матеріальні труднощі, звільнення з роботи, 

нерозділене кохання, критика з приводу зовнішніх, розумових та інших даних 

людини та ін.); 

 повернення одного з батьків (інших осіб) в сім’ю з місць позбавлення 

волі; 

 відсутність у дитини і сім’ї зв’язку зі школою; 

 гострі проблеми у професійній діяльності (конфлікти з керівництвом 

(підлеглими), з членами робочого (службового) колективу і т.д.; 

 факти порушення громадського порядку з боку сусідів (гучні крики, 

шум у сусідів), що викликали різко різну оцінку членів сім’ї та інших 

спільнопроживаючих осіб, що викликало сімейно-побутовий конфлікт 

(«пошумлять і перестануть» або «так не повинно тривати!») [121, с. 348-352]. 

У будь-якому із зазначених випадків необхідно комплексно провести їх 

оцінку на предмет виникнення загроз життю і здоров’ю, особистій безпеці 

громадян і неповнолітніх в сфері сімейно-побутових відносин. При виникненні 

даних причин і умов громадяни, як правило, порушують соціальні норми, що в 

деякій мірі дає підставу суб’єктам профілактики прогнозувати можливе 

вчинення ними правопорушень. В даному випадку здійснюється спеціальна 

профілактика, спрямована на виявлення осіб, які раніше не притягувалися до 

відповідальності. Дані громадяни можуть ставати об’єктами профілактичного 

впливу. 

При зверненні зацікавлених осіб (батьків, чоловіка (дружини), інших 

родичів, колег) з проханням (заявою) про надання їм допомоги за даними 

фактами може бути проведена перевірка різними суб’єктами профілактики, в 

результаті якої дані громадяни з поведінкою, що відхиляється можуть стати 
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об’єктами впливу з їх боку. Тому ми пропонуємо сформульовані і представлені 

нами вище соціальні явища юридично закріпити в науковому обігу і 

рекомендувати їх враховувати органам внутрішніх справ в своїй нормотворчій 

та практичній діяльності в якості причин і умов, що сприяють вчиненню 

правопорушень у СПС [122, с. 137]. 

Діяльність суб’єктів профілактики правопорушень, вчинених у СПС 

повинна носити спільний характер. Схема руху інформації про неблагополучні 

фактах, що складаються в СПС, виглядає наступним чином. Первинна 

інформація про неблагополучні сім’ї, і там, де виникають причини і умови, що 

сприяють вчиненню правопорушень в СПС, від первинних носіїв, якими є, 

перш за все, сусіди, мешканці мікрорайону, надходить або прямо в 

уповноважені органи для прийняття відповідних профілактичних заходів 

(поліцію, органи опіки та піклування), або надходить в ці органи 

опосередковано через уповноважених суб’єктів, органи охорони здоров’я, 

ОСББ, ЗМІ та ін. 

Необхідно відзначити, що більш за все з населенням адміністративної 

дільниці пов’язані громадські пункти охорони порядку. Вони сприяють 

державним і муніципальним органам у забезпеченні громадського порядку за 

такими напрямками, як: 

1) забезпечення охорони громадського порядку, особистої безпеки 

громадян, охорони їх власності; 

2) профілактика безпритульності і бездоглядності неповнолітніх, 

здійснення контролю за їх поведінкою в громадських місцях, організація 

культурного дозвілля неповнолітніх за місцем проживання; 

3) дотримання порядку використання, утримання, експлуатації житлових 

будинків, а також прибудинкових та дворових територій; 

4) забезпечення пожежної безпеки житлових будинків та інших об’єктів, 

розташованих в житлових зонах; 

5) організація дорожнього руху в житлових зонах, а також розташування 
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гаражних будов і автостоянок; 

6) дотримання правил благоустрою, охорони об’єктів благоустрою та 

зелених насаджень в житлових зонах; 

7) забезпечення санітарного стану території; 

8) організація утримання тварин, тобто за такими напрямками, в яких 

може створюватися грунт для скоєння правопорушень [123, с. 295]. 

Об’єднання громадських формувань України з охорони громадського 

правопорядку формуються з представників органів влади, підприємств та 

організацій, громадських об’єднань, в тому числі жителів мікрорайонів. Члени 

таких формувань мають право фіксувати факти правопорушень, повідомляти 

про них у відповідні органи державної влади та місцевого самоврядування, 

надавати співробітникам поліції та іншим посадовим особам державних органів 

та органів місцевого самоврядування сприяння в припиненні правопорушень. У 

розділі ІІІ Закону України «Про участь громадян в охороні громадського 

порядку і державного кордону» [124] визначено основні завдання, права та 

обов’язки громадських формувань з охорони громадського порядку і 

державного кордону та їх членів. На нашу думку, громадські формування 

повинні отримати повноцінний статус суб’єкта профілактики, що має бути 

підкріплено відповідною правовою базою. 

Необхідно також відзначити, що далеко не у всіх випадках члени 

зазначених громадських формувань мають відповідний рівень знань 

нормативних правових актів, психологічної підготовки і практичний досвід їх 

застосування, щоб більш ефективно надавати допомогу громадянам при їх 

зверненні або при самостійному виявленні правопорушень. Тому, на нашу 

думку, необхідно проведення з даними співробітниками занять, спрямованих на 

вивчення основ законодавства, щоб грамотно фіксувати правопорушення, 

звернення громадян, інформацію про події і т.д. для передачі їх співробітникам 

поліції [125]. 

У свою чергу органи державної влади розглядають в рамках своєї 
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компетенції пропозиції, внесені радами з питань забезпечення громадського 

порядку, і вживають заходів щодо усунення причин і умов, що сприяють 

вчиненню правопорушень, виявлених членами громадських формувань, 

відповідно до національного законодавства. Таким чином, склалася схема 

виявлення фактів і осіб, що створюють загрози для громадян: члени 

громадських формувань виявляють і фіксують дані факти, передають 

інформацію про них в органи влади, в тому числі поліцію. 

Інформацію про правопорушення в СПС можна отримати з відповідних 

номенклатурних справ територіальних органів поліції на районному рівні, з 

документів, що надходять від органів дізнання, слідства і установ кримінально-

виконавчої системи [126]. 

Діяльність по виявленню причин і умов, що сприяють вчиненню 

правопорушень у СПС, здійснюється і органами освіти. Дані органи виявляють 

дітей, які не відвідують або систематично пропускають заняття, які 

перебувають в соціально небезпечному положенні, а також виявляють такі сім’ї 

і вживають заходів щодо встановлення причин та умов виникнення таких 

негативних явищ, повідомляють цю інформацію в інші органи профілактики, в 

тому числі в органи внутрішніх справ. Аналогічні функції виконують і органи 

соціального захисту, у справах молоді та інші. 

Особливу увагу в своїй діяльності співробітники поліції і працівники 

інших органів профілактики правопорушень повинні приділяти виявленню 

осіб, що негативно впливають на дітей, на неформальні молодіжні групи, що 

мають антисоціальну спрямованість [127, с. 246]. 

Одним з головних умов, що сприяють вчиненню правопорушень у СПС, є 

безкарність правопорушників або призначення їм занадто м’яких покарань. 

Виявлення правопорушень, причин і умов, що сприяють вчиненню 

правопорушень у СПС, має місце і при здійсненні поліцією нагляду за особами, 

звільненими з місць позбавлення волі, наприклад, на предмет дотримання 

піднаглядною особою адміністративних обмежень і невиконання передбачених 
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законодавством обов’язків та приписів [128, с. 23]. В даному випадку 

співробітники поліції застосовують адміністративно-правові засоби, спрямовані 

на виявлення випадків порушень піднаглядними зазначених заборон і 

обмежень. До таких засобів належать: 

 спостереження шляхом відвідувань за місцем проживання, роботи; 

 обов’язкова явка від 1 до 4 разів на місяць в органи внутрішніх справ за 

місцем проживання або за місцем реєстрації реєстрації; 

 порядок повідомлення піднаглядними органів і посадових осіб про своє 

працевлаштування, про зміну місця проживання, а також про повернення до 

місця проживання; 

 додаткова вимога про обов’язкову явку піднаглядних за викликом в 

певний термін в ОВС, дільничний пункт поліції; 

 приймати від піднаглядних пояснення [125].  

Такі адміністративно-правові засоби застосовуються поліцією з метою 

профілактики правопорушень з боку піднаглядних осіб, як в цілому, так і в 

СПС, зокрема. 

Таким чином, всі перераховані вище види адміністративно-правових 

засобів, що застосовуються поліцією та іншими суб’єктами, спрямовані на 

виявлення та нейтралізацію причин і умов, що сприяють вчиненню 

правопорушень у СПС, і осіб, схильних до їх вчинення в силу своєї асоціальної 

поведінки. Переважно вони застосовуються поліцією для досягнення 

зазначених цілей, але деякі з них можуть використовуватися також і на стадії 

попередження правопорушень, вчинених у сфері семейно-побутових відносин. 

В основному ці засоби носять неправову форму і висловлюють метод 

переконання, за змістом приписів, які переважно є дозволеними [129, с. 85].  

Виявлення сформульованих нами об’єктивних і суб’єктивних причин і 

умов, що сприяють вчиненню правопорушень у СПС, здійснюється поліцією в 

рамках загальної та спеціальної профілактики. Джерелами інформації про 

причини і умови, що сприяють правопорушенням у СПС, і про осіб, схильних в 
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силу свого асоціального способу життя до їх вчинення, є: окремі громадяни 

(сусіди, близькі родичі, самі потерпілі), працівники соціальних установ (органів 

освіти, охорони здоров’я, опіки та піклування і т.п.) [125]. Однак, на нашу 

думку, сполучною ланкою з передачі інформації між зазначеними громадянами 

і поліцією служать саме громадські формування забезпечення правопорядку, 

які на новій правовій основі можуть ефективно функціонувати як суб’єкт 

профілактики і взаємодіяти з поліцією. 

Інформація про негативні явища, причини й умови, що сприяють 

правопорушенням у СПС, повинна, так чи інакше, надходити в поліцію, інші 

органи, уповноважені здійснювати протидію правопорушенням у зазначеній 

сфері до скоєння правопорушень. Необхідно змінити існуючу практику, коли 

такі причини і умови встановлюються і стають очевидними лише після скоєння 

правопорушень. Але, крім того, необхідно в кожному конкретному випадку їх 

вивчити і застосувати відповідні адміністративно-правові засоби для їх 

запобігання та усунення. 

 

2.2 Повноваження суб’єктів запобігання та протидії 

правопорушенням у сімейно-побутовій сфері 

 

Проблема встановлення компетенції поліції щодо попередження та 

припинення правопорушень у сфері сімейно-побутових відносин має 

принципове наукове і практичне значення. Вона дозволяє визначити перелік і 

рівень закріплення владних повноважень поліції; способи і механізми взаємодії 

з іншими суб’єктами системи профілактики; гарантувати легітимність дій 

співробітників поліції в приватній сфері; конкретизувати умови і межі 

застосування адміністративно-правових заходів [130]. Ця компетенція включає 

в себе два взаємопов’язаних напрямки: попередження і припинення 

правопорушень у сфері сімейно-побутових відносин.  
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Поняття «компетенція» (від лат. Сompetere – підходити, відповідати, 

домагатися; англ. Competence) законодавчо не закріплено, разом з тим воно 

часто зустрічається в нормативних правових актах і юридичній літературі, 

вказуючи на повноваження того чи іншого органу державної влади в цілому або 

в певній сфері суспільних відносин.  

Юридична енциклопедія визначає «компетенцію» як сукупність 

встановлених нормативними правовими актами завдань, функцій, прав і 

обов’язків державних органів, посадових осіб, а також коло питань, за якими 

вони мають право прийняття рішення [131]. Сутність компетенції полягає в 

забезпеченні ефективної реалізації функцій і рішення задач, закріплених за 

суб’єктами правовідносин засобами правового та організаційного характеру. 

Д.Н. Бахрах відносить компетенцію до складного правового явища, яке 

включає в себе предмети підвідомчості, правомочності і обов’язку [132, с. 125].  

У багатьох дефініціях визначається перелік суб’єктів адміністративного 

права. Зокрема, В. Колпаков, даючи визначення поняттю суб’єктів 

адміністративного права, до них відносить органи державної виконавчої влади 

та їх структурні підрозділи, громадські організації, адміністрації підприємств, 

установ, організацій, виконавчі підрозділи органів місцевого самоврядування, 

громадян, осіб без громадянства та іноземних громадян [133, с. 100]. 

З огляду на проблематику нашого наукового дослідження, цінною 

вважаємо наукову позицію В. Авер’янова, котрий звертає увагу на широке коло 

учасників суспільних відносин, наділених адміністративним правом 

правосуб’єктністю, внаслідок чого приходить до висновку стосовно значно 

ширшого переліку суб’єктів адміністративного права. До таких суб’єктів 

науковцем віднесені громадяни, іноземці, особи без громадянства, державні 

органи (насамперед органи виконавчої влади, а також внутрішні підрозділи їх 

апарату), органи громадських організацій, адміністрації підприємств, установ, 

організацій, а також органи місцевого самоврядування [134, с. 190]. 
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У відповідності до поданої класифікації спеціально уповноваженими 

органами у сфері запобігання та протидії домашньому насиллю являються: 

– центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству; 

– центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері запобігання та протидії домашньому насильству; 

– Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні 

адміністрації, у тому числі їхні структурні підрозділи, до повноважень яких 

належить здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству; 

– сільські, селищні, міські, районні у містах (у разі їх створення) ради, їх 

виконавчі органи, до повноважень яких належить здійснення заходів у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству [135, с. 13-17]. 

На підставі вищенаведеного, законодавчо закріплена система суб’єктів, 

що діють у напрямі запобігання та протидії домашньому насиллю. Разом із тим 

дане питання ще неналежно досліджене у правовій науці. Немає дефініції 

зазначеного поняття, не напрацьовані теоретико-наукові засади її 

формулювання, а також є невизначеними підходи до систематизації вказаних 

суб’єктів.  

Деякі вчені вважають, що суб’єкти адміністративно-правового реагування 

на вчинення домашнього насильства, це наділені відповідними 

повноваженнями державні органи, органи виконавчої влади і місцевого 

самоврядування та їх структурні підрозділи, об’єднання громадян, 

підприємства, установи та організації, а також фізичні особи – громадяни 

України, іноземці та особи без громадянства, які наділені відповідною 

правосуб’єктністю та вступають в адміністративно-правові відносини у зв’язку 

з вчиненням такого насильства і спрямовані на його припинення, недопущення 

в подальшому та покарання кривдника [136, с. 46-49]. 
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У нашому дослідженні звертаємо увагу на систему суб’єктів, що 

здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. 

На думку В. А. Лебедєва, всі державні органи, в тому числі і поліція, 

наділені певною компетенцією. Д. Н. Бахрах вважає, що компетенція 

складається з двох обов’язкових елементів: владних повноважень і 

підвідомчості, які розглядаються в сукупності» [132, с. 127].  

Ю. А. Тихомиров вважає, що компетенційну основу державного органу 

складають предмети підвідомчості як певні сфери та об’єкти впливу і власне 

владні повноваження [138, с. 105].  

Загальна компетенція поліції полягає в тому, що вона покликана 

захищати життя, здоров’я, права і свободи громадянина, власність, інтереси 

суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань і володіє 

правом застосування заходів державного примусу в законодавчо встановлених 

межах [139, с. 158].  

На думку В. Б. Гайдова, компетенція поліції передбачає використання 

об’єктивних можливостей, якими вона володіє для реалізації доручених 

функцій. Специфіка її діяльності полягає в орієнтованості на протидії 

різноманітним правопорушенням [140, с. 49]. Компетенція поліції по одному з 

основних напрямків діяльності – попередженні і припиненні правопорушень – 

відображає різні сторони наявних у неї владних повноважень, зокрема, їх обсяг, 

форми та методи реалізації, територію дії. Аналіз національного законодавства 

свідчить про те, що норми, які стосуються компетенції поліції щодо 

попередження та припинення правопорушень у сімейно-побутовій сфері, 

визначені в різних нормативних правових актах. До їх числа відносяться 

КУпАП [101], Закон «Про Національну поліцію» [102], Закон «Про 

профілактику правопорушень» [97].  

Попередження правопорушень у сфері сімейно-побутових відносин являє 

собою комплекс адміністративно-правових дій посадових осіб поліції, 

спрямованих на виявлення та вжиття заходів до усунення причин, умов і 
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обставин, що сприяють вчиненню злочинів та адміністративних 

правопорушень, антигромадської поведінки подружжя, близьких родичів, осіб, 

пов’язаних власністю, осіб, які спільно проживають і ведуть спільне 

господарство.  

Попереджувальна поліцейська діяльність здійснюється як на етапі 

формування в потенційного правопорушника умислу на вчинення 

правопорушення, так і по відношенню до осіб, які вже раніше їх вчинили. Ця 

діяльність відрізняється чіткою профілактичною спрямованістю [141, с. 56].  

До попереджувальної діяльності відносяться: своєчасне виявлення 

зазначених осіб; здійснення з ними індивідуальної профілактичної роботи; 

запобігання злочинів, які готуються; створення необхідних умов для 

недопущення протиправних посягань; проведення роз’яснювальної, 

інформаційної роботи з особами, які перебувають з правопорушником в 

семейно-побутових відносинах.  

Як правило, планові заходи щодо попередження правопорушень в сфері 

сімейно-побутових відносин здійснюються за місцем проживання 

правопорушника і (або) потерпілого або в службовому приміщенні. Залежно від 

характеру і ступеня суспільної небезпеки протиправного діяння, вчиненого в 

СПС, поліція уповноважена застосовувати спеціальні заходи профілактики 

адміністративного, кримінального, кримінально-процесуального та оперативно-

розшукового характеру. Обов’язки та завдання поліції щодо попередження 

правопорушень в сфері сімейно-побутових відносин визначені в ст. Закону 

України «Про Національну поліцію» [102] і п. 4 Інструкції про діяльність 

органів внутрішніх справ щодо попередження правопорушень, затвердженої 

наказом МВС України від 17 січня 2010 № 167 [142]. До першочергових 

завдань поліції в даній сфері відносяться: виявлення осіб, які вчинили або 

мають намір вчинити правопорушення; постановка зазначених осіб на 

профілактичний облік та проведення з ними індивідуальної профілактичної 
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роботи; виявлення та аналіз причин і умов, що сприяють їх вчиненню; 

прийняття необхідних і своєчасних заходів щодо їх усунення.  

Пріоритетною ознакою системи зазначених суб’єктів є наявність їх 

значної кількості, а також їх відмінність за характером, формами та методами 

діяльності та повноваженнями.  

Домашнє насилля є глобальною, комплексною, масштабною проблемою, 

вирішенням якої повинні займатися як органи державної влади, так і 

громадянське суспільство. Не зважаючи на дослідження даної проблеми 

різними фахівцями, вона досі залишається не вирішеною.  

Досліджуючи статус суб’єктів у сфері запобігання та протидії 

домашньому насиллю, доцільним є визначення поняття статусу.  

Філософським енциклопедичним словником визначено статус як 

«соціальний, співвідносний стан (позицію) індивідуума або групи у соціальній 

системі, що визначається низкою ознак, специфічних для цієї системи 

(економічних, професійних, етнічних та інших)» [143]. 

Ефективна реалізація поставлених завдань неможлива без 

інформаційного забезпечення запобігання злочинам. Для цього поліція має 

право обробляти персональні дані про громадян, які вчинили правопорушення 

у СПС, а також про тих, щодо яких було скоєно злочин, і вносити отриману 

інформацію в інтегровані банки даних для подальшого аналізу. Внесення в бази 

даних також підлягає інформація: про підозрюваних або звинувачених у 

скоєнні злочину; про засуджених за вчинення злочину; про осіб, щодо яких 

винесено постанову про припинення кримінального переслідування за 

закінченням терміну давності, в зв’язку з примиренням сторін, внаслідок акта 

про амністію, в зв’язку з дійовим каяттям про громадян, які вчинили 

адміністративне правопорушення, які перебувають на профілактичному обліку 

за вчинення правопорушення в сфері семейнобитових відносин і становлять 

небезпеку для оточуючих [144, с. 16]. Припинення поліцією правопорушень в 

СПС, як частина її компетенції, полягає в примусовому припинення 
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протиправних діянь і антигромадської поведінки громадян, недопущення 

виникнення їх суспільно небезпечних або шкідливих наслідків. Цим 

досягається мета забезпечення безпеки особистості в сім’ї, за місцем 

проживання, усунення створеної протиправної ситуації.  

Слід підкреслити, що поліція зобов’язана припиняти правопорушення 

всіх видів в сфері сімейно-побутових відносин, в тому числі стали їй відомі і 

тих, які знаходяться в процесі здійснення. Вона не має права діяти в будь-якому 

випадку, навіть якщо правопорушення не відноситься до підвідомчості поліції. 

Поліція зобов’язана: прибувати негайно на місце вчинення правопорушення, 

припиняти протиправні діяння; усувати загрози, які виникають від близьких 

осіб; документувати обставини вчинення правопорушення. Виконання 

покладених на поліцію обов’язків щодо припинення правопорушень у сфері 

сімейно-побутових відносин підкріплено відповідними правами (Закону про 

національну поліцію), які забезпечені необхідними заходами державного 

примусу [102].  

Усвідомлюючи важливість проблеми, аналізуючи стан скоєння 

правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством, вплив цього явища на 

стан правопорядку в державі, керівництво Національної поліції, згідно з 

Наказом від 30.08.2019 року №871, прийняло рішення про утворення 45 

мобільних груп з реагування на факти вчинення домашнього насильства у 27 

обласних центрах та містах України [145]. До складу зазначених груп увійшли 

співробітники служби превентивної діяльності, ювенальної превенції та 

патрульної поліції. Ці поліцейські пройшли відповідну підготовку і в змозі 

надати невідкладну психологічну, медичну та правову допомогу постраждалим 

від домашнього насильства. Робота мобільних груп поліції з безпосереднього 

реагування на випадки вчинення домашнього насильства розпочата з вересня 

2019 року 

У зв’язку з цим Закон «Про національну поліцію» передбачив гарантії 

правового захисту для співробітників, що виконують обов’язки і реалізують 
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права щодо попередження та припинення правопорушень у сфері сімейно-

побутових відносин [102]. В рамках даної компетенції співробітник поліції 

виступає в якості представника державної влади і знаходиться під захистом 

держави, його законні вимоги обов’язкові для виконання громадянами і 

посадовими особами. При цьому перешкоджання виконанню співробітником 

поліції обов’язків щодо попередження та припинення правопорушень у сфері 

сімейно-побутових відносин, образу співробітника поліції, надання йому опору, 

насильство або загроза застосування фізичної сили до нього, невиконання 

законних вимог тягнуть адміністративну або кримінальну відповідальність. 

Головним суб’єктом, в обов’язки якого входить безпосереднє попередження і 

припинення правопорушень у сфері сімейно-побутових відносин є діяльність 

дільничних офіцерів поліції [146, с. 23].  

В компетенцію служби дільничних уповноважених поліції входить 

реалізація наступних форм профілактичного впливу: профілактична бесіда; 

профілактичний облік; профілактичний нагляд. На дільничних офіцерів поліції 

накладається основне навантаження по організації і проведенню 

профілактичних заходів, спрямованих на нейтралізацію і подальше 

недопущення правопорушень в даній сфері суспільних відносин. Це 

обумовлено тим, що дільничний інспектор поліції в разі потреби має 

можливість на законних підставах відвідати за місцем проживання як 

потерпілого, так і правопорушника. З першим проводиться роз’яснювальна, з 

другим – профілактична робота. Дільничні офіцери знають свою територію, 

особисто контактують і встановлюють довірчі відносини з населенням. Нерідко 

вони відразу отримують інформацію про неблагополучні сім’ї, виникнення 

важких життєвих ситуацій, які об’єктивно порушують життєдіяльність одного 

або кількох членів сім’ї, про сімейно-побутові конфлікти або жорстоке 

поводження з дітьми, а також про правопорушення та осіб, які їх вчинили. Вони 

мають можливість одними з перших зв’язатися з родичами учасників 

семейнобитового конфлікту і залучити їх на допомогу в його вирішенні, поки 
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він не переріс в правопорушення. Компетенція дільничного уповноваженого 

поліції щодо попередження та припинення правопорушень у сімейно-побутовій 

сфері також визначена нормами законів України «Про Національну поліцію» 

[102], «Про попередження насильства в сім’ї» [147], «Про адміністративний 

нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» [148], «Про 

соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді 

обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» [149], «Про участь 

громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» [124]. 

Порядок реалізації попереджувальної діяльності і перелік необхідних 

профілактичних заходів конкретизується і пояснюється в інструкціях з 

організації діяльності дільничного офіцера поліції.  

Попередження і припинення правопорушень у сфері сімейно-побутових 

відносин при несенні служби на адміністративній дільниці є одним з основних 

напрямків діяльності дільничного уповноваженого поліції. У зв’язку з цим він 

зобов’язаний знати і застосовувати найбільш ефективні форми і методи 

попередження правопорушень, дотримуватися заходів особистої безпеки при 

припиненні правопорушень. У його прямі посадові обов’язки входить 

проведення індивідуальної профілактичної роботи з особами, які вчинили 

правопорушення у сфері сімейно-побутових відносин і представляють 

небезпеку для оточуючих. Разом з тим аналіз службової діяльності дільничного 

уповноваженого поліції показує, що індивідуальна профілактична робота з 

особами, які перебувають на профілактичному обліку, становить не більше 20% 

його робочого часу [150, с. 149]. 

При цьому якість проведення даної роботи здійснюється не на належному 

рівні. Так, в середньому один раз на місяць дільничний інспектор поліції 

витрачає всього близько 20 хвилин на індивідуальну профілактичну роботу з 

особою, яка вчинила правопорушення в сфері сімейно-побутових відносин. 

Цього явно недостатньо для попередження правопорушень. Така ситуація 

обумовлена некомплектом дільничних уповноважених поліції, недостатньо 
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ефективною організацією несення служби, а також пріоритетом роботи зі 

зверненнями громадян та документообігом, який збільшився в системі системі 

МВС України. 

До компетенції дільничного інспектора поліції входить як безпосереднє 

припинення правопорушень, так і реалізація більшості здійснюваних поліцією 

форм профілактичного впливу. 

Важливою і невід’ємною частиною сімейно-побутових відносин є 

належне утримання та виховання дітей. Однак часті випадки побоїв і 

жорстокого поводження в сім’ї по відношенню до неповнолітніх з боку батьків, 

опікунів, піклувальників та інших близьких осіб викликають заклопотаність і 

тривогу з боку суспільства і органів влади. У зв’язку з цим слід зазначити 

особливу роль підрозділів у справах неповнолітніх. Їх дії спрямовані на 

попередження та припинення правопорушень у сім’ї по відношенню до 

неповнолітніх [151, с. 104]. До компетенції підрозділів у справах неповнолітніх 

входить попередня перевірка усіх звернень, що містять інформацію про факти 

правопорушень в сімейно-побутовій сфері стосовно неповнолітніх. 

Співробітники цих підрозділів проводять індивідуальну профілактичну роботу 

серед батьків або інших законних представників неповнолітніх, якщо вони не 

виконують своїх обов’язків по їх вихованню, навчанню і (або) негативно 

впливають на їхнє поводження або жорстоко поводяться з ними [152, с. 289]. 

До їх компетенції входить профілактика суїцидальної поведінки неповнолітніх, 

причинами якої стали складна психологічна обстановка і факти насильства в 

сім’ї. 

До компетенції підрозділів карного розшуку, відповідно до ст. 5 та ст. 7 

Закону України від 18.02.1992 № 2135-XII «Про оперативно-розшукову 

діяльність» [153], входить проведення оперативно-розшукових заходів, 

спрямованих на виявлення осіб, які займаються приготуванням або замахом на 

злочин у сфері сімейно-побутових відносин, прийняття відповідних заходів 

щодо їх припинення. В рамках комплексних оперативно-профілактичних 
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заходів співробітники зазначених підрозділів беруть участь спільно з 

дільничними інспекторами поліції і співробітниками підрозділів у справах 

неповнолітніх у виявленні та припиненні тяжких та особливо тяжких злочинів у 

сфері сімейно-побутових відносин. Співробітники підрозділів дізнання в 

процесі розслідування кримінальних справ або здійснення перевірки за 

заявами, повідомленнями про злочини в сфері сімейно-побутових відносин 

виявляють причини і умови, що сприяють їх вчиненню, і потім вносять 

подання, повідомлення (в тому числі узагальнені) про вжиття заходів щодо їх 

усунення [154, с. 176]. У триденний термін вони письмово інформують 

дільничного інспектораполіції про підозрюваних і обвинувачених, щодо яких 

обрано запобіжний захід, не пов’язаний з взяттям під варту. У зазначені 

терміни інформують про громадян, щодо яких кримінальне переслідування 

припинено за нереабілітуючими підставами (акт амністії, діяльне каяття, 

закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, 

примирення сторін) [155, с. 302]. Інформація, що надійшла з підрозділів 

дізнання, служить підставою для постановки громадян на профілактичний 

облік як осіб, які вчинили правопорушення у сфері сімейно-побутових відносин 

і становлять небезпеку для оточуючих. Крім того, в компетенцію 

співробітників підрозділів дізнання входить проведення роз’яснювальної 

роботи серед потерпілих, пов’язаних сімейно-побутовими відносинами з 

правопорушником, з метою зміни їх віктимної поведінки. 

Найчастіше в нічний час співробітники патрульної служби МВС за 

вказівкою оперативного чергового перевіряють повідомлення про події, які 

містять відомості про загрозу особистій безпеці громадян. Співробітники 

патрульної служби України негайно прибувають і вживають заходів щодо 

припинення сімейних скандалів. У випадках виявлення злочинів або 

адміністративних правопорушень вживають заходів щодо припинення 

протиправних діянь, доставлених і затримання осіб, які їх вчинили. У 

попередженні адміністративних правопорушень в сфері сімейно-побутових 
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відносин беруть участь співробітники підрозділів по виконанню 

адміністративного законодавства. Їх діяльність в даному напрямку визначається 

завданнями законодавства про адміністративні правопорушення, до числа яких 

відносяться захист особистості від адміністративних правопорушень, а також 

попередження і припинення адміністративних правопорушень, віднесених до 

компетенції органів внутрішніх справ [156]. У підрозділах прогнозується 

криміногенна ситуація для вироблення управлінських рішень та інших заходів в 

інтересах попередження адміністративних правопорушень в сфері сімейно-

побутових відносин. 

Здійснюється організаційно-методичне забезпечення і навчання інших 

підрозділів поліції. Ведеться підготовка в частині документування 

адміністративних правопорушень в сфері сімейно-побутових відносин, 

застосування відповідних заходів забезпечення провадження. До компетенції 

зазначених підрозділів входять реєстрація та облік адміністративних 

правопорушень. Підрозділи інформації і громадських зв’язків в рамках 

загальної профілактики правопорушень в сфері сімейно-побутових відносин 

займаються організацією поширення інформації в ЗМІ та мережі Інтернет про 

повноваження і результатах діяльності поліції в цьому напрямку, проводять 

зустрічі з громадськістю, журналістами, прес-конференції, брифінги, «круглі 

столи» за участю керівництва органів внутрішніх справ [157, c. 174]. Таким 

чином, попередження і припинення правопорушень у сфері сімейно-побутових 

відносин входить в компетенцію різних служб і підрозділів поліції, проте 

основними суб’єктами залишаються служба дільничних інспекторів поліції і 

підрозділи поліції у справах неповнолітніх.  

Проаналізувавши повноваження основних підрозділів і служб поліції, в 

компетенцію яких входить попередження та припинення правопорушень у 

сімейно-побутовій сфері, слід зазначити, що ефективна протидія даному 

антисоціальному явищу неможлива без взаємодії державних і муніципальних 

органів, громадських об’єднань і громадян.  
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Державні і муніципальні органи влади здатні надати соціальну підтримку 

неблагополучним сім’ям, вплинувши на причини і умови вчинення 

правопорушень. Громадська думка з приводу протиправної або 

антигромадської поведінки члена сім’ї в сукупності із заходами поліцейської 

превенції може надати досить сильний вплив для зміни його поведінки [158, с. 

421].  

Аналіз законодавства дозволив визначити, що в рамках існуючої 

багаторівневої державної системи профілактика взаємодії поліції з 

попередження правопорушень в сімейно-побутовій сфері можлива на усіх 

рівнях державної влади. На міжвідомчому рівні певний процес взаємодії 

здійснюється між МВС України, Міністерством юстиції України, Виконавчої 

служби України Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством праці 

та соціальної політики України, Міністерством освіти і науки України, суворо в 

межах компетенції кожного з зазначених суб’єктів.  

Поліція при здійсненні своєї діяльності з попередження правопорушень 

взаємодіє з іншими правоохоронними органами (прокуратура України, 

Державне бюро розслідувань), державними органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, 

організаціями та громадянами. 

Принципова основа взаємодії поліції з попередження правопорушень в 

даній сфері встановлена Законом про національну поліцію. Здійснюючи 

діяльність з попередження правопорушень в сімейно-побутовій сфері, поліція 

сприяє державним органам і органам місцевого самоврядування, громадським 

об’єднанням і організаціям в даному напрямку. Крім того, вона підтримує 

розвиток громадських ініціатив, пов’язаних з протидією сімейно-побутового 

насильства. При цьому законодавець врахував, що в рамках взаємодії державні 

органи та органи місцевого самоврядування, громадські об’єднання, організації 

та посадові особи повинні також сприяти поліції. Взаємодія виражається в 
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обміні інформацією, спільному плануванні, здійснення будь-яких спільних 

заходів та інших формах [159, с. 43].  

Потенційна небезпека і недостатня прогнозованість, обумовлена 

латентністю правопорушень в сімейно-побутовій сфері, передбачає постійний 

контроль з боку всіх суб’єктів взаємодії за неблагополучними сім’ями, 

неповнолітніми та літніми громадянами, які потрапили у важку життєву 

ситуацію. Реагування поліції в разі вчинення правопорушення має носити 

негайний характер. В рамках взаємодії визначається плановий перелік 

профілактичних заходів, встановлюються показники, порядок, терміни, 

відповідальні виконавці. Практичний інтерес для дослідження представляють 

муніципальні програми профілактики правопорушень. 

Аналіз змісту програм вказує на постійне або регулярну взаємодію 

співробітників поліції і посадових осіб органів місцевого самоврядування, 

спрямовану на виявлення та притягнення до відповідальності громадян за 

правопорушення у сфері сімейно-побутових відносин.  

До основних завдань, що стоять в більшості державних програм, 

відноситься активізація роботи щодо попередження та профілактики 

правопорушень в сфері сімейно-побутових відносин, а також профілактика 

насильства в сімейно-побутовій сфері. Реалізація зазначених завдань, перш за 

все, покладена на територіальні органи МВС на районному рівні та управління 

соціального захисту населення.  

Попередження правопорушень у сфері сімейно-побутових відносин 

включає в себе ряд заходів, що проводяться, таких як, спеціалізовані рейди, 

відвідування та перевірку за місцем проживання неблагополучних сімей, 

вивчення громадської думки населення про профілактику насильства в сімейно-

побутових відносинах. Таким чином, компетенція поліції щодо попередження 

правопорушень в сімейно-побутовій сфері включає в себе комплекс 

адміністративно-правових дій посадових осіб поліції, що реалізуються в рамках 

територіальної і міжвідомчої взаємодії з метою недопущення або повторного 
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вчинення протиправних діянь. Припинення правопорушень в даній сфері 

полягає у припиненні конкретних фактів правопорушень, які стали відомими 

поліції, і притягнення винних осіб до юридичної відповідальності [160, с. 105].  

Вищевикладене дозволяє припустити, що в даний час адміністративно-

правова діяльність поліції в даному напрямку носить переважно 

попереджувальний характер, який визначає пріоритет профілактичних і 

виховних заходів впливу до правопорушників і роз’яснювальних заходів до 

потерпілих.  

Застосування поліцією запобіжних заходів проводиться за фактом 

виявленого або скоєного протиправного діяння. У зв’язку з цим визначальними 

факторами для застосування поліцією заходів примусового впливу є небезпека, 

що виходить від правопорушника, а також порушення права одного або 

декількох осіб, які перебувають в семейно-побутових відносинах. Зазначені 

фактори формують умови, тобто обставини, від яких залежатимуть конкретні 

дії співробітника поліції під час втручання в сімейно-побутову сферу за 

допомогою заходів примусового впливу [161, с. 86-89].  

Взаємодія громадян з поліцією і формування суспільних відносин в 

сімейно-побутовій сфері відбуваються, як правило, у міру виникнення захисної 

необхідності, коли без допомоги поліції вирішити конфліктну ситуацію не 

виходить або коли в поліцію звертаються сусіди або родичі потерпілих. 

Складність вибору і своєчасного вжиття заходів попередження або припинення 

поліцією обумовлена багатьма факторами. По-перше, недооцінка суспільством 

і поліцією рівня суспільної небезпеки сімейно-побутових конфліктів, які згодом 

можуть перерости в правопорушення. У практиці роботи органів внутрішніх 

справ відзначаються випадки, коли співробітники поліції намагаються не 

втручатися в сімейно-побутові конфлікти, діючи за принципом «справи сімейні, 

самі розберуться». Мабуть, в основу такої реакції закладено традиційні 

уявлення про взаємини між чоловіком і жінкою, в яких чоловік як глава сім’ї 

користується авторитетом . Порушення прав громадян в даному випадку носить 
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приватний, латентний характер, конфліктну ситуацію дозволяють самі члени 

родини, не виносячи протиправні діяння на громадський огляд і не вдаючись до 

допомоги поліції. В даний час існує стійка тенденція, яка полягає в тому, що 

навіть дрібне правопорушення, вчинене стосовно незнайомої людини в 

громадському місці, представляє більшу шкоду і небезпеку, ніж такі ж дії, 

вчинені в сім’ї по відношенню до родичів [162, с. 28]. 

Тому нерідкі випадки реагування поліції тільки на вчинення тяжких 

злочинів – вбивства або нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Існуюча 

позиція, на нашу думку, порушує основний принцип сімейно-побутових 

відносин – безпечне існування будь-якого її члена, так як протиправні дії з боку 

близьких осіб, в яких людина завжди намагається знайти підтримку і опору, 

завдають набагато більшої психологічної і моральної шкоди, ніж з боку 

сторонньої особи.  

По-друге, труднощі і складність попередження і припинення 

правопорушень у сфері сімейно-побутових відносин «полягає в тому, що при 

вторгненні в сімейне життя третьої сторони (в особі поліції або соціальних 

служб) завжди необхідний суворий баланс між правом на безпеку і правом на 

свободу особистості, недоторканність приватного життя людини [163, с. 597].  

У зв’язку з цим варто погодитися з думкою професора В. Є. Севрюгіна 

про те, що адміністративно-правове регулювання допустимо лише в тому 

випадку і в тих межах, якщо воно не порушує основних прав і свобод 

особистості. Вторгнення в сферу основних прав і свобод може здійснюватися 

тільки на основі закону і бути розумно обгрунтованим [164, с. 7].  

По-третє, незважаючи на те, що більшість протиправних діянь в сім’ї 

відбувається в умовах очевидності, інформація про правопорушення носить 

закритий, дуже часто латентний характер. Про складну, конфліктну ситуацію в 

сім’ї можуть знати родичі, знайомі, сусіди, проте самі конфліктуючі сторони, як 

правило, намагаються про це не говорити. До допомоги поліції вдаються тільки 
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тоді, коли іншим способом не можна вирішити ситуацію, що склалася в 

сімейно-побутовій сфері.  

Багато громадян відмовляються залучати до юридичної відповідальності 

своїх близьких осіб, так як це пов’язано з небажанням проходити медичний 

огляд, боязню розголосу з боку родичів або сусідів, розумінням потерпілими 

наслідків зіпсованої репутації сім’ї і судимості у батьків для дітей.  

По-четверте, складність проблеми полягає в тому, що в значній частині 

випадків реагування поліції на звернення громадян в сфері сімейно-побутових 

відносин з’ясовується, що дії учасників сімейно-побутових конфліктів не 

носять характер антигромадської поведінки, тому, що не тягнуть за собою 

адміністративну або кримінальну відповідальність. Такі дії порушують 

загальноприйняті норми поведінки, моралі, права, а також законні інтереси 

близьких осіб [165, с. 327]. Більш того, причинами сімейно-побутового 

конфлікту можуть бути негідні (аморальні) вчинки і поведінка. Дані вчинки 

також не підпадають під дію конкретних норм КУпАП і КК України. 

Таким чином, антигромадська поведінка громадян частіше протікає 

безконтрольно, і вплинути на неї правовими засобами не видається можливим, 

тому, що немає складу правопорушення, а значить – немає юридичної 

відповідальності. Подібного роду ситуації в подальшому формують 

безкарність. 

Співробітники поліції часто стикаються з антигромадською конфліктною 

поведінкою громадян, яке передує здійсненню тяжких злочинів. Реагуючи на 

звернення громадян, вони прибувають на місце події, проте після збору 

пояснень змушені покинути житлове приміщення, залишивши порушника з 

потерпілим наодинці [167]. Це, в свою чергу, призводить до підриву авторитету 

поліції серед населення. Поліції необхідно притримуватися основного, 

принципового підходу до проблеми, згідно з яким злочин або адміністративне 

правопорушення, якетрапилося в сім’ї, це не особиста справа потерпілої 
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сторони, а соціальна проблема, на реагуючи на яку може призвести до ще 

більших тяжких наслідків. 

Сімейно-побутове насильство, це, перш за все, порушення прав і свобод 

людини, які зобов’язана захищати поліція. Вважаємо, що співробітник поліції в 

процесі попередження та припинення правопорушень у сімейно-побутовій 

сфері зобов’язаний керуватися принципами, встановленими в Законах «Про 

національну поліцію» [102] і «Про профілактику правопорушень» [97], а також 

враховувати специфіку сімейно-побутових відносин. 

Втручання поліції обгрунтоване необхідністю припинення протиправного 

діяння з метою захисту здоров’я, прав і законних інтересів членів сім’ї і 

подальшого його недопущення з боку правопорушника. Поліція не втручається 

у внутрішню автономію сім’ї, а лише захищає її інтереси від протиправних 

діянь. При отриманні повідомлення про подію в сфері сімейно-побутових 

відносин, що містить інформацію про можливу небезпеку, поліція зобов’язана 

відреагувати навіть тоді, коли вона вважає, що така інформація, зазначена в 

зверненні, є безпідставною, уявною. Загальна умова небезпеки сімейно-

побутового конфлікту полягає в можливості заподіяти ту чи іншу шкоду 

громадянину або майну [168, с. 207].  

Вважаємо, що загроза, що виникає в процесі сімейно-побутового 

конфлікту, при несприятливому збігу обставин може призвести до тяжких, 

часом незворотних наслідків. При цьому навіть найменша незначна небезпека 

повинна зобов’язувати поліцію до негайного реагування, оскільки загрозу, як і 

безпосередню можливість нанесення збитку від її наслідків у вигляді 

правопорушення відокремлює лише часовий інтервал [169, с. 258]. Право по 

відношенню до безпеки слід вважати інструментом досягнення безпеки. У свою 

чергу, безпека буде результатом впливу на соціальні умови, що створюють 

високу ймовірність заподіяння шкоди особистості і її законним інтересам [170, 

с. 126].  
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Неупереджене ставлення до учасників сімейно-побутового конфлікту, 

засноване на професіоналізмі та компетентності співробітників поліції. У 

зв’язку з серйозністю наслідків правопорушень в сфері сімейно-побутових 

відносин вважаємо за необхідне вдосконалення професійної підготовки 

співробітників поліції. Саме професійна компетентність співробітників поліції є 

в багатьох випадках вирішальним фактором, що запобігає незворотним 

наслідкам правопорушення, а саме – смерті жертви. Співробітник поліції при 

вирішенні сімейно-побутового конфлікту зобов’язаний дотримуватися 

нейтралітету і бути неупередженим до конфліктуючих сторін. При цьому він 

повинен знати основи вікової та сімейної психології, правові підстави і порядок 

затримання, застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної 

зброї, входження в житлові та інші приміщення, застосування заходів 

забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, 

враховувати національні та конфесійні особливості сім’ї. Відповідно до 

практики Європейського суду, бездіяльність співробітників поліції в багатьох 

випадках зумовило смерть жертви або тривалість насильства по відношенню до 

неї.  

У зв’язку з цим співробітники поліції при реагуванні на правопорушення, 

вчинене у сімейно-побутовій сфері, зобов’язані:  

 об’єктивно оцінити серйозність (реальність) дій або намірів злочинця, 

для того щоб вжити необхідних запобіжних заходів, спрямованих на 

забезпечення безпеки потерпілих і себе;  

 з’ясувати, чи завдані потерпілому фізичний біль, тілесні ушкодження, 

поранення, травми, з метою надання необхідної першої або медичної допомоги;  

 визначити морально-психологічний стан жертви правопорушення, при 

необхідності скористатися допомогою психолога;  

 встановити, висловлював правопорушник погрози, чи 

використовувалася при здійсненні правопорушення зброя, вжити заходів щодо 

її вилучення;  
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 оцінити можливість негативного впливу на дітей, що живуть в сім’ї;  

 з’ясувати можливість порушника знову вчинити правопорушення;  

 зібрати інформацію про раніше скоєні правопорушення по відношенню 

до жертви, а також відомості про попередні правопорушення, які здійснював 

порушник;  

 вжити заходів, спрямованих на роз’єднання конфліктуючих сторін;  

 сформувати доказову базу скоєння протиправного діяння для 

притягнення до юридичної відповідальності винної особи [171, с. 53]. 

Важливий аспект попереджувальної діяльності представляє виявлення і 

встановлення співробітником поліції причин і умов вчинення правопорушень в 

окремо взятій сім’ї (важке матеріальне становище, несприятливі житлові умови, 

втрата роботи, смерть або тяжка хвороба члена сім’ї, пияцтво, алкоголізм, 

наркоманія, токсикоманія, ігроманія, розбіжності з приводу виховання дітей, 

ревнощі, зміна соціальних ролей між чоловіком і жінкою в сім’ї та ін.).  

Індивідуальна профілактична робота поліції з особою, яка вчинила 

правопорушення в сфері сімейно-побутових відносин, повинна обиратися 

виходячи з встановлених причин. До заходів, спрямованих на їх усунення, 

будуть ставитися: інформування соціальних служб; допомога при 

працевлаштуванні; безкоштовна юридична допомога та консультації; залучення 

психологів та інших фахівців, осіб, що користуються у сім’ї авторитетом; 

переконання особи в необхідності добровільного проходження курсів 

реабілітації від алкогольної та наркотичної залежності та ін. З членами сім’ї в 

обов’язковому порядку необхідно проводити роз’яснювальну роботу про 

неприпустимість провокуючої або віктимної поведінки [172, с. 66].  

Обов’язковий захист інтересів неповнолітніх. Співробітники поліції при 

виявленні факту вчинення правопорушення в сім’ї по відношенню до 

неповнолітнього зобов’язані забезпечити негайну захист його прав і законних 

інтересів від несприятливого впливу з боку порушника шляхом залучення до 

адміністративної чи кримінальної відповідальності, інформування органів 



 

113 

профілактики правопорушень, постановки на профілактичний облік. 

Неприпустимість розголошення відомостей та інформації про приватне життя 

сім’ї. Правозастосовна діяльність поліції в досліджуваній сфері повинна носити 

конфіденційної характер з метою захисту права на недоторканність приватного 

життя, особисту і сімейну таємницю. Відомості про приватне життя сім’ї, 

отримані в рамках розслідування кримінальних справ і провадження у справах 

про адміністративні правопорушення, а також у зв’язку з перевіркою 

зареєстрованих в установленому порядку заяв і повідомлень про злочини, про 

адміністративні правопорушення, про події – є інформацією для службового 

користування і не підлягають розголошенню та поширенню. Закон про поліцію 

зобов’язує співробітників не розголошувати факти приватного життя, які є 

відомими їм у зв’язку з входженням в житлове приміщення де знаходяться 

сторони конфлікту.  

Таким чином, компетенцію поліції щодо попередження та припинення 

правопорушень у сфері сімейно-побутових відносин слід розглядати в 

сукупності з її захисним призначенням. При цьому правозастосовна діяльність 

поліції щодо попередження та припинення правопорушень у сфері сімейно-

побутових відносин націлена на нейтралізацію протиправних діянь і 

недопущення їх у подальшому, відновлення, впорядкування, врегулювання та 

захист позитивних правовідносин між особами, які перебувають в сімейно-

побутових відносинах. По суті, ця діяльність носить проблемно характер. Після 

припинення правопорушення поліція не втручається в природний процес 

розвитку сімейно-побутових відносин, не займається питаннями 

внутрісімейного виховання. Надалі попереджувальна діяльність поліції 

обмежується персоніфікованим профілактичним і роз’яснювальним впливом на 

правопорушника і потерпілого. 

Отже, проблема встановлення повноважень поліції щодо запобігання 

правопорушенням у сфері сімейно-побутових відносин та їх припинення має 

принципове наукове і практичне значення. Вона дозволяє визначити перелік і 
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рівень закріплення владних повноважень поліції; способи і механізми взаємодії 

з іншими суб’єктами системи профілактики; гарантувати легітимність дій 

співробітників поліції у приватній сфері; конкретизувати умови і межі 

застосування адміністративно-правових заходів. Ці повноваження включають в 

себе два взаємопов’язаних напрями: запобігання і припинення правопорушень 

у сфері сімейно-побутових відносин [173, с. 407]. 

Національна поліція України займає особливе місце в системі суб’єктів 

протидії домашньому насильству, яке виражається в наступному: 

1. даний орган, хоча і є державним озброєним правоохоронним органом, 

але його основне задеклароване завдання – це служіння кожному громадянину, 

а також суспільству в цілому;  

2. це соціально орієнтований орган, який перебуває в найтіснішому 

безпосередньому зв’язку із суспільством, його громадянами через розгалужену 

систему поліцейських органів, відділів та відділень;  

3. даний орган наділений широким колом примусово-владних 

повноважень;  

4. є суб’єктом реалізації державної політики в сфері забезпечення 

публічного порядку та безпеки, протидії злочинності;  

5. окремі функції даного органу перетинаються з подібними функціями 

деяких інших правоохоронних органів та органів публічної адміністрації, тому 

важливим є чітке розмежування повноважень відповідних органів в 

законодавстві України. 

 

2.3 Адміністративно-правові заходи запобігання правопорушенням 

у сімейно-побутовій сфері 

 

Попередження злочинів і адміністративних правопорушень у сфері 

сімейно-побутових відносин, безумовно, є одним з важливих напрямків 

діяльності поліції. Її реалізація відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону «Про 
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профілактику правопрушень» за допомогою застосування спеціальних 

(поліцейських) заходів попередження адміністративно-правового характеру 

[97].  

Виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень у СПС 

і осіб, схильних до їх вчинення в силу свого асоціальної поведінки, відноситься 

до раннього етапу профілактики правопорушень.У разі, коли у особи 

виникають наміри вчинити правопорушення вперше, реалізація якого може 

носити реальний характер, дії поліції зі зміни такої поведінки є заходами щодо 

попередження правопорушень. Також попереджувальна діяльність органів 

внутрішніх справ спрямована і на запобігання з боку окремих осіб повторного 

вчинення досліджуваних правопорушень. 

Попереджувальний вплив також може здійснюватися шляхом 

застосування адміністративно-правових засобів. У зв’язку з цим у 

співробітників поліції гостро стоять питання про вибір того чи іншого заходу в 

конкретних випадках, його обсязі, умови і порядоку застосування. 

Застосування поліцією адміністративно-правових заходів попередження в 

даній сфері суспільних відносин обумовлено їх універсальністю, 

багатоцільовою спрямованістю, можливістю впливу на причини та умови, що 

сприяють його вчиненню, а також на свідомість і поведінку осіб, дії яких 

порушують соціальні норми і створюють загрозу особистій безпеці громадян в 

сім’ї, шляхом переконання і (або) примусу [174, с. 159].  

Універсальність адміністративно-правових заходів попередження полягає 

в застосуванні їх усіма співробітниками поліції незалежно від займаної посади. 

В спектр дії цих заходів потрапляють особи, які вчинили правопорушення або 

допускають антигромадську поведінку, потерпілі та інші громадяни. Важливою 

особливістю застосування поліцією заходів попередження в сфері сімейно-

побутових відносин є їх застосування як до вчинення правопорушення (загальні 

заходи попередження), так і після його скоєння, спеціальні заходи 

попередження тривалої дії, які реалізуються поліцією до припинення 
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протиправної поведінки [175]. Багатоцільова спрямованість адміністративно-

правових заходів попередження вказує на їх превентивний характер, що сприяє 

запобіганню антигромадської поведінки, адміністративних правопорушень і 

злочинів у сімейно-побутовій сфері. В сімейно-побутовій сфері переважають 

адміністративно-правові заходи попередження непримусового характеру, в 

основі яких закладено метод переконання. Він являє собою один із способів 

практичної реалізації цілей і завдань поліції щодо попередження 

правопорушень. Переконання полягає у впливі на свідомість і поведінку людей 

за допомогою комплексу виховних, рекомендаційних, роз’яснювальних заходів, 

що здійснюються з метою забезпечення правомірності поведінки, 

організованності і дисциплінованості людей, дотримання ними правових норм 

[176, с. 109].  

Заходи переконання досить прості в застосуванні, поширюються на 

невизначене коло осіб, їх предметний зміст і способи реалізації в сфері сімейно-

побутових відносин в нормативних правових актах не регламентовані. 

Ефективність їх впливу на свідомість і поведінку громадян безпосередньо 

залежить від комунікативної компетенції і професійної підготовки 

співробітників поліції, а також частоти і систематичності застосування. 

Важливою особливістю заходів переконання, що застосовуються поліцією, є те, 

що при їх впливі на свідомість громадян, їх права, свободи та інтереси, 

залишаються непорушними і ні в якій мірі не обмежуються. Слід зазначити, що 

примус в сфері сімейно-побутових відносин з боку посадових осіб поліції 

носить допоміжний характер. У зв’язку з цим необхідно погодитися з думкою 

О. М. Якуба про те, що «примус застосовується лише на підставі переконання, 

у поєднанні з ним, слідом за переконанням, після того, як засоби переконання 

не досягають корисного результату» [177, с. 161]. Адміністративно-правові 

заходи попередження примусового характеру являють собою встановлені 

законом способи, прийоми і дії, що складаються у вторгненні в сферу прав і 

свобод конкретної особи і спрямовані на виявлення та усунення порушень норм 
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права». Вони переслідують певні цілі, пов’язані з недопущенням 

антигромадської поведінки, адміністративних правопорушень і злочинів та 

запобіганням можливості настання якої-небудь шкоди, яку може бути заподіяно 

в результаті протиправної поведінки людей [177, с. 164] 

В діяльності поліції адміністративно-попереджувальні заходи мають 

чітку профілактичну спрямованість. На думку М. І. Еропкина, основним 

призначенням адміністративно-запобіжних заходів є попередження 

правопорушень. Особливість цих заходів полягає в тому, що вони 

застосовуються і під час відсутності правопорушень, носять яскраво виражений 

превентивний характер [178, с. 221].  

До підстав застосування заходів адміністративного попередження 

відносяться: реальне припущення про намір особи вчинити правопорушення, 

протиправна дія; виникнення об’єктивних обставин, що загрожують 

громадському та особистої безпеки, що супроводжуються насильством, що 

ставлять під загрозу життя і здоров’я громадян [178, с. 239].  

На думку Е. В. Шубіної, підставою для застосування примусових заходів 

попереджувального характеру є не абстрактні умовиводи, а реальні обставини, 

здатні привести до вчинення правопорушення або об’єктивно-протиправного 

діяння або забезпечують можливість невинного заподіяння шкоди 

охоронюваним законом інтересам [179]. В цілому адміністративно-

попереджувальні заходи впливу характеризуються такими особливостями:  

 є індивідуальними правоохоронними актами адміністративно-

правового характеру;  

 в більшості випадків висловлюють державно-правове (адміністративне) 

примус; 

 безпосередньо впливають на антигромадську поведінку особи з метою 

його зміни тягнуть за собою, як правило, зміна правового становища особи, що 

зазнає такого заходу (обмеження окремих прав і свобод, покладання 

додаткових обов’язків і т.д.) [179].  
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Згідно ст. 16 Закону «Про профілактику правопорушень» [97] 

адміністративно-правові заходи попередження примусового характеру 

застосовуються у випадках виявлення правопорушень або причин і умов, що 

сприяють їх вчиненню, а також осіб, поведінка яких носить протиправний або 

ці заходи є засобом характер, або осіб, які мають намір вчинити 

правопорушення. Таким чином, раніше розглянуті повноваження поліції, 

спрямовані на попередження правопорушень у сфері сімейно-побутових 

відносин, дозволили розділити адміністративно-правові заходи попередження 

на кілька категорій. 

До них відносяться заходи загальні і спеціальні, примусового і 

непримусового характеру, що застосовуються до моменту виявлення або 

вчинення правопорушення, після вчинення правопорушення, а також в рамках 

індивідуальної профілактичної роботи. Загальні заходи попередження 

спрямовані на виявлення та усунення причин, що породжують 

правопорушення, і умов, що сприяють вчиненню правопорушень або 

полегшують їх вчинення, а також на підвищення рівня правової грамотності та 

розвиток правосвідомості громадян [180]. Дані заходи поширюються на 

невизначене коло осіб, які не містять примусу, при цьому не обмежують 

конституційні права і свободи громадян, форми їх застосування не 

регламентовані. Спеціальні заходи попередження застосовуються, як правило, 

після вчинення правопорушення в сфері сімейно-побутових відносин, при 

цьому встановлені терміни і порядок їх застосування. До загальних заходів 

попередження відносяться:  

1. Правова освіта та правове інформування. Даний захід передбачає 

доведення до відома громадян інформації, спрямованої на забезпечення захисту 

прав і свобод людини і громадянина від протиправних посягань. Відповідно до 

ст. 28 Закону України від 02.06.2011 № 3460-VI «Про безоплатну правову 

допомогу» поліція зобов’язана розміщувати в місцях, доступних для громадян, 

в засобах масової інформації, в мережі Інтернет або доводити до громадян 
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іншим способом правову інформацію, спрямовану на попередження 

правонарушеній [181]. В рамках правової просвіти та правового інформування 

проводяться звіти посадових осіб територіальних органів МВС України. 

Зокрема, згідно з Інструкцією з організації та проведення звітів посадових осіб 

територіальних органів МВС України, затвердженої наказом МВС Росії від 30 

серпня 2011 № 9752 в звіті дільничного інспектора поліції обов’язково 

вказується інформація щодо профілактики злочинів та адміністративних 

правопорушень, в тому числі в сфері сімейно-побутових відносин. В процесі 

звіту дільничний інспектор міліції проводить роз’яснювальні бесіди про 

запобіжні заходи з метою попередження злочинів і адміністративних 

правопорушень. Вони спрямовані на забезпечення особистої безпеки громадян 

в сім’ї і за місцем проживання. Аналогічного змісту роз’яснювальна бесіда 

обов’язково проводиться при здійсненні профілактичного обходу (пп. 45, 85 

наказу МВС України від 28.07.2017 № 650 «Про затвердження Інструкції з 

організації діяльності дільничних офіцерів поліції»). Під час профілактичного 

обходу дільничний інспектор міліції може використовувати інструктування 

членів сімей правопорушника про недопущення віктимної поведінки. Правове 

інформування відбувається під час особистого прийому громадян керівниками 

територіальних органів МВС [182]. Дана міра реалізується за допомогою 

методу переконання.  

Проведення бесід з особами, які допускають правопорушення у сфері 

сімейно-побутових відносин, а також проведення таких бесід з особами, 

здатними їх допустити в силу своєї антигромадської поведінки, або надання на 

них такого впливу. 

Профілактична бесіда є найбільш широко застосовуваним засобом і, як 

всі засоби переконання, є первинним щодо засобів примусу. При цьому 

співробітникам поліції необхідно організувати її таким чином, щоб при впливі 

на осіб, відносно яких здійснюється така профілактика обмежитися тільки 

засобами переконання. Однак з метою посилення такого впливу необхідно мати 
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можливість застосування щодо вказаних осіб примусових заходів у разі, якщо 

вони здійснюють правопорушення. Про це він в обов’язковому порядку 

повинен бути попереджений. Перш за все, мова йде про можливість 

застосування адміністративно-правових засобів примусового характеру – 

психологічних заходів примусу шляхом усного попередження про постановку 

особи на облік, повідомлення інформації про правопорушення на роботу, в різні 

установи, про застосування інших заходів аж до адміністративного покарання. 

Профілактична бесіда складається з трьох основних стадій: підготовчої, 

безпосередньої і заключної. На підготовчій стадії співробітникам поліції 

рекомендується в достатньому обсязі зібрати відомості про особу-делінквента, 

його спосіб життя, схильності та інтереси, рівень освіти, соціальний стан, 

роботу, а також інформацію про осіб з його найближчого оточення. Також на 

даній стадії визначаються мета і завдання бесіди, формулюються питання, які 

можуть бути задані особі, схильній до вчинення правопорушення в сімейно-

побутовій сфері. 

В ході безпосередньої бесіди з особою- правопорушником, в тому числі 

здійснюваної при обході ділянки, з’ясовується його фізичний стан (здоровий 

або хворобливий, має інвалідність), спосіб життя, захоплення, наявність будь-

яких проблем, можливі способи їх вирішення, наміри на короткострокову і 

середньострокову перспективу особи,яка перебуває на обліку. Питання, що 

задаються особі, схильній до скоєння правопорушень, повинні бути спрямовані 

на отримання необхідної про нього інформації, що дозволяє оцінити характер 

поведінки такої особи і його наміри. Всі дії при проведенні профілактичної 

бесіди співробітниками поліції повинні бути спрямовані на досягнення головної 

мети – недопущення скоєння даними особами правопорушень в сімейно-

побутовій сфері[183]. 

На заключній стадії бесіди співробітником поліції даються рекомендації 

на основі взаємної довіри, здійснюється психологічний вплив з орієнтацією на 

правомірну поведінку, заповнюється контрольна картка. 
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2. Пропаганда правових знань, яка відноситься до одного із загальних 

заходів попередження правопорушень в сфері сімейно-побутових відносин, 

поширюється на невизначене коло осіб. Цей напрямок роботи не містить 

примусу, не обмежує конституційні права і свободи громадян, організаційні 

форми проведення пропагандистських заходів не регламентовані. Відповідно 

до п. 4 ч. 1 ст. 12 Закону «Про національну поліцію» співробітники поліції 

зобов’язані брати участь в пропаганді правових знань. Вона входить в 

безпосередні повноваження територіального органу МВС України на 

районному рівні [97]. Організаційними формами пропаганди правових знань є: 

лекції, бесіди, доповіді; вечори запитань і відповідей з протидії сімейно-

побутовому насильству; оформлення куточків правових знань, стендів і вітрин 

на правові теми; соціальні та агітаційні ролики на тему сімейно-побутового 

насильства і його запобігання та багато інших. На сайтах територіальних 

органів МВС України розміщуються пам’ятки і алгоритми дій для громадян у 

випадках вчинення правопорушень. У центрі пропагандистської роботи 

зазвичай знаходиться викладацький складу Закладів вищої освіти МВС 

України, співробітники підрозділів охорони громадського порядку, дільничні 

офіцери поліції, які виступають в навчальних закладах, в трудових колективах, 

в мережі Інтернет, друкованих виданнях, по радіо, телебаченню. Розробляються 

і впроваджуються навчальні посібники, методичні рекомендації щодо 

попередження та припинення правопорушень у сфері сімейно-побутових 

відносин.  

Види засобів переконання виховного характеру, що застосовуються 

поліцією з метою попередження правопорушень в сфері сімейно-побутових 

відносин, можна рожділити таким чином: 

1. Засоби переконання, спрямовані на моральне і правове виховання 

населення і застосовуються поліцією: 

1.1 Правова пропаганда – роз’яснення чинного національного 

законодавства, що здійснюється посадовими особами поліції в рамках наданої 
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компетенції, в тому числі щодо недопущення скоєння правопорушень в сфері 

сімейно-побутових відносин. 

Правова пропаганда здійснюється, як правило, щодо невизначеного кола 

осіб, які проживають в межах, як всієї країни, так і в межах адміністративної 

дільниці. Отже, суб’єктами даного напрямку попередження правопорушень є 

представлені всі елементи системи МВС України як «по вертикалі», так і «по 

горизонталі»: від профільних структур центрального апарату МВС до 

безпосередньо співробітників територіальних органів МВС України районного 

рівня. 

В ході реалізації зазначеного напрямку роботи вирішуються завдання 

підвищення рівня правової свідомості та правової культури громадян, 

виховання у них почуття поваги до закону, непримиренності до правопорушень 

і антигромадської поведінки в сім’ї. Пропагандою правових знань також 

активно займаються співробітники прес-служби МВС України. До пропаганди 

правових знань можуть бути залучені члени добровільних громадськийх 

організацій [184, с. 11]. В основі пропагандистської роботи закладений метод 

переконання. Спеціальні заходи попередження правопорушень в сфері 

семейно-побутових відносин виконуються відповідно до нормативно-правової 

бази [184, с. 12]. Внесення подання про усунення причин і умов, що сприяють 

вчиненню правопорушення. Представлений засіб закріплений відразу в 

декількох нормативних правових актах (КПК України; Законі про національну 

поліцію; наказі МВС України від 07.10.2010 № 12436-0-26-10-31).  

Аналіз кримінальних справ, порушених за ст. ст. 119, 125, 126, 1261 151, 

КК України в підрозділах дізнання та слідчих підрозділах територіальних 

органів МВС України щодо осіб, які перебувають в сімейно-побутових 

відносинах, показав, що в 90% випадків подання виносилися стосовно 

дільничних офіцерів поліції, на території обслуговування яких стався злочин. 

Дана міра попередження забезпечена примусом і застосовується після вчинення 

правопорушення. Це свідчить про недостатню роботу дільничних офіцерів 
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поліції щодо попередження правопорушень. За невиконання виявленого 

правопорушення передбачена адміністративна відповідальність за ст. 349 

КУпАП. Суд, уповноважений розглядати справи про адміністративні 

правопорушення, передбачені ст. 349 КУпАП, при встановленні причин 

адміністративного правопорушення і умов, що сприяли його вчиненню, вносить 

відповідним посадовим особам подання про вжиття заходів щодо їх усунення 

[101]. 

Проведення оперативно-профілактичних операцій (заходів). 

Представлений адміністративно-правовий захід попередження направлений на 

профілактику протиправної поведінки. Її цілями є: підвищення ефективності 

діяльності поліції, пов’язаної з попередженням і припиненням правопорушень; 

активне виявлення осіб, які вчинили правопорушення у сфері сімейно-

побутових відносин. Реалізація оперативно-профілактичних операцій «Побут», 

«Сім’я», «Житловий сектор» може здійснюватися спільно з іншими суб’єктами 

профілактики правопорушень. Примусові заходи при реалізації оперативно-

профілактичних заходів застосовуються тільки в разі безпосереднього 

виявлення і припинення правопорушення.  

3. Профілактичний облік осіб, які вчинили правопорушення у сфері 

сімейно-побутових відносин і становлять небезпеку для оточуючих. Основним 

суб’єктом реалізації даного адміністративно-правового заходу попередження є 

дільничний офіцер поліції. На профілактичному обліку в 2020 р. перебувало 

117 490 громадян, які вчинили правопорушення у сімейно-побутовій сфері. 

Згідно з чинним законодавством, профілактичний облік є формою 

профілактичного впливу і призначений для інформаційного забезпечення 

діяльності суб’єктів профілактики правопорушень. Однак серед учених немає 

єдиного підходу до розуміння його змісту як адміністративно-правового заходу 

попередження правопорушень в сфері семейно-побутових відносин. 

Наприклад, А. Є. Шалагін розуміє профілактичний облік тільки як міру 

індивідуальної профілактики [185, с. 113].  
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А. В. Равнюшкін вважає, що профілактичний облік є одним з 

адміністративно-правових засобів впливу поліції на громадян, які вчинили 

раніше і (або) схильних до скоєння правопорушень [186, с. 14].  

Низка дослідників розглядають профілактичний облік як врегульований 

адміністративно-процесуальними нормами спеціальний порядок діяльності 

поліції щодо попередження правопорушень [111; 133; 186; 154]. Ведення 

профілактичного обліку здійснюється усіма суб’єктами профілактики 

правопорушень шляхом обміну інформацією за допомогою міжвідомчих 

запитів, в тому числі в електронній формі, з використанням єдиної системи 

міжвідомчої електронної взаємодії.  

Профілактичний облік передбачає ведення службової документації, в якій 

зазначаються: персональні дані громадян; інформація про дату постановки та 

термін перебування особи на обліку; відомості про подію вчиненого 

правопорушення в сімейно-побутовій сфері; кількість заходів реагування 

поліції на повідомлення про події в сімейно-побутовій сфері, викликаних 

антигромадською поведінкою або загрозою для оточуючих; результати 

індивідуальної профілактичної роботи. Створення профілактичних обліків 

обумовлено необхідністю накопичення, систематизації і доведення до 

посадових осіб суб’єктів профілактики з метою службового використання 

інформації про осіб, які вчинили або схильних до скоєння правопорушень у 

сфері сімейно-побутових відносин. Зміст поняття «профілактичний облік» 

використовується в деяких законодавчих актах України про профілактику 

правопорушень. 

Незважаючи на відсутність в національному законодавсті єдиного 

визначення даного поняття, профілактичний облік трактується як форма або 

міра індивідуальної профілактики. Змістом зазначеного поняття є: 

спостереження за поведінкою особи, поставленої на облік; вивчення умов і 

способу її життя; виховний вплив на неї; припинення антигромадської 
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поведінки; усунення умов, що сприяють вчиненню нею злочинів; проведення 

перевірки за місцем її проживання, роботи, навчання [187, с. 351].  

Іншим, важливим з наукової та практичної точки зору, є питання про 

правові підстави постановки на профілактичний облік осіб, які вчинили 

правопорушення у сфері сімейно-побутових відносин і становлять небезпеку 

для оточуючих. Відсутність цих підстав, встановлених в нормативному 

правовому акті, суперечить змісту ч. 3 ст. 55 Конституції України, незважаючи 

на те, що суттю поліцейської діяльності є дотримання і захист прав і свобод 

людини, встановлених Конституцією [80]. Це підтверджується тим, що 

постановка на профілактичний облік осіб даної категорії здійснюється поліцією 

в процесі виконання своїх обов’язків, без згоди і всупереч волі громадянина.  

Слід погодитися з думкою Д. П. Калаянова про те, що постановка особи 

на профілактичний облік передбачає певне обмеження його прав і свобод, в 

зв’язку з цим категорії таких осіб і види їх антигромадської поведінки повинні 

спеціально вказуватися в Законі [188, с. 107]. Висловлена вченим думка 

знаходить своє підтвердження під час здійснення індивідуальної 

профілактичної роботи щодо неповнолітніх та осіб, підданих 

адміністративному нагляду поліції.  

Підстави постановки на облік і порядок проведення з зазначеними 

особами індивідуальної профілактичної роботи встановлені національним 

законодавством. Однак при вирішенні питання про взяття на облік громадян, 

які вчинили правопорушення у сфері сімейно-побутових відносин, 

правозастосовник змушений діяти в рамках адміністративного розсуду, 

виходячи з обов’язків, покладених на поліцію, необхідності і доцільності, в 

порядку, передбаченому відомчим наказом. Аналіз діючих нормативних 

правових актів показав, що в них міститься дві підстави, за якими особа може 

бути поставлена на профілактичний облік, інших правових підстав 

нормативний акт не передбачає. До цих підстав відносяться: обрання відносно 

громадянина запобіжного заходу, не пов’язаної з позбавленням волі; 
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припинення кримінального переслідування за нереабілітуючими підставами. 

Питання про правові підстави постановки на облік як і раніше залишається 

відкритим і дискусійним. Вчені-адміністратівісти не прийшли до єдиної позиції 

в даному питанні. Лошицький М. В. вважає, що підставами постановки 

громадянина на профілактичний облік є: вчинення особою трьох і більше 

правопорушень в сфері сімейно-побутових відносин; вчинення особою 

протягом року двох і більше дрібних хуліганств в побуті; винесення за 

матеріалами перевірки постанови про відмову в порушенні кримінальної 

справи за фактом погрози вбивством, заподіяння тілесних ушкоджень на 

побутовому рівні. Чи не заперечуючи по суті запропонованого, зауважимо, 

однак, що в даний час вчинення особою трьох і більше правопорушень в сфері 

сімейно-побутових відносин може розцінюватися контролюючими та слідчими 

органами як недбале ставлення поліції до виконання обов’язків щодо 

попередження злочинів і адміністративних правопорушень, що викликає 

зниження рівня довіри громадян. Крім того, варто відзначити, що в КУпАП не 

передбачена адміністративна відповідальність за дрібне хуліганство в побуті.  

Костюк В.Л. і Пашковська М.В. вважають, що підставами для постановки 

на профілактичний облік осіб, які вчинили правопорушення у сфері сімейно-

побутових відносин, є: сукупність перевірених даних, що свідчать про 

наявність в діянні особи ознак складу злочину при відсутності підстав для 

порушення кримінальної справи; неодноразовість вчинення особою 

адміністративних правопорушень в даній сфері [190, с. 19-20]. Розробники 

Настільної книги працівника національної поліції України вказують, що 

підставами постановки на облік є: вчинення особою злочину або більше двох 

адміністративних правопорушень в сімейно-побутовій сфері [191, с. 154-156].  

Шемшученко Ю. С. вважає, що підставою постановки на профілактичний 

облік та застосування відповідних адміністративно-запобіжних заходів буде не 

правопорушення, а настання особливих умов, які можуть сприяти його 

совершенію Правозастосовна практика минулих років також вказує на те, що 
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«сімейних скандалістів» притягували до адміністративної відповідальності за 

аналогічні вчинки, передбачені в КУпАП [192, с. 128].  

На думку Нікітенко О. І., при постановці на профілактичний облік 

беруться до уваги: негативна характеристика особистості, яка включає в себе 

стан психічного здоров’я особи, рівень його агресії, негідна (аморальна) 

поведінка в сім’ї; наявність неодноразових (двох і більше) скарг, заяв на 

протиправну поведінку особи [193, с. 99]. Загальним критерієм для постановки 

особи на профілактичний облік, на думку Федоровської Н.В., є факти 

протиправної поведінки громадянина. Так, Біленко П. зазначає, що підставою 

для постановки на профілактичний або інший вид обліку органів внутрішніх 

справ служить наявність задокументованих фактів протиправної діяльності 

[159].  

На нашу думку, підставою постановки на профілактичний облік повинен 

бути виявлений або встановлений, задокументований факт вчинення особою 

протиправних дій в сфері сімейно-побутових відносин або факт загрози життю і 

(або) здоров’ю оточуючих членів сім’ї. В даний час при вирішенні питання про 

взяття на облік особи, яка вчинила правопорушення в сфері сімейно-побутових 

відносин, законодавець змушений діяти виходячи з необхідності, корисності і 

доцільності, відповідно до внутрішніх переконань в рамках адміністративного 

розсуду.  

За твердженням Колодяжний М. Г., співробітнику поліції при постановці 

особи на облік слід «самостійно оцінювати фактичні обставини підстави 

(критерії), які не закріплені в правових нормах досить повно або конкретно при 

виборі, в межах, що допускаються нормативними актами, оптимального 

варіанту вирішення конкретного управлінського питання [194, с. 156]. У зв’язку 

з зазначеними обставинами практичну значимість являє роз’яснення поняття 

«особа, що представляє небезпеку для оточуючих». Перш за все, це особа, яка в 

ході сімейно-побутового конфлікту не може контролювати свою поведінку в 

силу своїх психологічних особливостей або під впливом алкоголю, 
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наркотичних засобів або психотропних речовин. Дані громадяни здатні 

заподіяти шкоду життю і здоров’ю близьких осіб, а також собі, завдати шкоди 

майну. Таким чином, небезпека для оточуючих буде складатися з декількох 

чинників. Перший – агресивна поведінка громадянина, що перебуває в стані 

алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп’яніння, яке викликає 

почуття страху і небезпеки за життя і здоров’я у осіб, які перебувають з ним у 

житловому приміщенні, незалежно від місця проживання. Сюди ж можна 

віднести невдалі демонстративні спроби суїциду близьких осіб, що викликають 

сильний стресовий стан у оточуючих. Прикладами такої поведінки можуть 

служити образи, нецензурна лайка стосовно певної особи, спроби завдати 

побоїв, погрози застосування насильства і фізичної розправи в даний час і в 

майбутньому, спроби включити газ, розрізати вени, закрити димохід і т. д. 

Другий фактор складають дії особи , спрямовані на пошкодження або знищення 

майна. До них відносяться спроби розбити посуд, зламати меблі, побутову 

техніку, спалити особисті речі осіб, з якими порушник знаходиться в сімейно-

побутових відносинах і т.д. 

Оцінюючи небезпеку для оточуючих, що виходить від громадянина, 

дільничний інспектор міліції повинен судити, спираючись на власний розсуд, а 

також на оцінку певних фактів. По-перше, наявність негативної характеристики 

громадянина (перш за все за місцем проживання, місцем роботи, навчання, 

місцем колишньої служби і т. д.). Відомості, які характеризують громадянина 

збираються шляхом опитування членів сім’ї та інших близьких осіб, сусідів, 

колег по роботі, товаришів по службі, інших осіб, які підтверджують його 

небезпечну для оточуючих поведінку. Беруться до уваги: стан психічного 

здоров’я, наявність травм голови, контузій, постравматичного синдрому, 

важких життєвих обставин. Важливим фактором буде визначення рівня його 

агресії, а також неодноразовості або систематичності антигромадської або 

аморальної поведінки щодо сім’ї. На оцінку небезпеки впливатиме наявність 

неодноразових скарг (двох і більше) на протиправну поведінку особи, що 
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містять в собі відомості про загрозу особистій безпеці, що виходить від члена 

сім’ї чи іншого близького особи.  

Коло осіб, які звернулися в поліцію, в даному випадку необмежене. Із 

заявою, повідомленням можуть звернутися родичі, члени сім’ї, сусіди та інші 

особи. При визначенні підстав постановки на облік осіб, які вчинили 

правопорушення у сімейно-побутовій сфері, необхідно взяти до уваги не тільки 

думки вчених, але і правозастосовчу діяльність дільничного уповноваженого 

поліції. Тільки професіоналізм та уважне ставлення до громадян дозволяють 

співробітнику поліції виявляти тих осіб, від яких, судячи з їхньої поведінки, 

можна очікувати скоєння правопорушень в сімейно-побутовій сфері [].  

Правова невизначеність підстав постановки громадян на профілактичний 

облік дозволить виключити формальний підхід до індивідуальної 

профілактичної роботи, коли вона проводиться умовно, для звіту, а громадяни 

тільки числяться на обліку. При цьому вони можуть і не знати про те, що 

перебувають на профілактичному обліку. Про це громадянин дізнається 

абсолютно випадково, наприклад, при отриманні будь-яких державних послуг, 

при працевлаштуванні на роботу або при оформленні кредиту, коли отримує 

відмову. Нерідкі випадки, коли для підтримки показників профілактичної 

діяльності на облік ставляться самі соціально незахищені верстви населення 

(безробітні, малозабезпечені та т. д).  

Наведені положення свідчать про те, що в даний час існує необхідність 

правового закріплення підстав постановки на профілактичний облік осіб, які 

вчинили правопорушення у сімейно-побутовій сфері. Для захисту прав і свобод 

громадян, а також профілактики повторних протиправних діянь у сфері 

сімейно-побутових відносин пропонується закріплення підстав постановки на 

профілактичний облік в Інструкції про діяльність органів внутрішніх справ 

щодо профілактичних заходів [195, с. 126].  

Підставами постановки громадян на профілактичний облік є:  
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1) вчинення адміністративного правопорушення щодо осіб, з якими 

порушник перебуває в сімейно-побутових відносинах;  

2) припинення кримінальної справи за злочин у сфері сімейно-побутових 

відносин в зв’язку з примиренням сторін, внаслідок акта про амністію;  

3) відмова в порушенні кримінальної справи приватного обвинувачення в 

сімейно-побутовій сфері, якщо кримінальну справу може бути порушено не 

інакше як за заявою потерпілого. 

Профілактична бесіда. Вже згадуваний адміністративно-правовий захід, 

по суті, є формою реалізації методу переконання і полягає в роз’ясненні особі 

його моральної і правової відповідальності перед суспільством, державою, а 

також соціальних і правових наслідків продовження антигромадської 

поведінки. Профілактична бесіда проводиться тільки з громадянином, який 

перебуває на профілактичному обліку як особа, яка вчинила правопорушення в 

сфері сімейно-побутових відносин і представляє небезпеку для оточуючих. В її 

основі лежить метод переконання, який не забезпечений адміністративно-

правовим примусом. Суть профілактичної бесіди складається в 

безпосереднього впливу співробітника поліції на свідомість, почуття і волю 

профілактуємих особи шляхом переконання і навіювання з метою зміни 

антигромадської поведінки, способу життя і намірів зазначених осіб. 

Профілактична бесіда проводиться не рідше одного разу на квартал.  

Спостереження за поведінкою осіб, які вчинили правопорушення у сфері 

сімейно-побутових відносин і становлять небезпеку для оточуючих, їх 

способом життя, колом спілкування. Особливістю цього заходу є її похідний 

характер від контрольно-наглядової діяльності. Найчастіше спостереження 

відбувається шляхом перевірки особи за місцем проживання. В результаті 

перевірки дільничний офіцер поліції отримує об’єктивні дані про зазначених 

осіб, його соціальний стан, рівень доходу, спосіб життя; коло спілкування 

(включаючи осіб з злочинного середовища, соціально неблагонадійних осіб, які 

вчиняють правопорушення); умови проживання (побутові умови).  
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Опитування родичів осіб, які перебувають на профілактичному обліку, їх 

сусідів та інших осіб. Вже згадана міра дає можливість з’ясувати ситуацію, що 

склалася в родині: чи відбуваються скандали, погрози, в якій стадії знаходиться 

сімейно-побутовий конфлікт, чи є готовність до налагодження сімейних 

відносин чи ні. За результатами опитування складається об’єктивна 

характеристика про правопорушника [196, с. 97]. 

Вилучення вогнепальної зброї. Цей адміністративно-правовий захід 

попередження правопорушень є одним із дієвих в сфері сімейно-побутових 

відносин, і він забезпечується силою примусу. Правозастосовна практика 

показує, що при скоєнні злочинів, використовувалась вогнепальна зброя, що 

зберігається в будинку на законних підставах. Вилучення зброї відбувається 

при надходженні інформації або виявленні факту демонстрації її в якості 

предмета загрози. Крім того, вилучення зброї проводиться і в випадках носіння 

його особою, яка перебуває в стані сп’яніння, і при відмові від проходження 

медичного огляду на стан сп’яніння. В результаті аналізу норм, що містяться в 

Законі про національну поліцію і Законі про профілактику правопорушень, 

було встановлено, що такий адміністративно-правовий захід попередження, як 

оголошення офіційного застереження про неприпустимість дій, які створюють 

умови для вчинення правопорушень, або антигромадської поведінки, 

залишилася поза компетенцією поліції. Він може бути застосований до особи у 

випадках відсутності підстав для притягнення її до кримінальної або 

адміністративної відповідальності і містить обов’язкову для виконання вимогу 

про неприпустимість таких дій чи неприпустимість продовження 

антигромадської поведінки. Вже згаданий захід безпосередньо спрямований на 

припинення антигромадської поведінки громадянина в сфері сімейно-

побутових відносин і здатний запобігати сімейно-побутовим конфліктам.  

У зв’язку з цим вважаємо, що перелік посадових осіб поліції, порядок 

винесення застереження, а також терміни його дії повинні бути передбачені 

відомчим нормативним актом. Вважаємо, що застереження має бути 
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забезпечено гарантіями правового захисту співробітника поліції, передбаченої 

ст. 30 Закону про національну поліцію. Порушення застереження повинно бути 

прирівняне до перешкоджання виконання спів кому поліції службових 

обов’язків, пов’язаних з попередженням правопорушень у сфері сімейно-

побутових відносин. Особу, яка порушила застереження, необхідно залучати до 

адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 176 КУпАП. Відповідно до ч. 2 ст. 

17 Закону про профілактику правопорушень поліція має право здійснювати 

профілактичний нагляд. Суть даного профілактичного заходу полягає в 

спостереженні за поведінкою особи, яка перебуває на профілактичному обліку, 

і дотриманням ним обмежень, встановлених відповідно до законодавства. На 

жаль, дана міра попередження не поширюється на осіб, які вчинили 

правопорушення у сфері сімейно-побутових відносин і становлять небезпеку 

для оточуючих, зважаючи на відсутність обмежень. Що стосується таких форм 

профілактичного впливу, як ресоціалізація, соціальна реабілітація, допомога 

особам, які постраждали від правопорушень або схильним до ризику стати 

такими, то, на підставі ч. 2 ст. 14 Закону про заходи профілактики, вони не 

входять в компетенцію органів внутрішніх справ. Цим Законом визначено 

обмежений перелік форм профілактичного впливу. Зазначені в законі форми 

раніше існували і застосовувалися в діяльності правоохоронних органів. На 

нашу думку, зазначених форм недостатньо для забезпечення безпеки осіб, які 

перебувають з правопорушником в сімейно-побутових відносинах. Поліція при 

виборі адміністративно-правових заходів впливу зобов’язана враховувати права 

і законні інтереси потерпілої сторони. І перш за все – це право на життя і 

особисту недоторканність (ч. 1. ст. 29, ч. 1 ст. 30 Конституції України) [80].  

Одним з дієвих адміністративно-правових заходів попередження, на наш 

погляд, є встановлення особливих вимог до поведінки правопорушника. Такий 

захід попередження носить точковий, персоніфікований характер впливу і 

містить в собі заборони і обов’язки для особи, яка вчинила правопорушення і 

здатного на його повторення. Застосування заходів можливе у разі вчинення  
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особою адміністративного правопорушення у сімейно-побутовій сфері, а також 

в результаті засудження громадянина до міри покарання не пов’язаного з 

позбавленням волі, за злочин невеликої та середньої тяжкості, вчинений в сфері 

сімейно- побутових відносин.  

З метою реалізації принципу партнерства сім’ї та держави, встановленого 

Концепцією державної сімейної політики України, застосовується вказана міра 

за заявою потерпілої сторони, об’єктивно потребує додаткових заходів захисту 

з боку держави. Вказаний захід адміністративно-правового впливу має право 

застосувати тільки суд за поданням посадових осіб поліції. Вважаємо, що для 

безпеки особистості і запобігання повторних правопорушень з боку особи, яка 

перебуває з потерпілим у сімейно-побутових відносинах, вважаємо за доцільне 

ввести додаткову форму профілактичного впливу встановлення особливих 

вимог до поведінки правопорушника у Законі пропрофілактику 

правопорушень. 

Встановлення особливих вимог до поведінки правопорушника є формою 

профілактичного впливу і застосовується поряд з призначенням 

адміністративного покарання за побої або кримінального покарання, не 

пов’язаного з позбавленням волі, за злочини невеликої та середньої тяжкості, 

вчинені у сфері сімейно-побутових відносин.  

Особі, щодо якої встановлено спеціальні вимоги до поведінки, може бути 

заборонено:  

1. всупереч волі потерпілого розшукувати, переслідувати, відвідувати, 

вести усні, телефонні переговори і вступати з ним у контакт іншими способами, 

включаючи неповнолітніх і (або) недієздатних членів його сім’ї;  

2. придбавати, зберігати, носити і використовувати вогнепальну зброю. 

Особа, щодо якої встановлено спеціальні вимоги до поведінки, органами 

внутрішніх справ ставиться на профілактичний облік. Резюмуючи викладене, 

вважаємо, що представлена форма профілактичного впливу є дієвим 

адміністративно-правовим заходом попередження правопорушень в 
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досліджуваній сфері, здатної забезпечити особисту безпеку і спокій громадян в 

сім’ї.  

Отже, можемо констатувати, що застосування поліцією адміністративно-

правових заходів запобігання в цій сфері суспільних відносин зумовлено їх 

універсальністю, багатоцільовою спрямованістю, можливістю впливу на 

причини та умови, що сприяють вчиненню таких правопорушень, а також на 

свідомість і поведінку осіб, дії яких порушують соціальні норми і створюють 

загрозу особистій безпеці громадян у сім’ї, шляхом переконання і (або) 

примусу. Універсальність адміністративно-правових заходів запобігання 

полягає в застосуванні їх усіма співробітниками поліції незалежно від займаної 

посади. До спектру дії цих заходів потрапляють особи, які вчинили 

правопорушення або допускають антигромадську поведінку, потерпілі та інші 

громадяни.  

Важливою рисою застосування поліцією заходів запобігання у сфері 

сімейно-побутових відносин є їх застосування і до вчинення правопорушення 

(загальні заходи запобігання), і після його вчинення (спеціальні заходи 

попередження тривалої дії, які реалізуються поліцією до припинення 

протиправної поведінки). Багатоцільова спрямованість адміністративно-

правових заходів попередження вказує на їх превентивний характер, що сприяє 

запобіганню антигромадській поведінці, адміністративним правопорушенням і 

злочинам у сімейно-побутовій сфер. 

 

2.4 Адміністративно-правові заходи припинення правопорушень у 

сімейно-побутовій сфері  

 

Припинення правопорушень в сфері сімейно-побутових відносин є 

складним і відповідальним завданням, що стоїть перед співробітниками поліції. 

громадська безпека і шкідливість правопорушень, їх важкі наслідки для сім’ї у 

вигляді розриву особистих, родинних відносин і соціальних зв’язків, психічних 
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і фізичних травм об’єктивно визначили необхідність самостійної і оперативної 

реакції поліції за допомогою адміністративно-правових запобіжних заходів.  

У зв’язку з цим заходи протидії з боку поліції повинні бути співвіднесені 

зі ступенем небезпеки вчиненого правопорушення, особою правопорушника і 

грунтуватися на оцінці причин і умов їх здійснення. Однак для того, щоб 

вибрати законний і ефективний запобіжний захід, необхідно визначитися з тим, 

які протиправні дії відносяться до правопорушень в сфері сімейно-побутових 

відносин. Характеристика правопорушень у сфері сімейно-побутових відносин 

показала, що вони носять комбінований характер і включають в себе діяння, 

юридична відповідальність за які передбачена Кодексом України про 

адміністративні правопорушення [101] та Кримінальним кодексом України 

[120], законами про адміністративну відповідальність. 

Найчастіше це протиправні посягання проти життя і здоров’я, особистої 

свободи, прав, честі і гідності громадян, в основі яких в обов’язковому порядку 

лежить семейнобитовой конфлікт. Особливістю правопорушень в даній сфері є 

те, що безпосередня загроза небезпеки виходить від близьких осіб, а не від 

сторонніх громадян. У більшості випадків правопорушення в сфері сімейно-

побутових відносин носять умисний, цілеспрямований, суб’єктивний характер і 

часто викликані впливом алкоголю, наркотичних засобів і психотропних 

речовин. Як це не парадоксально звучить, але життєво важливі інтереси 

близьких осіб, а також їх безпеку стають найбільш вразливими в їх власному 

житлі.  

Складність вибору співробітниками поліції запобіжних заходів також 

обумовлена різними формами антигромадської поведінки в сфері сімейно-

побутових відносин, що не регулюються нормами права. Більш того, нерідкі 

випадки, коли застосування запобіжних заходів супроводжується негативною 

реакцією і фізичним протидією потерпілої сторони. Найчастіше це 

відбувається, коли потерпілий і правопорушник знаходяться в стані сп’яніння.  
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Проблематика застосування адміністративно-правових запобіжних 

заходів в різних сферах суспільних відносин знайшла відображення в 

дослідженнях вчених-адміністративістів, загальна позиція яких полягає в тому, 

що адміністративно-праві запобіжні заходи є різновидом заходів державного 

примусу. Проте, в науковому середовищі немає однозначного підходу до цілей 

застосування розглянутих заходів.  

Так, В. В. Голіна вважає, що заходи адміністративно-правового 

припинення застосовуються для припинення об’єктивно протиправних 

кримінально- або адміністративнокараних діянь. 

Низка дослідників дотримується думки про те, що адміністративно-

запобіжні заходи можуть застосовуватися з метою відвернення протиправного 

діяння або поведінки, можливих негативних яких суспільно небезпечних 

наслідків цих проявів і створення організаційних умов для 

последующегопрітягнення вінніх до відповідного виду юридичної 

відповідальності [197, с. 158]. 

З цього випливає, що в діяльності поліції, крім проблем правового 

характеру, існують проблеми організаційного та методичного характеру. Не в 

повній мірі здійснюються різного роду заходи, здійснювані різними 

підрозділами поліції, в процесі застосування ними адміністративно-правових 

засобів знижується рівень обміну між ними об’єктивною інформацією. 

Несприятливі матеріальні і побутові умови життя особистості, морально 

неблагополучне (сімейне) мікросередовище, негативні міжособистісні 

відносини і інші причини і умови, що сприяють вчиненню правопорушень, 

впливають на поведінку громадян в сімейно-побутовій сфері. З боку суб’єктів 

запобігання потрібні своєчасна, послідовна, комплексна, реальна і заснована на 

законі попереджувальна робота. Підстава для застосування органами 

внутрішніх справ адміністративно-правових засобів попередження є наявність 

достатніх, перевірених даних, що вказують на: 
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1. неодноразове вчинення особою дисциплінарних або цивільно-правових 

деліктів з наростанням ступеня їх суспільної небезпеки, які свідчать про 

тенденції переростання даної діяльності в вчинення адміністративних 

правопорушень; 

2. наявність в діянні формальних ознак об’єктивної і суб’єктивної 

сторони складу правопорушення за відсутності підстав для порушення справи 

про АП, тобто вчинення антигромадських дій; 

3. вчинення особою дій щодо членів сім’ї та інших осіб, які спільно 

проживають, при наявності обставин, що виключають провадження у справі 

про адміністративне правопорушення, а також тягнуть його припинення або 

звільнення від адміністративної відповідальності. 

При здійсненні попереджувальної діяльності співробітники поліції з 

метою запобігання конкретними особами скоєння правопорушень повинні 

виявити їх задуми, встановити мотиви, які спонукають цих осіб до скоєння 

правопорушень, встановити фактори, що впливають на поведінку учасників 

сімейно-побутових відносин, і за допомогою адміністратівно-правових засобів 

вжити заходів щодо недопущення протиправної поведінки. Попереджувальна 

діяльність поліції здійснюється в основному на етапі формування в 

потенційного правопорушника умислу на вчинення правопорушень в 

досліджуваній сфері, а такуш по відношенню до осіб, які вже раніше вчиняли 

таке правопорушення. 

На думку Тильчика В. В., заходи адміністративного припинення 

застосовуються, коли правопорушення безпосередньо знаходиться в стадії 

здійснення, і за допомогою цих заходів воно припиняється. Головна їх мета 

полягає у припиненні протиправної поведінки, усуненні протиправної ситуації, 

примушенні правопорушника діяти, в рамках, встановлених правилами 

гуртожитку.  

В одному випадку припиняється конкретна дія – неправомірна лінія 

поведінки, спосіб дій. В інших випадках підставою для застосування заходів 
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припинення є конкретний адміністративний проступок, в третіх – систематичні 

порушення, антигромадський спосіб життя [198, с. 115].  

Заходи адміністративного припинення пов’язані з прямим втручанням в 

діяльність суб’єкта, що дозволяє фактично позбавити його фізичної можливості 

діяти. Розглянуті заходи часто застосовуються на основі факту порушення, без 

складання відповідного письмового акту, так як необхідність терміново 

зупинити протиправні дії виключає цю можливість. Для застосування заходів 

адміністративного припинення важливий сам факта не причини протиправної 

поведінки, дослідження яких можливе лише в ході вирішення питання про 

притягнення особи до юридичної відповідальності.  

На думку С. О. Сунєгіна, застосування адміністративно-правових 

запобіжних заходів в діяльності поліції «обумовлюється необхідністю 

швидкого і ефективного припинення різного роду посягань на особисту 

безпеку, права і свободи громадян» [199, с. 86].  

Ішші науковці вважають, що заходи адміністративного припинення 

поширюються і на антигромадську поведінку громадян. Резюмуючи викладене, 

слід конкретизувати спектр дії адміністративно-правових запобіжних заходів у 

сфері сімейно-побутових відносин. Дані заходи спрямовані на припинення 

адміністративних правопорушень, передбачених КУпАП, а також кримінально 

караних діянь, відповідальність за які передбачена переважно ст. ст. 119, 126, 

127, 150, КК України. Це в більшості своїй злочини, що посягають на життя і 

здоров’я. Адміністративно-правові запобіжні заходи виконуються шляхом 

прямого безпосереднього втручання суб’єкта адміністративної влади в дії 

порушника.  

Тривалість застосування запобіжного заходу визначається припиненням 

правопорушення або досягненням мети заходи забезпечення провадження у 

справі про адміністративне правопорушення. Застосування заходів 

адміністративного припинення у сфері сімейно-побутових відносин пов’язано з 

виникненням події правопорушення, викликаного негативним волевиявленням 



 

139 

конкретного особи і не вимагає попереднього дослідження форми провини, а 

також власне наявності вини як обов’язкової умови їх застосування [200, с. 

386]. Особливість застосування поліцією заходів адміністративного 

припинення обумовлена специфікою сімейно-побутових відносин, і т.д.. 

Сформованою системою духовних і матеріальних взаємин між близькими 

особами, а також тяжкістю вчиненого протиправного діяння. У даній сфері 

суспільних відносин іноді складно визначити переростання антигромадської 

поведінки, аморальних, негідних вчинків в правопорушення. Опитування 

співробітників поліції, які виїжджають за повідомленнями про події в сфері 

сімейно-побутових відносин, а також громадян, які потребували їх допомоги, 

свідчить про різні способи вирішення конфлікту. В одних випадках близькі 

особи для вирішення сімейно-побутового конфлікту вдаються до допомоги 

співробітників поліції. В інших ситуаціях (що буває набагато частіше) будь-які 

факти образи, приниження честі і гідності, фізичний біль, тілесні ушкодження 

ховаються, замовчуються, їх не розголошують аж до настання найтяжчих 

наслідків, коли примусове втручання держави в сферу сімейно-побутових 

відносин носить безумовно обов’язковий характер. Аналіз національного 

законодавства дозволив розбити адміністративно-правові заходи припинення 

правопорушень у сфері сімейно-побутових відносин на окремі групи заходів 

фізичного, психічного і майнового примусу.  

Психічний примус являє собою вербальний вплив на волю, емоції, розум, 

тобто на психіку людини. Воно спрямоване на формування такої вольової 

установки, яка здатна змінити поведінку шляхом погрози застосування 

насильства або будь-яких інших заходів впливу, які можуть спричинити 

невигідні наслідки для особи. 

До заходів припинення психічного характеру відносяться законні вимоги 

співробітника поліції. Вони є первинними адміністративно запобіжними 

заходами.  



 

140 

Тут важливо охарактеризувати причини і умови вчинення 

адміністративних правопорушень, необхідно виявити в цілях вивчення 

соціального та психологічного аспектів ефективності норм адміністративного 

права. Їх визначення сприятиме виробленню рекомендацій щодо вдосконалення 

чинного законодавства про адміністративні правопорушення та 

правозастосовчої діяльності суб’єктів адміністративної юрисдикції. 

Формуванню та розвитку протиправних проявів сприяють причини і 

умови, які обумовлені взаємодією цілого ряду чинників соціального характеру і 

які, переломлюючи через індівідуальнопсіхологіческіе особливості особистості, 

формують негативне ставлення до встановлених норм поведінки, до основних 

моральних цінностей суспільства. Їх прояв спостерігається на різних рівнях: 

суспільства, колективу, сім’ї, окремої особистості. 

Розробка ефективних засобів попередження адміністративних 

правопорушень буде сприяти боротьбі зі злочинами. Чим інтенсивніше йде 

подолання умов, тим більший вплив робить цей процес на стан злочинності в 

цілому, а також на кількість і причини окремих злочинів. Причини 

адміністративної деліктності частково збігаються з загальними причинами 

злочинності, але в більшій мірі вони пов’язані з недоліками, нечіткою 

організацією, неправильним розумінням і забезпеченням реалізації позитивних 

соціальних, економічних, демографічних процесів, а також особливостями їх 

прояву в тому чи іншому регіоні. Територіальні умови не тільки впливають на 

поширеність, високий або низький рівень адміністративної деліктності і 

викликаних ними до життя інших протиправних прояввів, а й дозволяє пізнати 

механізм їх зародження і взаємозв’язку. 

Адміністративні правопорушення нерідко є проміжним етапом у генезі 

протиправної поведінки особистості, девіантні форми якого характеризуються 

спочатку асоціальними діями, що порушують норми моралі і моральності, а 

потім призводять до вчинення склидних правопорушень.  
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А. В. Лабунь, досліджуючи причини адміністративних правопорушень, 

приходить до висновку про взаємозв’язок злочинів та адміністративних 

правопорушень, а також про можливість переростання останніх у більш 

серйозні і суспільно небезпечні діяння – злочини» [201, с. 108]. У зв’язку з цим 

своєчасні заходи виховного та карального впливу можуть перешкодити 

переростанню адміністративних правопорушень в більш тяжкі – кримінальні. 

Подібні думки неодноразово висловлювалися різними авторами в 

адміністративно-правовій літературі. 

Т. Д. Гаврилюк пропонує замість категорії «причини і умови вчинення 

адміністративних правопорушень» використовувати поняття «фактор». На його 

думку, з урахуванням досліджуваного поняття «фактор» необхідно для 

початкової, загальної орієнтування в колі явищ і процесів, що впливають на 

адміністративні проступки та пов’язаних між собою. Можливо, що на 

наступному етапі становлення нового наукового напряму розкриється взаємодія 

виявлених чинників: спочатку через функціональні, а пізніше – причинно-

наслідкові залежності між ними [159, с. 108]. 

Виділимо наступні види факторів:  

 соціально-демографічні (фактори, пов’язані з урбанізацією, міграцією 

населення, змінами статево-вікової структури населення і т.д.);  

 економічні (фактори, пов’язані з проблемами добробуту, рівнем 

безробіття, економіки, промислової інфраструктури і т.д.);  

 соціальні та соціально-психологічні (фактори, пов’язані з ослабленням 

традиційних форм соціального контролю за особистістю в зв’язку з 

урбанізацією, роллю сім’ї у вихованні дітей, зайнятістю жінок, освітнім рівнем 

населення, стану, психофізичного здоров’я окремих соціальних груп);  

 організаційно-правові (фактори, обумовлені станом нормативно-

правового забезпечення на державному рівні, органів місцевого 

самоврядування, професійної підготовленістю представників влади, державних 

службовців, посадових осіб і т.д.).  
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Така класифікація дуже приблизна і умовна, але, маючи на увазі її 

аналоги в кримінології, вважаємо, що при всій неозорості факторів 

адміністративних правопорушень їх можна вивчати лише тоді, коли вони 

об’єднані в групи. 

На думку відомого вченого-адміністративіста, професора В.Б. 

Авер’янова, теорії факторів було властиво багато недоліків, які не раз 

піддавалися критиці. Найбільш істотним з них вважається те, що факторами 

замінювалися такі категорії, як причини і умови, що сприяють вчиненню 

правопорушень, між якими об’єктивно існують відмінності. Ці відмінності 

повинні бути точно визначені правовою наукою не тільки в інтересах розвитку 

власне наукової доктрини, а й, перш за все, пошуку вірних шляхів боротьби з 

правопорушеннями і практичної реалізації результатів таких пошуків. 

Хоча роботи представників теорії факторів мали історико-пізнавальну 

цінність, скрупульозна фіксація всіх різнопланових явищ, що впливають на  

чинники правопорушень, не дозволила їм зробити науково обгрунтований 

аналіз соціальної сутності деліктності, виявити, що ж її породжує і що сприяє 

вчиненню правопорушень і збереженню правової важливості. 

Не претендуючи на розробки в цій області, будемо оперувати двома 

категоріями – «причина» і «умова» здійснення адміністративного 

правопорушення. 

Причина – це явище, що породжує, виробляє інше явище – наслідок. 

Пізнання різноманітного характеру причин і умов протиправної 

поведінки вимагає їх класифікації. В якості критеріїв дослідники, що 

займаються цією проблемою, виділяють напрямки діяльності держави (його 

органів і громадських об’єднань), де зосереджені ті протиріччя і недоліки, які 

породжують протиправний спосіб життя, сприяють його прояву і росту 

адміністративної деліктності. 

Очевидно, що профілактична діяльність правоохоронних органів повинна 

розглядатися не тільки як наступний етап попередження адміністративних 
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правопорушень після виявлення причин і умов, що сприяють їх проявам. 

Такого роду діяльність, а також її якість необхідно включати в об’єкт 

дослідження вчених адміністративістів, щоб виявити все те, що викликає або 

сприяє вчиненню адміністративних правопорушень. 

Умовами, що сприяють прояву і існуванню протиправних діянь, є і 

недоліки, що мають місце в роботі правоохоронних та інших органів 

адміністративної юрисдикції. 

Відмінності в характері причин і умов, сприяють протиправним проявам, 

породжують різноманіття засобів, які можуть бути використані для їх 

нейтралізації або усунення. Пріоритетне місце серед них займають, безумовно, 

засоби економічного характеру, що володіють найбільшою силою впливу на 

причини та умови, що містяться у всіх сферах життєдіяльності суспільства, що 

визначають зміст і результативність багатьох інших заходів попередження 

адміністративних правопорушень. 

Дійсним знаряддям в цій боротьбі є правові, зокрема адміністративно-

правові засоби, які здатні не тільки впливати на особистість громадянина, що 

порушує встановлені адміністративно-правові норми, а й значною мірою 

нейтралізувати окремі причини і умови, що сприяють протиправним проявам. 

Дослідження причин і умов вчинення адміністративних правопорушень 

передбачає не фіксацію тих чи інших явищ, подій і чинників, які прямо або 

побічно впливають на адміністративні проступки, а їх розгляді у взаємозв’язку 

з протиправними порушеннями, процесами, в яких центральне місце повинні 

займати спеціальні суб’єкти, відповідальні за дотриманння адміністративного 

законодавства, що регулює різні групи суспільних відносин і відносини у 

сімейно-побутовій сфері зокрема. 

Таким чином, перед дослідниками причин і умов вчинення 

адміністративних правопорушень стоїть велика узагальнююча робота, 

заснована на аналізі явищ і процесів і представляє собою не зведення або 

перелік, а оціночну роботу, що вимагає багатостороннього вивчення різних 
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зв’язків адміністративних правопорушень. Необхідно показати істотні зв’язки 

досліджуваного явища, відбивши їх на рівні узагальнення. 

На думку М.А. Самбора, запобіжний захід у вигляді законних вимог про 

припинення протиправної поведінки формується з трьох елементів: роз’яснення 

порушнику характеру вчиненого правопорушення; попередження про 

можливість притягнення до юридичної відповідальності при здійсненні 

протиправних дій; відібрання підпису про припинення протиправної поведінки 

[118, с. 126]. Метою даного запобіжного заходу є заклик правопорушника до 

порядку. По суті, через вимогу припинити протиправну поведінку (заклик до 

порядку) реалізуються два аспекти психічного примусу: загроза застосування 

карального потенціалу права; зовнішній вплив по відношенню до суб’єкта. 

Даний запобіжний захід передбачений п. 5 ст. 31 і п. 4 ст. 36 Закону про 

національну поліцію і поширюється на будь-які протиправні діяння, тобто 

адміністративні правопорушення та злочини, що здійснюються в сімейно-

побутовій сфері. Законна вимога про припинення протиправних дій може бути 

як письмовою, так і усною. Для забезпечення безпеки потерпілих, а також для 

ліквідації можливості відновлення протиправних дій в поліцейській практиці 

часто застосовується такий запобіжний психічного примусу, як законна вимога 

покинути місце скоєння злочину, адміністративного правопорушення, місце 

події (п. 7 ч. 1 ст. 36 Закону про національну поліцію) [102]. Цей запобіжний 

захід універсальний в застосуванні, як до правопорушника, так і до потерпілих. 

Він необхідний для поділу конфліктуючих сторін. Крім того, забезпечує 

можливість документування факту вчинення правопорушення в сфері сімейно-

побутових відносин. Даний засіб доречний і ефективний, коли віктимна 

поведінка потерпілого провокує правопорушника до застосування фізичного 

насильства, образ і т. д. 

До заходів психічного примусу в сфері сімейно-побутових відносин 

належить також законна вимога співробітника поліції, спрямована на адресу 

осіб, підозрюваних у вчиненні злочину або адміністративного правопорушення, 



 

145 

залишатися на місці до прибуття представників територіального органу або 

підрозділу поліції (п. 4 ст. 28 Закону про національну поліцію). Зазначений 

адміністративно-правовий запобіжний захід переслідує очевидну мету у вигляді 

притягнення правопорушника до кримінальної або адміністративної 

відповідальності. У випадках, коли при скоєнні злочину в сфері сімейно-

побутових відносин застосовується зброя (найчастіше холодна або мисливська 

вогнепальна) або предмети, що використовуються як зброя, співробітник 

поліції, виходячи з обставин що склалася, має право висунути законну вимогу 

про здачу зброї. Невиконання цієї вимоги тягне за собою застосування фізичної 

сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї. Іншим заходом 

адміністративно-правового припинення психічного характеру є попередження 

про намір застосувати спеціальні заходи примусу – фізичну силу, спеціальні 

засоби або вогнепальну зброю. Реалізація даного заходу відбувається в разі 

непокори законним вимогам співробітника поліції про припинення 

протиправної поведінки, про здачу зброї. Слід зазначити, що даний захід 

застосовується співробітниками поліції в якості підкріплення первинних 

запобіжних заходів психічного характеру одночасно з силовим впливом на 

правопорушника. 

Іншу групу заходів адміністративно-правового припинення 

представляють заходи фізичного характеру, в основі яких лежить примус особи 

до виконання покладених на нього обов’язків і заборон шляхом впливу на 

недоторканість особи і свободу.  

Співробітники поліції для припинення правопорушень у сімейно-

побутовій сфері мають право:  

1. застосовувати заходи забезпечення провадження у справах про 

адміністративні правопорушення;  

2. застосовувати інші заходи, передбачені законодавством про 

адміністративні правопорушення; 
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3. здійснювати в порядку, встановленому законодавством про 

адміністративні правопорушення, особистий огляд громадян, огляд речей, що 

знаходяться при них;  

4. доставляти громадян в службове приміщення територіального органу 

або підрозділу поліції, в приміщення муніципального органу, в інше службове 

приміщення з метою вирішення питання про затримання; 

5. доставляти за письмовою заявою громадян до медичних закладів або в 

службове приміщення територіального органу або підрозділу поліції громадян, 

які проживають спільно на одній території, в стані алкогольного, наркотичного 

або іншого токсичного сп’яніння, якщо є підстави вважати, що вони можуть 

завдати шкоди життю і здоров’ю громадян, завдати шкоди майну. Доставлення, 

що застосовується в якості запобіжного заходу, не тільки сприяє усуненню 

загрози особистої безпеки, але і забезпечує можливість реалізації громадянами 

своїх конституційних прав і свобод [109]. Застосування цього заходу сприяє 

роз’єднанню конфліктуючих сторін і дає можливість співробітникам поліції 

зібрати доказову базу вчиненого правопорушення. До заходів 

адміністративного припинення, які обмежують свободу особистості, 

відноситься затримання осіб:  

 підозрюваних в скоєнні злочину;  

 щодо яких ведеться провадження у справах про адміністративні 

правопорушення;  

 зробили спробу самогубства або які мають ознаки вираженого 

психічного розладу і створюють своїми діями небезпеку для себе і оточуючих.  

До спеціальних заходів припинення фізичного характеру слід віднести 

застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї. На думку 

Букач В. В, яку ми повністю підтримуємо, силові заходи поліції мають основну 

мету – припинити правопорушення, запобігти або припинити небезпечну подія 

або її наслідки. Крім того, поліція зобов’язана здійснювати силовий захист 
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громадян від протиправних посягань та інших видів небезпеки, при ліквідації 

негативних наслідків небезпечної події [163, с. 598]. 

Застосування спеціальних запобіжних заходів обумовлено тим, що під час 

сімейно-побутового конфлікту або правопорушення громадянин не реагує на 

законні вимоги співробітників поліції і продовжує активні насильницькі дії. 

Фізичну силу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю повинні застосовуватися 

співробітниками поліції з урахуванням створеної обстановки, характеру і 

ступеня небезпеки дій осіб, характеру і сили опору, який вони проявляють. При 

цьому співробітник поліції повинен прагнути до мінімізації будь-якого збитку. 

З цією метою співробітниками поліції, на нашу думку, реалізуються 

наступні види і форми адміністративно-правових засобів: 

1. адміністративно-правові засоби – дії непримусового характеру: 

 виховні форми: профілактична бесіда, роз’яснення і пропаганда 

положень законодавства, критика антигромадських вчинків, заходи 

громадського впливу, залучення в соціально корисну діяльність і т.п.); 

2. засоби організаційного характеру  

 форми: зустрічі і звіти перед населенням, інформування про 

результати роботи, обмін інформацією та досвідом, прес-конференції, 

підготовка інформаційних оглядів, робота з громадськістю, з адміністраціями 

гуртожитків і т.д.). 

3. Адміністративно-правові засоби примусового характеру, що 

реалізуються в адміністративно-попереджувальних формах: 

 поквартирний / подворовий обхід дільничного уповноваженого 

поліції (згідно з наказом МВС, який визначає основи його діяльності), 

входження в житлове приміщення за згодою проживаючих громадян, в тому 

числі і для встановлення обставин нещасного випадку; 

  перевірка місць зберігання вогнепальної зброї, її власників на 

предмет дотримання правил його зберігання; 
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  перевірка документів і особистий огляд (наприклад, сторонніх осіб, 

які розпивають спиртні напої на запрошення одного з членів сім’ї при гострій 

незгоді інших); 

4. здійснення нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі, а 

також засудженими до позбавлення волі, щодо яких виконання вироку 

відстрочено; 

5. явка на відмітку (реєстрацію) в поліцію (наприклад, засуджений 

умовно); 

6. роз’єднання членів соціальної мікрогрупи (підлітків; осіб, які спільно 

розпивали спиртні напої) з метою припинення між ними спілкування. 

Необхідно відзначити, що заходи переконання і адміністративно-

запобіжні заходи, під час здійснення попереджувальної діяльності 

правопорушень в сфері сімейно-побутових відносин, можуть поєднуватися. 

За проведеним нами соціологічного опитування працівників ОВС різного 

рівня слід вказати, що на питання, які рішення найбільш часто приймаються в 

ОВС за зверненнями та повідомленнями громадян про факти сімейно-

побутових конфліктів, отримані наступні результати: 

1. про прийняття до правопорушників заходів профілактичного впливу – 

вказали 44% опитаних; 

2. про притягнення в межах встановлених повноважень правопорушників 

до адміністративної відповідальності – вказали 26,6% респондентів.  

Таку особливість в правозастосовчій практиці відзначають і в науковому 

середовищі. З цього випливає, що засоби переконання в діяльності поліції 

переважають над засобами примусу. 

При проведенні попереджувальної діяльності органи внутрішніх справ 

стикаються з труднощами наступного характеру: 

1. раніше існуюча ефективна система суб’єктів профілактики практично 

розпалася, а знову створювана ще не така ефективна і досконала. 
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2. кількість громадських помічників органів внутрішніх справ (поліції), 

що беруть участь в профілактиці правопорушень, так і не збільшилася, тобто 

кратно менше, ніж в дореформенний час (правова основа ще знаходиться на 

стадії оформлення); 

3. ліквідація одних і реорганізація інших місць ізоляції асоціальних 

елементів, правопорушників, різко знизили можливості застосування засобів 

примусу до осіб, на яких заходи переконання і допомоги не діють. 

Вважаємо, що буде доцільно врахувати практичний досвід застосування 

деяких адміністративно-правових засобів попередження правопорушень в сфері 

сімейно-побутових відносин в діяльності міліції з урахуванням сучасних реалій. 

Також тривожна ситуація в країні складається у відношенні 

неповнолітніх. Здебільшого про злочини сексуального характеру, побої, 

катування, булінг і ін. протиправні дії по відношенню до них підлітки в 

правоохоронні органи не заявляють. За даними дослідників, 64% підлітків 

жіночої статі і 29% осіб чоловічої статі, які відбувають покарання у виховній 

колонії, перш ніж потрапити в неї, відчували на собі насильницькі дії з боку 

інших осіб, в тому числі з числа сім’ї. Неповнолітні є як об’єктами 

протиправних дій, так і суб’єктами.  

Вивчення особистості правопорушника в межах нашого дослідження має 

велике наукове і практичне значення для вивчення психологічного аспекту 

ефективності норм адміністративного права. Причому тут ми можемо 

спостерігати як прямий, так і зворотний зв’язок. Виявляючи риси, властиві 

особам, які вчинили адміністративні правопорушення, ми сприяємо 

досягненню максимальної ефективності норми адміністративно-деліктного 

права. У свою чергу, ефективна норма адміністративно-деліктного права, 

виконуючи функції загальної та приватної превенції, повинна впливати на стан 

забезпечення адміністративних норм і їх впливу на риси особистості 

адміністративного правопорушника, які сприяють скоєнню адміністративних 

правопорушень. 
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У зв’язку з цим визначення специфічних характеристик осіб з 

асоціальною поведінкою, а також механізмів його формування сприятиме 

ефективному попередженню і припиненню адміністративних правопорушень. 

У процесі дослідження ефективності необхідно з’ясовувати суб’єктивне 

ставлення самих правопорушників до накладених покарань, характер впливу 

останніх на пізнавальні, емоційні і особливо нормативно-оціночні елементи 

правової психології осіб, які вчинили адміністративне правопорушення. 

Установка правопорушника до вмісту в адміністративно-правовій нормі 

заборони певного варіанту поведінки і адміністративної санкції за порушення 

такої заборони – складне поліструктурне явище, що об’єднує в собі багато 

особливостей особистості правопорушника, його вольових якостей, характеру, 

в тому числі певну частину його правових уявлень і орієнтацій, правових 

почуттів, «минулого досвіду» знайомства з правом і правоохоронними 

органами.  

Фіксуючи установку суб’єкта до накладення адміністративного 

покарання і після його застосування, дослідник може отримати предметне 

уявлення про дію адміністративного заходу [171, с. 52]. 

Установка правопорушника включає психологічне ставлення індивіда до 

скоєного ним проступку, тобто деяких елементів суб’єктивної сторони складу 

правопорушення. 

Загальновідомо, що особисті риси і властивості індивіда, в яких 

відбивається його індивідуальний життєвий шлях (індивідуальне буття), 

обумовлені конкретними сімейно-побутовими, виробничими та іншими 

відносинами і зв’язками людини, тобто тієї мікросферою, в якій ці риси і 

властивості формуються. 

Реальна поведінка кожної людини завжди є результатом заломлення 

соціальних вимог і норм в індивідуальних особливостях його психічної 

організації і моральної структури. При цьому соціально обумовлена 
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психологічна індивідуальність служить своєрідним фільтром, як би пропускає 

інші ціннісні орієнтири, фактично і регулюючи вибір форм поведінки. 

Об’єктивна реальність, повсякденна практика показують, що 

психологічна картина відхилення надзвичайно різноманітна, складна, 

динамічна, соціально мінлива, латентна. В усталених життєвих уявленнях і 

сформованих стереотипах початкові форми відхилень, на перший погляд, не 

викликають особливих занепокоєнь і шкоди для суспільства, так само як і 

існуючі приховані типи відхилень у поведінці людини. Спочатку вони 

трансформуються в більш складні форми поведінки, що відхиляється і в 

залежності від соціальних умов з часом переходять в протиправні, 

антигромадські або асоціальні відхилення. 

На думку більшості вчених, головним фактором тут є спочатку властива 

людині агресивність і вплив вражень раннього дитинства, а виявлення 

протиправних наслідків – це лише симптом психічного розладу, який слід 

виявляти і лікувати. 

Розгляд проблем відхилення поведінки, як правило, розгорнуто в рамках 

мотивів, потреб, причин і умов розвитку особи. 

Варто вказати, що є незначне число досліджень за видами протиправної 

спрямованості специфічних груп, в яких представлені всі зразки 

протиправноїповедінки і зовсім немає досліджень по лінії «суспільство-

суб’єкт». Виникають природні запитання: як суспільство виявляє своє 

ставлення до осіб з поведінкою, що відхиляється? Яка терпимість суспільства 

до масових відхилень? Чи здатна громадська думка як основний фактор норми 

долати і створювати перешкоди відхиленням? 

Правова, особливо психологічна, наука вивчила досить багато типів 

поведінки, які укладаються в загальний напрямок, що відхиляється. Однак, на 

жаль, більшість людей все життя вирішують проблему, яка полягає в 

примиренні двох однаково важливих тенденцій.  
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До першої тенденції відносяться особи, готові повністю відбутися як 

особистість, проявити себе, домогтися всього задуманого і при цьому не 

зазнати гострий конфлікт з суспільством, жити в злагоді з оточуючими, не 

обмежувати їх інтересів.  

До другої – належать особи, які шукають для себе вихід з життєвих 

труднощів в ухилянні від реальної дійсності у внутрішній світ хворобливих 

переживань. 

Люди з такою поведінкою фактично знаходяться поза суспільством, це – 

бродяги, хронічні алкоголіки і наркомани. 

Численні дослідження показують, що людина, позбавлена будь-яких 

надій, перспектив – перебуває в стані психологічної байдужості, апатії. Даний 

стан розцінюється нами як одна з ліній поведінки, що відхиляється, яка може 

тривати або розвиватися в часі, набуваючи потім інших, більш асоціальних 

ознак, вже суто специфічних, такі як лінія протиправної поведінки. Вивчення і, 

тим більше, визначення будь-яких перспектив в особистому житті 

правопорушників для психологів та адміністративістів становить серйозну 

задачу. 

Визначення особистості яка вчинила адміністративне правопорушення 

формально вивести нескладно. Але і цінність цього поняття досить невелика. 

Питання полягає в тому, якими рисами відрізняється особистість і що про неї 

можна сказати крім того, що вже виражено у визначенні особи, яка вчинила 

адміністративне правопорушення. Саме на це питання відповісти важче перш за 

все тому, що поняття адміністративного правопорушення вельми широке і 

діапазон його різновидів великий. Чи можна вважати, що особи, їх вчиняють 

правопорушення або протиправні дії, володіють одними і тими ж рисами 

особистості? Звичайно, ні. В силу цих обставин змістовне визначення і загальну 

характеристику особи порушника адміністративно-правових норм можна дати, 

в основному спираючись на адміністративно-деліктологічні дослідження, 

розроблені в них поняття і категорії. 



 

153 

З урахуванням масовості адміністративних проступків і їх «вкраплення» в 

повсякденне життя людей з раннього віку, тобто в правомірній поведінці, в 

гносеологічному сенсі немає підстав протиставляти мотиви проступків мотивам 

іншого виду поведінки, що, однак, не знімає питання про специфічні риси 

мотивації ряду суб’єктів адміністративних проступків [202, с. 144]. 

Мотив поведінки особи, яка вчинила административне правопорушення, 

пропонується розуміти як результат взаємин соціального середовища і 

особистості, який виступає в якості спонукання, що обумовлює акт деликтної 

поведінки і виражає об’єктивне ставлення до об’єктів правового захисту. 

Отже, можемо констатувати, що попередження правопорушень 

неповнолітніх в сфері сімейно-побутових відносин органами внутрішніх справ 

здійснюється шляхом їх обліку, що включає в себе обліково-профілактичні 

картки і обліково-профілактичні справи. На облік з закладом обліково-

профілактичних карток стають неповнолітні, що вживають наркотичні засоби і 

психотропні речовини без призначення лікаря, одурманюючі речовини, які 

вчинили правопорушення до досягнення віку, з якого настає адміністративна 

відповідальність, або вчинили неправомірні дії, звільнені від кримінальної 

відповідальності в силу акту амністії і у випадках, коли визнано, що 

виправлення неповнолітнього може бути досягнуто шляхом застосування 

примусових заходів виховного впливу, батьки, що негативно впливають на 

дітей. 

На облік ОВС з закладом обліково-профілактичних справ стають: 

 неповнолітні, умовно-достроково звільнені від відбування покарання; 

звільнені від покарання в наслідок акту амністії або у зв’язку з помилуванням; 

отримали відстрочку відбування покарання чи відстрочку виконання вироку; 

 засуджені за злочини невеликої та середньої тяжкості і звільнені судом 

від покарання з застосуванням примусових заходів виховного впливу;  

 засуджені умовно;  
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 засуджені до обов’язкових робіт, виправних робіт або іншим заходам, 

не пов’язаним з реальним позбавленням волі. 

Облік даних осіб здійснюється з метою недопущення з боку даних 

неповнолітніх знову скоєння злочинів, а й адміністративних правопорушень, в 

тому числі і в сфері сімейно-побутових відносин. 

Вважаємо, що з урахуванням досвіду діяльності ОВС попередніх 

десятиліть на сучасному етапі застосовується і може застосовуватися поліцією 

низка адміністративно-правових засобів. Однак застосування таких засобів (як і 

самі засоби) має відповідати вимогам сучасного законодавства При проведенні 

попереджувальних заходів рекомендується, щоб співробітники ОВС проявляли 

повагу до конкретної особистості, цікавилися її долею і долею оточуючих 

людей. Також необхідно враховувати, що наша країна є багатонаціональною, і 

тому співробітники поліції повинні знати звичаї і традиції осіб, які проживають 

на підшевній їм території, враховувати ці особливості при спілкуванні з ними. 

Профілактичні бесіди проводяться як з особами, які допустили раніше 

правопорушення в сфері сімейно-побутових відносин (недопущення 

повторного вчинення правопорушень), так і з тими, хто має намір або схильний 

його зробити в силу своєї асоціальної поведінки вперше. Також проводяться 

такі бесіди з батьками про забезпечення безпеки дітей і неприпустимість 

невиконання та неналежного виконання своїх обов’язків по їх вихованню. 

Застосування співробітниками поліції таких адміністративно-правових засобів 

як відвідування неповнолітніх, проведення бесід з ними, їх батьками 

(законними представниками) і іншими особами, вносити в органи і установи 

пропозиції про усунення причин і умов, що сприяють вчиненню 

неповнолітніми правопорушень, вести їх облік і облік батьків (законних 

представників), які не виконують обов’язки щодо утримання, виховання, 

навчання дітей і (або) негативно впливають на їх поведінкумають значний 

позитивний вплив. 
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2. Заходи громадського впливу – це заходи впливу робочого (службового) 

колективу, окремої групи колег, знайомих сімей, з якими спілкуються особи з 

антигромадською поведінкою, їх знайомих сусідів. Перш за все, такі заходи 

впливу застосовуються дільничними інспекторами поліції і співробітниками у 

справах неповнолітніх при відвідуванні різних підприємств і організацій, що 

знаходяться як на обслуговуваних дільницях, так і за їх межами.  

М. В. Лошицький зазначає, що «результатом застосування виховних 

заходів впливу повинна стати демонстрація ближньої, середньої і подальшої 

перспективи повноцінного громадянської життя, формування позитивних 

поведінкових навичок і умінь [189, с. 317]. 

Проведення співробітниками поліції профілактичних бесід з особами, які 

ведуть асоціальний спосіб життя і схильних до скоєння правопорушень у сфері 

СПС, є одним з найбільш вживаних співробітниками поліції адміністративно-

правових засобів попередження правопорушень.  

Профілактична бесіда є засобом, метою проведення якої є пошук і 

закріплення позитивних рис таких осіб і їх переконання встати на правильний  

шлях, при цьому необхідно відмовитися від впливу аморальних спонукань 

особи та іншого психічного тиску. Співробітники поліції мають право 

доставляти за письмовою заявою громадян в службове приміщення 

територіального органу або підрозділу поліції осіб які знаходяться спільно з 

ними в оселі, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного або іншого 

токсичного сп’яніння, якщо є підстави вважати, що вони можуть завдати шкоди 

життю і здоров’ю громадян, завдати шкоди майну. Реалізація даного 

запобіжного заходу можлива при наступних обставинах. По-перше, агресивна 

поведінка особи, яка перебуває в стані сп’яніння (алкогольного, наркотичного, 

токсичного і т. д.), яке викликає почуття страху і побоювання за життя і 

здоров’я у громадян, які перебувають з ним у житловому приміщенні. По-

друге, дії такої особи, спрямовані на пошкодження або знищення майна.  
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Доцільність доставляння знаходиться в рамках розсуду співробітника 

поліції і проводиться виходячи з ситуації, що склалася на місці події. Правовою 

підставою доставляння є письмова заява про необхідність застосування 

аналізованої заходи примусу. Законодавець не встановив конкретний перелік 

осіб, які можуть звернутися в поліцію з даною заявою. Однак, виходячи з 

аналізу аналізованих правовідносин, до заявників ми можемо віднести близьких 

осіб, а також громадян, які перебувають в житловому приміщенні, на яких була 

спрямована агресія.  

Важливо звернути увагу на той факт, що загальною умовою для 

застосування даної міри є небезпека для оточуючих, що виходить від 

громадянина, на яку співробітники поліції зобов’язані звернути увагу і 

відреагувати. В даному випадку є очевидним, що підставою доставляння осіб, 

які перебувають у стані сп’яніння, служить не медичний критерій, тобто 

ступінь сп’яніння, а небезпечна, загрозлива поведінка особи, яка перебуває під 

впливом алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин і т. д. 

Виходячи з правової характеристики доставляння громадян з житла в 

стані сп’яніння, стає очевидним, що метою даного запобіжного заходу є 

попередження правопорушень і припинення сімейно-побутового конфлікту, в 

процесі якого виникає загроза особистій безпеці громадян. Для заявника 

результатом застосування цього заходу буде короткочасне усунення загрози. У 

свою чергу, доставлений громадянин буде обмежений у свободі рівно на той 

період, протягом якого здійснюється доставлення. За змістом Закону про 

національну поліцію, громадянин після прибуття в територіальний орган або 

підрозділ поліції повинен бути негайно звільнений, так як доставлення не 

передбачає подальшого примусу [189, с. 321-322]. 

Отже, заходи адміністративного припинення застосовуються, коли 

правопорушення безпосередньо знаходиться на стадії здійснення, і за 

допомогою цих заходів воно припиняється. Головна їх мета полягає у 

припиненні протиправної поведінки, усуненні протиправної ситуації, 
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примушенні правопорушника діяти в рамках встановлених правил. У першому 

випадку припиняється конкретна дія – неправомірна лінія поведінки, спосіб дій. 

У другому випадку підставою для застосування заходів припинення є 

конкретний адміністративний проступок, у третьому – систематичні 

порушення, антигромадський спосіб життя.  

Також важливо вказати, що заходи адміністративного припинення 

пов’язані з прямим втручанням у діяльність суб’єкта, що дозволяє фактично 

позбавити його фізичної можливості діяти. Такі заходи часто застосовуються на 

основі факту порушення, без складання відповідного письмового акта, оскільки 

необхідність терміново зупинити протиправні дії виключає цю можливість. 

Таким чином, застосування адміністративно-правових запобіжних заходів 

обумовлено наявністю встановленої події правопорушення в сфері сімейно-

побутових відносин і є відповіддю протидії на його вчинення. Їх реалізація 

відбувається в ході безпосереднього припинення виявленого співробітником 

поліції правопорушення, а також в рамках реагування на звернення громадян. 

Порядок використання для протидії таким спробам строго регламентований 

нормативними правовими актами: воно застосовується безпосередньо 

(персоніфіковано) до фізичних осіб, початок дії відбувається на місці і під час 

вчинення правопорушення.  

Комплексне застосування заходів адміністративного припинення у сфері 

сімейно-побутових відносин в поєднанні з формами профілактичного впливу 

дозволить: створити необхідні правові умови для усунення загрози особистої 

безпеки громадян; знизити кількість правопорушень, спрямованих проти життя 

і здоров’я громадян; припинити сімейно-побутовий конфлікт, який має 

протиправну динаміку; скоротити кількість повідомлень про події, що 

вимагають повторного виклику поліції; забезпечити своєчасність проведення 

індивідуальної профілактичної роботи; поліпшити організаційні і тактичні дії 

співробітників поліції щодо попередження та припинення правопорушень у 

сімейно-побутовій сфері. 
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Висновки до розділу 2 

 

Підсумовуючи викладене в даному розділі, можемо констатувати, що: 

Вдосконалення правового механізму виявлення та усунення причин і 

умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, є першою 

сходинкою в цілій системі заходів щодо вдосконалення механізму правового 

регулювання. Виявлення і усунення причин і умов, що сприяють вчиненню 

адміністративних правопорушень, в тому числі в сфері сімейно-побутових 

відносин, доцільно виділяти в якості першої стадії адміністративної діяльності 

поліції, спрямованої на попередження і припинення правопорушень. 

Всі види адміністративно-правових засобів, що застосовуються поліцією 

та іншими суб’єктами, спрямовані на виявлення та нейтралізацію причин і 

умов, що сприяють вчиненню правопорушень у сімейно-побутовій сфері, і осіб, 

схильних до їх вчинення в силу своєї асоціальної поведінки. Переважно вони 

застосовуються поліцією для досягнення зазначених цілей, але деякі з них 

можуть використовуватися також і на стадії попередження правопорушень, 

вчинених у сімейно-побутовій сфері. В основному ці засоби носять неправову 

форму і висловлюють метод переконання, за змістом приписів, які переважно є 

дозволеними.  

Виявлення сформульованих нами об’єктивних і суб’єктивних причин і 

умов, що сприяють вчиненню правопорушень у сімейно-побутовій сфері, 

здійснюється поліцією в рамках загальної та спеціальної профілактики. 

Джерелами інформації про причини і умови, що сприяють правопорушенням у 

сімейно-побутовій сфері, і про осіб, схильних в силу свого асоціального 

способу життя до їх вчинення, є: окремі громадяни (сусіди, близькі родичі, самі 

потерпілі), працівники соціальних установ (органів освіти, охорони здоров’я, 

опіки та піклування і т.п.). Однак, на нашу думку, сполучною ланкою з передачі 

інформації між зазначеними громадянами і поліцією служать саме громадські 

формування забезпечення правопорядку, які на новій правовій основі можуть 
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ефективно функціонувати як суб’єкт профілактики і взаємодіяти з поліцією. 

Інформація про негативні явища, причини й умови, що сприяють 

правопорушенням у сімейно-побутовій сфері, повинна, так чи інакше, 

надходити в поліцію, інші органи, уповноважені здійснювати протидію 

правопорушенням у зазначеній сфері до скоєння правопорушень. Необхідно 

змінити існуючу практику, коли такі причини і умови встановлюються і стають 

очевидними лише після скоєння правопорушень. Але, крім того, необхідно в 

кожному конкретному випадку їх вивчити і застосувати відповідні 

адміністративно-правові засоби для їх запобігання та усунення. 

Попередження правопорушень у сфері сімейно-побутових відносин являє 

собою комплекс адміністративно-правових дій посадових осіб поліції, 

спрямованих на виявлення та вжиття заходів до усунення причин, умов і 

обставин, що сприяють вчиненню злочинів та адміністративних 

правопорушень, антигромадської поведінки подружжя, близьких родичів, осіб, 

пов’язаних власністю, осіб, які спільно проживають і ведуть спільне 

господарство. 

Проблема встановлення повноважень поліції щодо запобігання 

правопорушенням у сфері сімейно-побутових відносин та їх припинення має 

принципове наукове і практичне значення. Вона дозволяє визначити перелік і 

рівень закріплення владних повноважень поліції; способи і механізми взаємодії 

з іншими суб’єктами системи профілактики; гарантувати легітимність дій 

співробітників поліції у приватній сфері; конкретизувати умови і межі 

застосування адміністративно-правових заходів. 

До першочергових завдань поліції в даній сфері відносяться: виявлення 

осіб, які вчинили або мають намір вчинити правопорушення; постановка 

зазначених осіб на профілактичний облік та проведення з ними індивідуальної 

профілактичної роботи; виявлення та аналіз причин і умов, що сприяють їх 

вчиненню; прийняття необхідних і своєчасних заходів щодо їх усунення.  

Ефективна реалізація поставлених завдань неможлива без 
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інформаційного забезпечення запобігання злочинам. Для цього поліція має 

право обробляти персональні дані про громадян, які вчинили правопорушення 

у сімейно-побутовій сфері, а також про тих, щодо яких було скоєно злочин, і 

вносити отриману інформацію в інтегровані системи даних для подальшого 

аналізу. 

Головним суб’єктом, в обов’язки якого входить безпосереднє 

попередження і припинення правопорушень у сфері сімейно-побутових 

відносин є діяльність дільничних інспекторів поліції. В компетенцію їх 

діяльності входить реалізація наступних форм профілактичного впливу: 

профілактична бесіда; профілактичний облік; профілактичний нагляд.  

На дільничних офіцерів поліції накладається основне навантаження по 

організації і проведенню профілактичних заходів, спрямованих на 

нейтралізацію і подальше недопущення правопорушень в даній сфері 

суспільних відносин. 

Застосування поліцією адміністративно-правових заходів запобігання в 

цій сфері суспільних відносин зумовлено їх універсальністю, багатоцільовою 

спрямованістю, можливістю впливу на причини та умови, що сприяють 

вчиненню таких правопорушень, а також на свідомість і поведінку осіб, дії яких 

порушують соціальні норми і створюють загрозу особистій безпеці громадян у 

сім’ї, шляхом переконання і (або) примусу. Універсальність адміністративно-

правових заходів запобігання полягає в застосуванні їх усіма співробітниками 

поліції незалежно від займаної посади. До спектру дії цих заходів потрапляють 

особи, які вчинили правопорушення або допускають антигромадську поведінку, 

потерпілі та інші громадяни. 

Проблема встановлення повноважень поліції щодо запобігання 

правопорушенням у сфері сімейно-побутових відносин та їх припинення має 

принципове наукове і практичне значення. Вона дозволяє визначити перелік і 

рівень закріплення владних повноважень поліції; способи і механізми взаємодії 

з іншими суб’єктами системи профілактики; гарантувати легітимність дій 
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співробітників поліції у приватній сфері; конкретизувати умови і межі 

застосування адміністративно-правових заходів. Ці повноваження включають в 

себе два взаємопов’язаних напрями: запобігання і припинення правопорушень 

у сфері сімейно-побутових відносин. 

Одним з дієвих адміністративно-правових заходів попередження є 

встановлення особливих вимог до поведінки правопорушника. Такий захід 

попередження носить точковий, персоніфікований характер впливу і містить в 

собі заборони і обов’язки для особи, яка вчинила правопорушення і здатного на 

його повторення. Застосування заходів можливе у разі вчинення особою 

адміністративного правопорушення у сімейно-побутовій сфері, а також в 

результаті засудження громадянина до міри покарання не пов’язаного з 

позбавленням волі, за злочин невеликої та середньої тяжкості, вчинений в сфері 

сімейно-побутових відносин.  

З метою реалізації принципу партнерства сім’ї та держави, встановленого 

Концепцією державної сімейної політики України, застосовується вказана міра 

за заявою потерпілої сторони, об’єктивно потребує додаткових заходів захисту 

з боку держави. Вказаний захід адміністративно-правового впливу має право 

застосувати тільки суд за поданням посадових осіб поліції. Вважаємо, що для 

безпеки особистості і запобігання повторних правопорушень з боку особи, яка 

перебуває з потерпілим у сімейно-побутових відносинах, вважаємо за доцільне 

ввести додаткову форму профілактичного впливу встановлення особливих 

вимог до поведінки правопорушника у Закону пропрофілактику правопорушень 

Виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень у 

сімейно-побутовій сфері і осіб, схильних до їх вчинення в силу свого 

асоціальної поведінки, відноситься до раннього етапу профілактики 

правопорушень. У разі, коли у особи виникають наміри вчинити 

правопорушення вперше, реалізація якого може носити реальний характер, дії 

поліції зі зміни такої поведінки є заходами щодо попередження правопорушень. 

Також попереджувальна діяльність органів внутрішніх справ спрямована і на 
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запобігання з боку окремих осіб повторного вчинення досліджуваних 

правопорушень. 

Важливою особливістю застосування поліцією заходів запобігання у 

сфері сімейно-побутових відносин є їх застосування і до вчинення 

правопорушення (загальні заходи запобігання), і після його вчинення 

(спеціальні заходи попередження тривалої дії, які реалізуються поліцією до 

припинення протиправної поведінки). Багатоцільова спрямованість 

адміністративно-правових заходів попередження вказує на їх превентивний 

характер, що сприяє запобіганню антигромадській поведінці, адміністративним 

правопорушенням і злочинам у сімейно-побутовій сфері. 

Припинення правопорушень в сфері сімейно-побутових відносин є 

складним і відповідальним завданням, що стоїть перед співробітниками поліції. 

громадська безпека і шкідливість правопорушень, їх важкі наслідки для сім’ї у 

вигляді розриву особистих, родинних відносин і соціальних зв’язків, психічних 

і фізичних травм об’єктивно визначили необхідність самостійної і оперативної 

реакції поліції за допомогою адміністративно-правових запобіжних заходів. 

Заходи адміністративного припинення пов’язані з прямим втручанням у 

діяльність суб’єкта, що дозволяє фактично позбавити його фізичної можливості 

діяти. Такі заходи часто застосовуються на основі факту порушення, без 

складання відповідного письмового акта, оскільки необхідність терміново 

зупинити протиправні дії виключає цю можливість. 
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 

ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У 

СІМЕЙНОПОБУТОВІЙ СФЕРІ 

 

Нинішня ситуація в Україні характеризується досить сильними змінами, 

що відбуваються у всіх сферах суспільства. Здебільшого ці зміни не завжди є 

позитивними: економічна та демографічна кризи, зростання смертності, 

зниження народжуваності, старіння населення, зниження тривалості життя, 

погіршення здоров’я людей, інвалідність, безробіття, міграція робочої сили, 

злочинність, соціальний стрес у суспільстві тощо. 

Нестабільність сучасного суспільства має значний вплив, особливо на 

сімейно-побутову сферу. Сучасна сім’я має вирішувати багато проблем 

самостійно (з мінімальною державною підтримкою): соціально-економічні, 

соціально-побутові, соціально-психологічні, проблеми народження та 

планування, сімейне виховання тощо.  

Уміння вирішувати їх робить сім’ю стійкою. Стабільна сім’я не потребує 

постійної соціальної допомоги ззовні і не тільки здатна ефективно протистояти 

стабілізуючим впливам, але також є стабілізуючим фактором у суспільстві.  

Однак зростання рівня сімейно-побутових конфліктів породжує 

антисоціальну поведінку, наркотичну залежність; алкоголізм; психічні хвороби; 

зростання кількості сирітства та дітей, які позбавлені батьківського піклування; 

Відповідно, діти в школах-інтернатах та установах соціального захисту дітей 

демонструють нездатність більшості сімей виконувати соціально значущі ролі 

та протистояти нестабільності у суспільстві [203, с. 237].  

Зауважимо, що з моменту набуття нашою державою незалежності на 

законодавчому рівні розробляються відповідні програми щодо подолоння 

проблем у сімейно-побутовій сфері а також розробляються відповідні правові 

акти щодо їх протидії або їх зменшення.  
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Останнім часом питання щодо запобігання та протидії сімейно-побутових 

конфліктів доволі часто піднімаються в контексті діяльності європейських 

правозахисних та громадських організацій, правоохоронних структур, наукових 

установ. Актуальність цього питання, активізація діяльності державних та 

громадських інститутів зумовлена передусім тим, що правопорушення у 

сімейно-побутовій сфері є однією з найбільш розповсюджених форм 

порушення прав людини, а домашнє насильство – це найпоширеніше і 

найбільш складне для протидії явище. 

На жаль, не існує об’єктивної та достовірної інформації про масштаби 

цього соціального явища, оскільки в більшості випадків воно залишається 

латентним. Офіційна статистика не засвідчує реального стану сімейно-

побутових конфліктів через те, що більшість постраждалих не звертаються за 

допомогою до підрозділів Національної поліції України.  

Натомість, у четвірку найчастіших правопорушень в нашій державі 

входить домашнє насилля. Це свідчить про актуальність проблеми та 

затребуваність її вирішення у сьогоденні. 

Водночас, питання протидії домашньому насильству в Україні потребує 

постійного наукового супроводу. 

Загальноприйнятою є точка зору, відповідно до якої злочинність є 

явищем, притаманним будь-якому суспільству. Такий підхід зумовив 

розроблення наукових концепцій запобігання й протидії злочинності загалом, і 

окремим її видам зокрема, а також формулювання на цій підставі 

кримінологічної політики в цій сфері, а саме запобігання та протидію 

домашньому насильству в Україні. 

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 

[204] декларує, що державна політика у напрямі запобігання та протидії 

домашньому насиллю направлена на забезпечення комплексного інтегрованого 

підходу до здолання домашнього насилля, забезпечення усебічної належної 
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допомоги особам, постраждалим від такого насилля та укріплення 

ненасильницької моделі поведінки у приватних відносинах. 

Основні напрями упровадження політики держави у напрямку 

запобігання та протидії домашньому насиллю – це: запобігання домашньому 

насиллю; результативне реагування на випадки сімейного насилля шляхом 

впровадження механізму взаємодії суб’єктів, які реалізують заходи із 

запобігання та протидії домашньому насиллю; допомога та захист 

постраждалих осіб, гарантування відшкодування шкоди, завданої таким 

насиллям; ефективне розслідування випадків домашнього насильства, 

притягнення кривдників до закріпленого законом виду юридичної 

відповідальності і коригування їх поведінки [204]. 

Характерною ознакою сучасного поступу вітчизняної юриспруденції в 

галузі забезпечення законних прав і свобод людини та громадянина є 

посилення боротьби з домашнім насильством. При цьому основна увага 

приділяється на нормативно-правовому забезпеченню охорони особи від 

домашнього насильства і на рівні законодавчому, і шляхом затвердження та 

запровадження підзаконних нормативно-правових актів. Зазначена робота 

проводиться з використанням результатів досліджень у відповідній галузі 

правової науки, узагальненням практичних напрацювань і врахуванням 

відповідних міжнародних стандартів та зарубіжного досвіду. Відповідно метою 

статті є аналіз міжнародних нормативно-правових документів, спрямованих на 

забезпечення протидії домашньому насильству, й узагальнення відповідного 

досвіду інших країн, який можна використати для організації нормативно-

правового регулювання цього напряму в нашій державі. 

У наукових напрацюваннях вченими наголошується на тому, що якщо 

захист прав людини постає невід’ємним елементом дотримання правопорядку, 

то, очевидно, що розбудова ефективної системи захисту прав людини і 

громадянина неможлива поза включенням до неї такого специфічного виду 
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діяльності як та, що здійснюється правоохоронними органами, у тому числі 

органами Національної поліції.  

Також науковці акцентують увагу на тому, що серед усіх правоохоронних 

органів органи Національної поліції мають доволі широкі повноваження, 

пов’язані не лише із захистом прав людини, але й з обмеженням цих прав, що 

можуть мати місце у процесі реалізації ними передбачених законом завдань 

[205].  

В.І. Фелик звертає увагу, що Національну поліцію як державний 

правоохоронний орган з точки зору її функціонального призначення в 

суспільстві необхідно розглядати як орган, який, з однієї сторони, дійсно 

служитиме інтересам людини та громадянина, а з іншої – виконання функцій з 

охорони публічної безпеки та порядку супроводжуватиметься захистом 

державних інтересів [177, с. 219]. 

З цього приводу слушно висловилась І. О. Горшенєва, зауваживши, що 

коли на певній стадії розвитку в суспільстві створено організовану і 

законодавчо встановлену систему державного контролю за будь-якими 

відхиленнями від правових норм, можна говорити про появу на громадській 

арені поліцейської діяльності, яка виступає як запобігання і придушення 

порушень правил і норм даного суспільства, а за необхідності і застосування 

сили. Саме в можливості застосування примусових заходів полягає, на думку 

вченої, специфіка поліцейської діяльності. У зв’язку з цим, відмічається, що 

застосування сили, навіть якщо воно санкціоновано правом, мало для 

кваліфікації поліцейської діяльності. Важливим аспектом діяльності поліції є 

реалізація функції державного управління. І. О. Горшенєва доходить висновку 

про функціональний дуалізм поліції, оскільки в механізмі держави вона 

виступає як каральний і правоохоронний орган і в той же час є підсистемою 

державного управління [207, с. 14]. 

У продовження вказаному, В.І. Фелик робить проміжний висновок, про 

ймовірність, що Національна поліція України також відзначатиметься певним 
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дуалізмом своєї правової сутності, що позначається на її правовому статусі як 

суб’єкта профілактичної діяльності, у тому числі щодо протидії гендерно 

обумовленому насильству [177, с. 221].  

Як вже було зазначено важливе місце у цьому процесі посідає 

Національна поліція України. У п.18 ст.23 Закону України «Про Національну 

поліцію» закріплено положення, яке дає повноваження поліцейським «вживати 

заходів для запобігання та протидії домашньому насильству або насильству за 

ознакою статі». Також п. 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 

28.10.2015 року №877 говорить про те, що «Національна поліція відповідно до 

покладених на неї завдань вживає заходів із запобігання та припинення 

насильства в сім’ї» [208]. 

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 

відображає участь у вирішенні проблем домашнього насильства державних 

структур, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ України. Так, стаття 

10 цього закону містить перелік повноважень Національної поліції України у 

сфері запобігання та протидії домашньому насильству, а саме: 

– виявлення фактів домашнього насильства та своєчасне реагування на  

них; 

– прийом і розгляд заяв та повідомлень про вчинення домашнього 

насильства, у тому числі розгляд повідомлень, що надійшли до кол-центру з 

питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою 

статі та насильству стосовно дітей, вжиття заходів для його припинення та 

надання допомоги постраждалим особам з урахуванням результатів оцінки 

ризиків у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству, спільно з Національною поліцією України; 

– інформування постраждалих осіб про їхні права, заходи і соціальні 

послуги, якими вони можуть скористатися; 

– винесення термінових заборонних приписів стосовно кривдників; 
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– взяття на профілактичний облік кривдників та проведення з ними 

профілактичної роботи в порядку, визначеному законодавством; 

– здійснення контролю за виконанням кривдниками спеціальних заходів 

протидії домашньому насильству протягом строку їх дії; 

– анулювання дозволів на право придбання, зберігання, носіння зброї та 

боєприпасів їх власникам у разі вчинення ними домашнього насильства, а 

також вилучення зброї та боєприпасів у порядку, визначеному законодавством; 

– взаємодія з іншими суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству; 

– звітування центральному органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, 

про результати здійснення повноважень у цій сфері у порядку, визначеному 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству [204]. 

Натомість, необхідно наголосити, що основою національного 

законодавства України у сімейно-побутовій сфері виступають міжнародні 

стандарти подолання домашнього насильства [126, с. 246]. 

До основних стандартів ООН належать: 

1. Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена Резолюцією 

217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р. 

2. Декларація про ліквідацію дискримінації стосовно жінок, затверджена 

Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН № 2263 від 7 листопада 1967 р. 

3. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації стосовно жінок, 

прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 18 грудня 1979 р., ратифікована 

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 24 грудня 1980 р. (чинна згідно із 

Законом України від 12 вересня 1991 р. № 1543-ХІІ «Про правонаступництво 

України»). 

4. Загальні рекомендації №№ 12, 14 та 19 Комітету ООН з ліквідації 

дискримінації стосовно жінок. 



 

169 

5. Декларація ООН про викорінення насильства щодо жінок № 48-104 від 

20 грудня 1993 р. 

6. Пекінська Декларація та Платформа дій, ухвалена на Четвертій 

міжнародній конференції ООН зі становища жінок 15 вересня 1995 р. 

7. Модельний закон «Про запобігання домашньому насильству», 

схвалений 2 лютого 1996 р. Комісією ООН з прав людини. 

8. Резолюція A/HRC/7/L.22/REV про викорінення насильства щодо жінок 

від 27 березня 2008 року (126, с. 37). 

Вихідні положення міжнародних стандартів боротьби з 

правопорушеннями у сімейно-побутовій сфері ґрунтуються на глибокому 

усвідомленні неприпустимості подібного насильства, яке є грубим порушенням 

прав людини. До найбільш важливих міжнародних нормативно-правових 

документів уважаємо за доцільне віднести Модельний закон ООН про домашнє 

насильство, ухвалений 2 лютого 1996 року Комісією ООН з прав людини [209, 

с. 42]. 

Модельним законом визначено поняття насильства в сім’ї та 

сформульовано вимоги до працівників правоохоронних органів, прокуратури і 

судів, підкреслено важливість безпеки потерпілих під час кримінального та 

цивільного судочинства. Відповідно до Декларації про цілі закон визначає, що 

законодавство про домашнє насильство повинне забезпечити максимальний 

захист жертв домашнього насильства – від фізичного та сексуального до 

психологічного.  

Згідно з вимогами модельного законодавства працівники правоохоронних 

органів, реагуючи на повідомлення про насильство в сім’ї, «вживають усіх 

необхідних заходів для забезпечення безпеки жертви та її утриманців». Також у 

ньому міститься положення про забезпечення безпеки під час кримінального 

судочинства та чітко зазначається, що «під час судового процесу відповідач, 

звинувачений у насильстві в сім’ї, не повинен мати жодного безконтрольного 

контакту з позивачем» [209, с. 58]. 
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Модельне законодавство націлює країни на те, щоб було технологічно 

прописано дії працівника правоохоронних органів у випадку надходження 

заяви про факт домашнього насильства, з вимогою щодо належного реагування 

на кожне прохання про допомогу та захист. Чітко перелічено випадки 

реагування з виїздом на місце події, до яких віднесено наявність охоронного 

ордера за можливості його порушення, реальної небезпеки насильства або його 

посилення, а також наявність фактів насильства в цій родині в минулому. При 

цьому оперативність реагування на заяву має бути належною також у випадках, 

коли вона надходить не від жертви насильства, а від іншої особи, якою може 

бути будь-хто (свідок, друг або подруга, родич або родичка, представник 

служби охорони здоров’я або центру допомоги потерпілим від насильства 

тощо) [210, с.112].  

До обов’язкових дій працівника правоохоронного органу у випадку 

реагування на факт насильства в сім’ї віднесено:  

– опитування сторін конфлікту без присутності інших осіб;  

– докладний запис усіх викладених скарг;  

– надання жертві насильства докладних консультацій і роз’яснень її 

законних прав;  

– складання та реєстрацію документів, передбачених законами та 

підзаконними нормативними актами.  

До зазначених документів включено рапорт про насильство в сім’ї, який 

долучається до справи, а копія спрямовується до відповідного органу юстиції 

чи суду.  

До рапорту вноситься інформація про статус стосунків сторін, їх стать, 

освіту та місце роботи чи форму діяльності, наявність дітей, час і дату 

надходження скарги, час початку розгляду, характеристика правопорушення, у 

випадку наявності або застосування зброї – її опис, перелік дій, ужитих 

працівником правоохоронного органу, наявність і строк чинності будь-якого 
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попереднього ордера, який стосується сторін, інша інформація, необхідна для 

повноти висвітлення й аналізу обставин події [210, с.112].   

При цьому зазначається, що запропонований перелік інформації є 

обов’язковим, але не вичерпним і може бути доповнений на розсуд працівника;  

– у випадку необхідності чи за вимогою – надання постраждалим 

медичної допомоги чи забезпечення їх транспортування до медичної установи; 

 – за необхідності або за вимогою – забезпечення транспортування 

постраждалої особи (постраждалих осіб) до притулку чи іншого безпечного 

місця.  

При цьому варто врахувати необхідність відвідування постраждалою 

особою (особами) місця проживання з метою забрання особистих речей; – у 

випадку, коли заявником є не постраждала, а інша особа, – вжиття заходів щодо 

забезпечення її особистої безпеки; – затримання особи, яка вчинила насильство, 

в разі наявності передбачених законом підстав. 

Модельний закон також містить положення про захисні накази, приписи 

та розпорядження. Законодавство передбачає, що «тут існує серйозна небезпека 

для життя, здоров’я та добробуту жертви, і вона навряд чи буде безпечною до 

винесення судового наказу, потерпілий/позивач може звернутися до родича або 

працівника соціального забезпечення, до судді або магістрату, який покладає 

обов’язок надати надзвичайну допомогу, таку як тимчасовий заборона, яка 

може бути винесеною стосовно порушника протягом 24 годин після настання 

насильства» [211]. 

Також варто наголосити, що основою національного законодавства 

України у сфері попередження  та протидії насильству в сім’ї виступають 

міжнародні стандарти подолання домашнього насильства [126, с. 37]. 

До основних стандартів ООН належать: 

1. Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена Резолюцією 

217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р. 
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2. Декларація про ліквідацію дискримінації стосовно жінок, затверджена 

Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН № 2263 від 7 листопада 1967 р. 

3. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації стосовно жінок, 

прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 18 грудня 1979 р., ратифікована 

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 24 грудня 1980 р. (чинна згідно із 

Законом України від 12 вересня 1991 р. № 1543-ХІІ «Про правонаступництво 

України»). 

4. Загальні рекомендації №№ 12, 14 та 19 Комітету ООН з ліквідації 

дискримінації стосовно жінок. 

5. Декларація ООН про викорінення насильства щодо жінок № 48-104 від 

20 грудня 1993 р. 

6. Пекінська Декларація та Платформа дій, ухвалена на Четвертій 

міжнародній конференції ООН зі становища жінок 15 вересня 1995 р. 

7. Модельний закон «Про запобігання домашньому насильству», 

схвалений 2 лютого 1996 р. Комісією ООН з прав людини. 

8. Резолюція A/HRC/7/L.22/REV про викорінення насильства щодо жінок 

від 27 березня 2008 року [126, с. 37]. 

Варто наголосити, що вивчення адміністративно-правового регулювання 

протидії насильству в сім’ї неможливе без порівняння норм національного 

законодавства з відповідними нормами адміністративного права зарубіжних 

країн, які встановлюють відповідальність за вказане діяння. Слід зауважити, що 

різноманітні прояви насильства в сім’ї є проблемою не тільки в Україні, але й у 

більшості зарубіжних країн [130, с. 162]. Так, згідно з дослідженням 

Всесвітньої організації охорони здоров’я поширеність фізичного та / або 

сексуального насильства щодо жінок варіює від 29% до 62% [212]. При цьому 

Рада Європи припускає, що в державах-учасниках кожна четверта-п’ята жінка 

хоча б один раз у своєму дорослому житті відчула фізичне насильство, і більш 

ніж кожна десята жінок були жертвами сексуального насильства із 

застосуванням сили [212]. Водночас потрібно зазначити, що дослідження 
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адміністративного законодавства різних правових систем світу щодо питання 

відповідальності за вчинення насильства в сім’ї та протидії цьому явищу 

дозволяє нам зробити висновок, що воно є досить неоднорідним.  

У межах дослідження пропонуємо вивчити адміністративно-правові 

норми, які передбачають відповідальність за вчинення насильства в сім’ї та 

направлені на протидію йому, у державах англо-американського, романо-

германського типу правових систем і деяких країнах пострадянського простору.  

Вважаємо за необхідне розпочати з дослідження позитивного досвіду 

протидії насильству в сім’ї в державах англо-американського типу правових 

систем, зокрема США, Канаді. Саме ці країни вже давно і наполегливо 

працюють у напрямку протидії насильству в сім’ї, приділяючи увагу питанням 

прав жінок і дітей, а тому накопичили значний досвід у цій сфері. Крім того, 

особлива правова система цих країн, заснована на увазі до деталей кожної 

справи, зумовлює актуальну практику правозастосування в досліджуваному 

нами питанні [209, с. 20].  

На сьогодні США є державою з чітко виробленими механізмами протидії 

насильству в сім’ї, а тому може бути певним прикладом для запозичення 

позитивного досвіду в означеній сфері. Зрозуміло, що детально проаналізувати 

все законодавство США та механізми протидії насильству в сім’ї в цій державі 

в межах одного монографічного дослідження неможливо. Однак, на нашу 

думку, потрібно відзначити найбільш важливі моменти протидії цьому явищу в 

законодавстві США.  

Оновленим підходом у політиці США щодо реагування на насильство в 

сім’ї є контроль, який забезпечує стратегію обов’язкового реагування. 

Контроль головним чином виражається в формі практики обов’язкового 

реагування на насильство в сім’ї, а саме: обов’язковий арешт, принцип 

обов’язкового судового провадження та обов’язкове інформування, яке 

передбачає, що медичний персонал зобов’язаний повідомляти про будь-які 

факти насильства в правоохоронні органи [209, с.17]. Також слід зазначити, що 
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в багатьох штатах США ще наприкінці 60-х років минулого сторіччя було 

прийнято законодавство, яке зобов’язує громадян повідомляти владі про кожен 

випадок підозри в поганому поводженні з дітьми [209, с. 15]. При цьому 

вважаємо позитивною норму, передбачену § 29 «Поліцейського закону» про те, 

що особі, яка вчинила насильство, на два тижні заборонено доступ у будинок і 

будь-які контакти з дружиною і дітьми, оскільки це є гарантією безпеки 

потерпілої особи [130, с. 163].  

Необхідно зазначити, що одним із головних нормативно-правових актів у 

сфері протидії насильству в сім’ї в США є Акт щодо боротьби з насильством в 

сім’ї, який діє насамперед на території штату Іллінойс. Цей нормативно-

правовий акт передбачає можливість винесення щодо особи, яка вчинила 

насильство в сім’ї, охоронного ордеру, який є подібним до захисного припису, 

винесення якого передбачено Законом України «Про попередження насильства 

в сім’ї». Під охоронним ордером розуміється офіційний припис, який 

виноситься судом, що забороняє винній у насильстві в сім’ї особі вчиняти певні 

дії щодо потерпілої особи або зобов’язує винну особу вчинити певні дії [213].  

Позитивною рисою законодавства США є передбачення в законодавстві 

декількох видів охоронного ордеру – надзвичайного охоронного, тимчасового 

охоронного та постійного охоронного. При цьому надзвичайний охоронний 

ордер видається суддею особі, якщо є потреба при зверненні останньої до 

поліції, коли ще не відбулося судового засідання й немає можливості його 

терміново провести (наприклад, у нічний час). Тимчасовий охоронний ордер 

видається особі за її зверненням до суду за наявності підстав на термін від 14 до 

21 дня. У свою чергу постійний охоронний ордер видається після тимчасового 

охоронного ордеру під час проведення судового розгляду, де на відміну від 

процедури видання тимчасового ордеру участь винної особи обов’язкова. 

Вислухавши потерпілу особу та обвинувачену в насильстві в сім’ї особу, суддя 

за наявності підстав може продовжити дію ордеру до 2 років [130, с. 163].  
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Також варто зазначити, що на відміну від захисного припису, який 

виноситься щодо особи, яка вчинила насильство, відповідно до законодавства 

України, охоронний ордер у США передбачає великий спектр обмежень і 

зобов’язань для особи, яка вчинила насильство в сім’ї. Серед цих обмежень 

необхідно звернути увагу на найбільш важливі на нашу думку:  

1. надання виключного права володіння житлом особі, яка стала жертвою 

насильства в сім’ї. Це обмеження може бути встановлено, якщо позивач на 

відміну від відповідача має право проживати в цьому приміщенні, а також у 

випадку, якщо обидва мають право проживати в цьому приміщенні, але рівень 

необхідності володіння саме цим житлом превалює в позивача;  

2. надання позивачу права піклуватись про неповнолітніх дітей;  

3. заборона відвідувати дитину або обмеження часу на її відвідування;  

4. грошова підтримка (зобов’язує відповідача виплачувати грошове 

утримання неповнолітнім дітям, які перебувають на піклуванні у позивача);  

5. відшкодування збитків (зобов’язує відповідача відшкодувати збитки, 

що були завдані насильством);  

6. заборона входу (якщо відповідач створює загрозу безпеці позивача чи 

дітей, йому забороняється входити і залишатися в оселі) [126, с.18-19].  

На нашу думку, можливість отримання потерпілою особою 

надзвичайного та тимчасового охоронного ордеру до моменту розгляду справи 

в суді є важливою гарантією безпеки потерпілого від насильства в сім’ї та 

сприяє попередженню не лише адміністративних правопорушень у 

майбутньому, але й кримінальних злочинів. А тому вважаємо, що такий 

позитивний досвід США може бути впроваджено в Україні, а норми 

законодавства США, що передбачають можливість видання різних видів 

охоронного ордеру, імплементовані в наше вітчизняне законодавство [130, с. 

164].  

Заслуговує на увагу досвід США у протидії насильству в сім’ї в частині 

залучення поліції та служби шерифів для забезпечення виконання 
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домовленостей між сторонами сімейного конфлікту (наприклад, 

супроводження зустрічей), контролю за виконанням обмежень у спілкуванні 

(зокрема за допомогою електронних пристроїв контролю за пересуванням) 

[209, с. 29].  

У США функціонує понад 200 спеціальних судів, які займаються 

справами про насильство в сім’ї. Дослідження показують, що спеціалізовані 

суди розглядають справи про домашнє насильство більш ефективно, 

підвищують рівень законослухняної поведінки з боку порушників закону, 

призначають більш суворе покарання й виносять більший відсоток 

обвинувальних вироків. При цьому Відділ боротьби з насильством над жінками 

при Міністерстві юстиції США нещодавно розпочав спеціальну програму, яка 

називається Ініціатива суддівського наставництва. У межах цієї програми було 

визначено кращі судді, які можуть допомогти іншим розробити власні 

програми. Як наставники, ці судді будуть ділитися своїми знаннями та 

досвідом, приймаючи в себе представників інших судів і встановлюючи зв’язки 

між судами з метою впровадження передових методів роботи, удосконалення 

порядку судочинства, переймання відповідних програм і покращення 

можливостей судової системи штату щодо ефективного реагування в таких 

складних справах [212].  

Важливу роль у протидії досліджуваному явищу в США відіграють 

різноманітні програми щодо запобігання всіх видів насильства у сім’ї. Серед 

них необхідно відзначити такі:  

– програма «Здоров’я сім’ї Америки», відповідно до якої проблемні сім’ї 

відвідуються соціальними співробітниками на дому. При цьому експерти США 

вважають зазначену програму досить ефективною, оскільки відвідування сімей 

на дому є вельми перспективним і ефективним заходом у боротьбі з 

досліджуваним явищем. Вони зазначають, що сім’ї, в яких виявлено випадки 

зловживання психоактивними речовинами, наявні психічні захворювання або 

випадки домашнього насильства, слід відвідувати частіше для поширення 
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інформації медичного характеру, боротьби з дитячими покараннями, 

підвищення якості взаємодії батьків і дітей [210, с.17];  

– програма з реабілітації дітей в умовах комуни, метою якої є 

направлення дітей, що зазнали насильства в сім’ї, до відповідних центрів 

реабілітації для надання їм різного роду допомоги. Так, центри-будинки 

розташовуються в сільській місцевості. Туди приїжджають діти, які мають 

емоційні і психологічні проблеми, пов’язані з жорстоким поводженням або 

зневагою їхніми інтересами, діти вилучені з сімей. Діти отримують 

індивідуальний 24-годинний догляд. Колектив лікарів, учителів, соціальних 

працівників та медиків створює їм сприятливе середовище, в якому є довіра, 

почуття власної гідності і безпеки. Персонал під час реабілітації поєднує 

елементи психотерапії, освіти, мистецтва, музики, відпочинку та терапії. Діти 

зазвичай живуть у комуні від 3 місяців до 2 років. Після терапії діти можуть 

бути повернуті в прийомну сім’ю або до їхніх батьків чи опікунів [210, с.17].  

Також варто звернути увагу на діяльність служб захисту дітей від 

насильства в сім’ї у США. Так, відповідно до спільного національного Закону 

США «Про запобігання поганому поводженню з дітьми та ліквідації його 

наслідків» створено Національний Центр з проблем жорстокого поводження з 

дітьми та проблем запущених дітей, який сьогодні відповідальний за 

координацію служб захисту дітей, забезпечення практичної допомоги штатам і 

фінансування дослідницьких проектів з питань насильства в сім’ї щодо 

дитини.\ 

Сьогодні в США ефективно функціонує система служб захисту дітей, яка 

включає чотири аспекти діяльності: повідомлення, розслідування, втручання і 

завершення справи.  

Що стосується першого аспекту, то слід зазначити, що в деяких штатах 

відповідно до закону обов’язком усіх громадянам є повідомляти про випадки 

поганого поводження з дітьми. В інших штатах це вимагається лише від 

медиків, психіатрів, учителів. Однак будь-яка людина може зробити таке 
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повідомлення до відповідних органів. У законах штатів забезпечується 

недоторканність осіб, що роблять повідомлення, передбачається покарання за 

порушення такої конфіденційності [130, с. 166]. 

Після отримання повідомлення служби захисту дітей переходять до його 

розслідування, яке починається за необхідності негайно, а в менш загрозливих 

випадках це можна зробити протягом 48 годин. У США службам захисту дітей 

наказано працювати 24 години на добу і щодня. Розслідування включає 

відвідування родини, обговорення повідомлення з батьками, спостерігання за 

дитиною й оцінювання умов її життя. Під час розслідування соціальний 

працівник має проводити регулярні медичні та психологічні огляди 

потерпілого. Медичні служби мають право госпіталізувати дитину в якості 

тимчасового захисту. У разі підтвердження насильства над дитиною заводиться 

справа про її захист і ведеться до того часу, поки це необхідно. У разі якщо 

дитині загрожує серйозна небезпека, соціальний працівник мусить негайно 

ізолювати дитину від сім’ї [209, с. 167]. 

Наступним етапом допомоги таким родинам є втручання, під яким слід 

розуміти надання родинам конкретної послуги (грошової допомоги сім’ї, 

наприклад), підтримку (домогосподарство, денний догляд, медичне 

обслуговування, класи для батьків) і терапію індивідів, сімейних пар, загалом 

сімей.  

Останнім етапом діяльності служби захисту дітей є завершення справи в 

разі покращення ситуації в сім’ї, або ж, коли робота соціальних робітників не 

дала позитивних результатів, діти ізолюються і поміщаються в прийомні 

установи. У такому випадку справа про захист дитини закривається і 

відкривається нова справа про утримання дитини в приймальному закладі.  

Треба зауважити, що сьогодні основна увага фахівців США в означеній 

сфері направлена на соціально-терапевтичну діяльність для збереження сім’ї, а 

не на каральні заходи щодо батьків [209, с.18-19].  
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Отже, можемо констатувати, що США має ефективну систему 

попередження та протидії насильству в сім’ї, деякі заходи якої доцільно 

запровадити в Україні, а окремі норми законодавства США у цій сфері – 

імплементувати у вітчизняне законодавство, що регулює відповідні питання.  

Окремий інтерес для нашого дослідження має законодавство та система 

заходів протидії насильству в сім’ї в Канаді. Слід зазначити, що Канаді 

належить одне з провідних місць у світі серед країн, які ведуть боротьбу з 

насильством у сім’ї. При цьому зазначимо, що з початку 1997 року в Канаді 

розпочинається курс на нову політику у сфері протидії насильству в сім’ї – 

політику «нульової терпимості». Суть цієї політики зводилася до такого: жоден 

випадок насильства в сім’ї не має залишитися без уваги і покарання, що має 

діяти на всіх рівнях державної влади, у роботі громадських організацій і 

кожного члена суспільства. Слід зазначити, що в Канаді немає спільного 

федерального закону з протидії насильству в сім’ї, проте чотири провінції 

окремо запроваджують спеціальне законодавство з попередження цього явища. 

Ці нормативні акти доповнюють Кримінальний кодекс Канади в частині 

запровадження захисту постраждалих від насильства [185, с. 44].  

У межах нашого дослідження, звичайно, неможливо розглянути всі 

особливості протидії насильству в сім’ї в Канаді. Однак вважаємо за необхідне 

звернути увагу на головні напрямки роботи у сфері протидії насильству в сім’ї 

та допомоги постраждалим від нього:  

1. у Канаді створено гнучку та розгалужену систему ордерів і приписів, 

що дозволяють терміново втрутитися в інцидент насильства, убезпечити 

постраждалих від контактів з агресором, увійти до помешкання представникам 

правоохоронних органів, евакуювати постраждалих, установлювати 

спостереження за оселею. Так, у провінції Альберта 1998 року було прийнято 

Акт захисту від насильства в сім’ї, який забезпечує захист усіх членів сім’ї – 

жінок, чоловіків, дітей, літніх людей. Відповідно до цього Акта в провінції 

діють три форми захисту: 1) охоронний ордер (коли потрібна негайна 
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допомога); 2) королівський судовий ордер захисту; 3) ордер, що дає право на 

вхід до житла [212];  

2. заслуговує на увагу система термінового реагування на випадки 

насильства в сім’ї (Domestic Violence Emergency Response System – DVERS) 

[214]. Постраждалі безкоштовно отримують портативну апаратуру, за 

допомогою якої можна подати сигнал небезпеки, який буде переданий до 

поліції як дзвінок надзвичайної важливості. Відзначимо, що DVERS стала 

першою системою такого роду в Північній Америці й наразі широко 

застосовується в Канаді (більше 30 міст) і США (близько 150 міст);  

3. у Канаді створено велику систему з близько 400 так званих шелтерів 

(притулків), які здійснюють допомогу жертвам насильства в сім’ї і надають їм 

такі послуги: консультації, курси психологічної реабілітації, освітні послуги, 

послуги юриста, 24-годинну кризову телефонну лінію та інші [185, с. 45];  

4. у Канаді діє чимало різноманітних програм, направлених на протидію 

насильству в сім’ї. Насамперед слід указати на превентивні освітні програми, 

під якими мається на увазі багатостороння програма для дитячих садків і шкіл, 

спрямована на збільшення рівня громадської обізнаності про жорстоке 

поводження і нехтування дітьми. Завдяки цій програмі діти, батьки, педагоги, 

адміністрація навчальних закладів отримують навички особистої безпеки й 

можуть навчити інших. Слід також зазначити, що при Комітеті з профілактики 

насильства над дітьми функціонує спеціальний Робочий комітет суспільства та 

представників агентств для підтримки освітньої превентивної програми. Люди 

різних професій і структур залучені в роботу цього Комітету. Навчальна 

програма підтримується урядом, приватними особами та організаціями.  

Уведено в дію також програму підтримки дітей-жертв сексуального 

насильства. У законодавчій сфері Комітет об’єднує всі свої зусилля на 

отримання доповідей з поліції і НВО щодо всіх випадків насильства над дітьми 

[126, с. 21].  

У свою чергу досить дієвими є такі програми:  
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– програма групових сімейних конференцій, суть якої зводиться до того, 

що для розв’язання проблеми насильства у шлюбі або проти дитини в сім’ї 

залучається вся родина (старше покоління, молодші та ін.);  

– програми відновного правосуддя щодо протидії насильству в сім’ях 

корінного населення [212], а також підтримки цілісної моделі надання всього 

спектру послуг постраждалим жінкам – представницям корінного населення, 

розвиток мережі перекладачів;  

– програми корекції поведінки кривдників. У провінціях Канади 

(Манітоба, Альберта, території корінного населення та ін.) розроблені та 

запроваджуються програми для кривдників: групове консультування (шістьма 

мовами); 84-годинна програма інтенсивної терапії для умовно звільнених від 

покарання (тих, хто проходить пробацію); 300-година програма для тих, хто 

відбуває покарання за насильницькі злочини. Існують також і програми 

індивідуального консультування;  

– програми довготермінової підтримки й відновлення дітей – жертв і 

свідків домашнього насильства – із залученням служб опіки, медиків, освітян 

тощо. Ці програми передбачають зокрема розвиток мережі фостерних сімей, де 

дитина може перебувати протягом реабілітаційного періоду, а також доки не 

буде винесене рішення стосовне виховного потенціалу сім’ї та повернення / 

позбавлення опіки щодо дитини [215];  

5) у Канаді в різних провінціях створено спеціальні суди, які розглядають 

випадки насильства в сім’ї: у Вінніпегу функціонує Суд у справах насильства в 

сім’ї, в Онтаріо також здійснюють свою діяльність два типи спеціальних судів у 

справах насильства в сім’ї: перші для розгляду більш простих випадків, зокрема 

таких, коли закон порушено вперше, а другі – більш серйозних випадків, які 

вимагають більш суворого покарання. Така спеціалізація допомагає покращити 

якість судового провадження та більше сприяє захисту інтересів жертв 

насильства в сім’ї [126, с. 21];  
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6) у Канаді основну відповідальність за розвиток політики і системи 

соціальних служб, освіти та охорони здоров’я несуть уряди провінцій і 

територій. Ці уряди визначають тип необхідних служб підтримки для жінок, що 

піддаються насильству в сім’ї, визначають розміри фінансування [210, с. 167]. 

Сучасний стан України характеризується досить сильними змінами, що 

відбуваються у всіх суспільних сферах. У більшості ці зміни не завжди є 

позитивними: економічні і демографічні кризи, збільшення показників 

смертності, падіння народжуваності, старіння населення, зниження тривалості 

життя, погіршення здоров’я людей, інвалідизація, тривале падіння рівня життя 

більшості населення, збільшення безробіття, трудових міграційних процесів, 

злочинності, соціальної напруги у суспільстві тощо.  

Наслідком сімейних дисфункцій є зростання злочинів та правопорушень 

серед дітей та молоді. Характеризуючи стан дитячої злочинності, зазначимо, 

що нині кожен п’ятнадцятий злочин в країні скоюється неповнолітніми, в 

структурі підліткової злочинності зростає частка корисливих протиправних дій. 

Особливо гострою залишається проблема вуличної злочинності. Збільшився 

кількісний відсоток показників грабежів, розбоїв, хуліганства, злочинів, 

пов’язаних із наркотичними сильнодіючими засобами [215].  

Вищенаведене доводить доцільність перегляду змісту державних заходів 

з профілактики правопорушень у сімейно-побутовій сфері, а також 

вдосконалення заходів їх подолання уповноваженими суб’єктами. Однак перш 

ніж розробляти відповідні профілактичні заходи, потрібно на законодавчому 

рівні чітко закріпити поняття «сімейно-побутова сфера», яке, до сьогодні, не 

було закріплено ні в Сімейному кодексі України ні в жодному іншому 

нормативно-правовому акті. 

На наш погляд, визначення поняття «сімейно-побутова сфера» необхідно 

закріпити таким чином: сімейно-побутова сфера – це особисті майнові та 

немайнові відносини суб’єктами яких виступають: подружжя (в офіційному або 

неофіційному шлюбі), батьки та діти, а також інші особи, пов’язані фактором 
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спільного проживання. Фактор спільного проживання означає, що дані особи 

проживають спільно, ведуть спільне господарство, виховують дітей, вирішують 

інші сімейно-побутові питання. 

Отже, підсумовуючи викладене вище можемо констатувати, що сьогодні 

увага світового співтовариства спрямована на розвиток важливого соціального 

інституту, яким є сім’я та її цінності, адже саме вона є найвагомішим чинником 

у формуванні кожної людини, становленні її як особистості.  

З цією метою пріоритет захисту сім’ї визнається державою, а також 

знайшов відповідне місце і в законодавстві України, і в загальноприйнятих 

нормах міжнародного права.  

Проаналізовані зарубіжний досвід правової протидії насильству в сім’ї та 

домашньому насильству в  країнах США та Канаді і положення модельного 

законодавства ООН щодо протидії цим видам насильства можуть слугувати 

серйозною правовою основою для розвитку вітчизняного права та 

правозастосовної практики, а також накопичений досвід цих країн у сфері 

протидії насильству в сім’ї є позитивним і корисним для запозичення його 

боротьби з досліджуваним явищем в Україні. 

Державна сімейна політика, що здійснюється в Україні, спрямована на 

зміцнення сім’ї та побудову взаємин між її членами на основі відповідальності, 

взаємодопомоги, взаємної любові та поваги. Однак, на жаль, в сучасному 

українському суспільстві спостерігається несприятлива тенденція, викликана 

значною кількістю злочинів та адміністративних правопорушень пов’язаних з 

домашнім насильством.  

Суспільна небезпека правопорушень полягає не тільки в заподіянні 

фізичної та психічної шкоди здоров’ю і життю людини, порушення природного 

незаперечного права на особисту безпеку, а й загалом призводить до розпаду 

сім’ї, припинення міжособистісного спілкування між її членами, що 

супроводжується розладом та психотравмуючим впливом на дітей, складною 

соціальною адаптацією підлітків і суїцидальною поведінкою. 
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Висновки до розділу 3 

 

Як підсумок третього розділу зазначимо, що нашою метою було звернути 

увагу на проблемні аспекти діяльності суб’єктів запобігання та протидії 

правопорушенням у сімейно-побутовій сфері та сформувати напрями їх 

вдосконалення. 

Останнім часом питання щодо запобігання та протидії сімейно-побутових 

конфліктів доволі часто піднімаються в контексті діяльності європейських 

правозахисних та громадських організацій, правоохоронних структур, наукових 

установ. Актуальність цього питання, активізація діяльності державних та 

громадських інститутів зумовлена передусім тим, що правопорушення у 

сімейно-побутовій сфері є однією з найбільш розповсюджених форм 

порушення прав людини, а домашнє насильство – це найпоширеніше і 

найбільш складне для протидії явище. 

На жаль, не існує об’єктивної та достовірної інформації про масштаби 

цього соціального явища, оскільки в більшості випадків воно залишається 

латентним. Офіційна статистика не засвідчує реального стану сімейно-

побутових конфліктів через те, що більшість постраждалих не звертаються за 

допомогою до підрозділів Національної поліції України. 

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 

декларує, що державна політика у напрямі запобігання та протидії домашньому 

насиллю направлена на забезпечення комплексного інтегрованого підходу до 

здолання домашнього насилля, забезпечення усебічної належної допомоги 

особам, постраждалим від такого насилля та укріплення ненасильницької 

моделі поведінки у приватних відносинах. 

Характерною ознакою сучасного поступу вітчизняної юриспруденції в 

галузі забезпечення законних прав і свобод людини та громадянина є 

посилення боротьби з домашнім насильством. При цьому основна увага 

приділяється на нормативно-правовому забезпеченню охорони особи від 
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домашнього насильства і на рівні законодавчому, і шляхом затвердження та 

запровадження підзаконних нормативно-правових актів. 

У наукових напрацюваннях наголошується на тому, що якщо захист прав 

людини постає невід’ємним елементом дотримання правопорядку, то, 

очевидно, що розбудова ефективної системи захисту прав людини і 

громадянина неможлива поза включенням до неї такого специфічного виду 

діяльності як та, що здійснюється правоохоронними органами, у тому числі 

органами Національної поліції.  

Також науковці акцентують увагу на тому, що серед усіх правоохоронних 

органів органи Національної поліції мають доволі широкі повноваження, 

пов’язані не лише із захистом прав людини, але й з обмеженням цих прав, що 

можуть мати місце у процесі реалізації ними передбачених законом завдань 

Досягнення зазначеної мети можливе через вирішення таких завдань:  

1) вдосконалення законодавства у сфері профілактики сімейно-

побутового насильства;  

2) проведення моніторингу ефективності реалізації заходів щодо 

профілактики сімейно-побутового насильства з метою оцінки масштабів і 

швидкого реагування на факти такого насильства;  

3) формування ефективних моделей профілактики сімейно-побутового 

насильства;  

4) розширення практики проведення інформаційно-освітніх заходів з 

питань профілактики сімейно-побутових правопорушень, в тому числі для 

співробітників правоохоронних органів, суддів, співробітників організацій 

охорони здоров’я, психологів і соціальних працівників, які надають допомогу 

жінкам у кризових ситуаціях;  

5) розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази закладів, що надають 

послуги жінкам і дітям, які постраждали (страждають) від насильства в сім’ї, в 

тому числі кризових центрів для жінок, як заходи безпеки на період вирішення 

конфлікту, в тому числі сімейного, що став причиною насильства;  
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6) сприяння некомерційним організаціям, що надають жертвам сімейного 

насильства притулок, психологічну та соціальну підтримку;  

7) розробка і впровадження виховних і навчальних програм з 

ненасильницьких методів вирішення конфліктів для дітей, підлітків та молоді;  

8) розробка і реалізація заходів з метою формування в суспільстві 

непримиренного ставлення до таких явищ. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дисертаційне дослідження визначається сучасною постановкою 

проблеми, виявленням і дослідженням нових ідей у діяльності органів митної 

служби України та напрямів удосконалення законодавства. У роботі враховані 

положення чинного національного законодавства, міжнародні правові 

стандарти забезпечення діяльності митних органів, піддано всесторонньому 

аналізу теоретичний та практичний матеріал, що стосується тематики 

дослідження. Це сприяло обґрунтуванню та вирішенню кола проблем, які 

мають важливе наукове і прикладне значення. У результаті автором 

сформульовано н висновків, пропозицій та рекомендацій, що полягають у 

наступному: 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, що полягає у визначенні теоретичних та теоретико-

прикладних аспектів діяльності суб’єктів запобігання та протидії 

правопорушенням у сімейно-побутовій сфері. За результатами дисертаційної 

роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. На основі представлених критеріїв, отриманих у результаті аналізу 

законодавства про адміністративні правопорушення, а також загальних ознак 

адміністративно-правових деліктів запропоновано визначення поняття 

адміністративного правопорушення у сфері сімейно-побутових відносин. Під 

адміністративним правопорушенням у сфері сімейно-побутових відносин 

розуміється протиправне винне діяння особи, яка має ознаки спеціального 

суб’єкта, а саме перебуває з потерпілим у сімейно-побутових відносинах, що 

вчинене в результаті сімейно-побутового конфлікту переважно в місці 

спільного проживання і посягає на права, здоров’я, особисту свободу, честь і 

гідність особи, яка перебуває з ним у сімейно-побутових відносинах, 

відповідальність за яке передбачена законодавством про адміністративні 

правопорушення. 
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2. Доведено доцільність виділення адміністративно-правових деліктів у 

сфері сімейно-побутових відносин в окрему главу, що забезпечить повноту 

статистичної звітності, позначить реальний масштаб досліджуваних проблем. 

Це, своєю чергою, сприятиме прогнозуванню і моніторингу адміністративних 

правопорушень у досліджуваній в сфері, а також науковому розробленню та 

впровадженню адміністративно-правових засобів боротьби з ними. 

3. Встановлено, що чіткіша правова визначеність дій поліції як одного з 

головних суб’єктів запобігання та протидії правопорушенням у сімейно-

побутовій сфері, пов’язана з притягненням до адміністративної 

відповідальності винних осіб, дозволить співробітникам оперативно реагувати 

на адміністративні правопорушення у сфері сімейно-побутових відносин і 

документувати їх. Більше того, короткі строки притягнення до адміністративної 

відповідальності, що не дають великого розриву в часі між протиправним 

діянням і його соціально-правовою оцінкою, здатні забезпечити 

невідворотність покарання, підвищити підтримку і довіру до діяльності поліції 

серед населення, знизити латентність розглянутих правопорушень, запобігти 

вчиненню тяжких та особливо тяжких злочинів. Натомість існує потреба у 

посиленні стягнень за правопорушення у досліджуваній сфері. 

4. Визначено, що попередження та припинення правопорушень у сфері 

сімейно-побутових відносин входить до компетенції різних служб і підрозділів 

поліції, проте основними суб’єктами залишаються підрозділи превентивної 

поліції, до складу яких входить ювенальна поліція. Аналіз повноважень 

основних підрозділів і служб поліції, в компетенцію яких входить 

попередження та припинення правопорушень у сфері сімейно-побутових 

відносин, показав, що ефективна протидія цьому антисоціальному явищу 

неможлива без взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, а також громадських об’єднань і громадян. Адміністративно-

правова діяльність поліції щодо попередження та припинення правопорушень 

має соціально-захисний характер і спрямована на нейтралізацію протиправних 
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діянь і недопущення їх надалі, відновлення, впорядкування, врегулювання та 

захист позитивних правовідносин між особами, які перебувають у сімейно-

побутових відносинах. Після припинення правопорушення межі втручання 

поліції в сім’ю обмежені індивідуальним профілактичним і роз’яснювальним 

(консультативним) впливом на правопорушника і потерпілого. Встановлено, що 

адміністративне правопорушення або злочин, вчинений в сім’ї, – це соціальна 

проблема, відсутність реагування на яку може призвести до більш тяжких 

наслідків. Правопорушення, вчинене в досліджуваній сфері, це, передусім, 

порушення прав і свобод людини, які зобов’язана захищати поліція. 

5. На основі аналізу правозастосовної діяльності поліції, а також з 

урахуванням специфіки сімейно-побутових відносин сформульовано 

положення (правила), якими необхідно керуватися співробітникам поліції в 

процесі запобігання правопорушенням і їх припинення. До них належать: 

своєчасний упереджувальний характер втручання з метою захисту прав 

громадян; нейтральне (неупереджене) ставлення до учасників сімейно-

побутового конфлікту, засноване на професіоналізмі та компетентності 

співробітників поліції; індивідуальний підхід у здійсненні профілактичної 

роботи; обов’язковий захист інтересів неповнолітніх; неприпустимість 

розголошення відомостей та інформації про приватне життя сім’ї. 

6. Охарактеризовано, що повноваження поліції щодо попередження та 

припинення правопорушень у сфері сімейно-побутових відносин варто 

розглядати в сукупності з її захисним призначенням. При цьому 

адміністративно-правова діяльність поліції щодо попередження та припинення 

правопорушень у сфері сімейно-побутових відносин спрямована на 

нейтралізацію протиправних діянь і недопущення їх у майбутньому, 

відновлення, впорядкування, врегулювання та захист сформованих позитивних 

правовідносин між подружжям, співмешканцями, близькими родичами, 

особами, пов’язаними власністю. За своєю суттю ця діяльність має проблемно-

орієнтований характер. Після припинення правопорушення поліція не 



 

190 

втручається в природний процес становлення і розвитку сімейно-побутових 

відносин, не займається питаннями внутрішньосімейного виховання. Межі 

втручання поліції обмежені індивідуальним профілактичним і роз’яснювальним 

впливом на правопорушника і потерпілого. 

7. Для забезпечення безпеки особистості та запобігання повторним 

правопорушенням з боку особи, яка перебуває з потерпілим у сімейно-

побутових відносинах, запропоновано ввести додаткову форму 

профілактичного впливу – встановлення особливих вимог до поведінки 

правопорушника. У зв’язку з цим пропонуємо доповнити Закон України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству» від 07 грудня 2017 р. ст. 8.1 

такого змісту: «Особливими вимогами до поведінки правопорушника є 

заборона: 1) всупереч волі потерпілого розшукувати, переслідувати, 

відвідувати, вести усні, телефонні переговори і вступати з ним у контакт 

іншими способами, включаючи неповнолітніх і (або) недієздатних членів його 

сім’ї; 2) придбавати, зберігати, носити і використовувати вогнепальну зброю.  

Особа, щодо якої встановлено спеціальні вимоги до поведінки, органами 

внутрішніх справ ставиться на профілактичний облік». 

8. Для захисту прав і свобод громадян, а також профілактики повторних 

протиправних діянь у сфері сімейно-побутових відносин запропоновано 

доповнити підстави постановки на профілактичний облік в наказі МВС України 

від 25.02.2019 р. № 124 «Про затвердження Порядку взяття на профілактичний 

облік, проведення профілактичної роботи та зняття з профілактичного обліку 

кривдника уповноваженим підрозділом органу Національної поліції України» 

текстом такого змісту: «Підставами постановки громадян на профілактичний 

облік є: 1) вчинення адміністративного правопорушення щодо осіб, з якими 

порушник перебуває в сімейно-побутових відносинах; 2) припинення 

кримінальної справи про злочин у сфері сімейно-побутових відносин у зв’язку з 

примиренням сторін, внаслідок акта про амністію; 3) відмова в порушенні 

кримінальної справи про злочин, вчинений у сфері сімейно-побутових 
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відносин, якщо кримінальну справу може бути порушено не інакше як за 

заявою потерпілого; 4) вирок суду, який набув чинності, за злочин у сфері 

сімейно-побутових відносин про міру покарання, не пов’язану з позбавленням 

волі». 

9. Встановлено, що застосування поліцією адміністративно-правових 

запобіжних заходів зумовлено наявністю встановленої події правопорушення у 

сфері сімейно-побутових відносин і є протидією його вчиненню. Їх реалізація 

відбувається в ході безпосереднього припинення виявленого співробітником 

поліції правопорушення, а також у рамках реагування на звернення громадян. 

Порядок використання для протидії таким спробам чітко регламентований 

нормативними правовими актами: воно застосовується безпосередньо 

(персонально) до фізичних осіб, початок дії відбувається на місці і під час 

вчинення правопорушення. 

10. Доведено, що комплексне застосування заходів адміністративного 

припинення у сфері сімейно-побутових відносин у поєднанні з формами 

профілактичного впливу дозволить: створити необхідні правові умови для 

усунення загрози особистій безпеці громадян; знизити кількість 

правопорушень, спрямованих проти життя і здоров’я громадян; припинити 

сімейно-побутовий конфлікт, який має протиправну динаміку; скоротити 

кількість повідомлень про події, що вимагають повторного виклику поліції; 

забезпечити своєчасність проведення індивідуальної профілактичної роботи; 

поліпшити організаційні і тактичні дії співробітників поліції щодо 

попередження та припинення правопорушень у сфері сімейно-побутових 

відносин. 
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ДОДАТОК Б 

 

РЕЗУЛЬТАТИ  

опитування працівників  

Національної поліції України стосовно вивчення сучасного стану  

адміністративно-правового регулювання сімейно-побутових конфліктів 

 

 

РЕСПОНДЕНТИ ОПИТУВАННЯ 

Працівники правоохоронних органів та  

судів загальної юрисдикції 

К-сть 

опитаних 
Частка, % 

Львівська область 65 7,14 

Волинська область 35 20 

Рівненська область 35 20 

Івано-Франківська область 40 22,86 

Всього 175 100 

 

 

1. Чи застосовували Ви до правопорушників у сімейно-побутовій сфері заходи 

профілактичного впливу? 

 

Відповідь Кількість % 

Так 77 44 

Ні 33 19 

Не відповіли 65 37 

 175 100% 
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2. Чи притягали Ви до відповідальності в межах встановлених повноважень 

правопорушників до адміністративної відповідальності  

 

Відповідь Кількість % 

Так 46 26 

Ні 96 55 

Не відповіли 33 19 

 175 100% 

 

 

3. Чи вважаєте Ви актуальною проблему попередження і припинення 

правопорушень у сфері сімейно-побутових відносин  

 

Відповідь Кількість % 

Так 84 48 

Ні 21 12 

Не відповіли 12 7 

Складно визначитись 58 33 

 175 100% 

 

4. Чи вважаєте Ви ефективними у сімейно-побутовій сфері адміністративно-

правові заходи попередження та припинення  

 

Відповідь Кількість % 

Так 95 54 

Ні 30 17 

Не відповіли 9 5 

Складно визначитись 41 24 

 175 100% 
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5. Чи виникали у Вас правові складнощі при перевірці повідомлень про 

конфлікти у сімейно-побутовій сфері та їх регулюванні? 

 

Відповідь Кількість % 

Так 100 57 

Ні 26 15 

Не відповіли 12 7 

Складно визначитись 37 21 

 175 100% 

 

 

6. Чи потребують, на Вашу думку, вдосконалення методичні рекомендації та 

інструкції щодо загального здійснення своїх обов’язків працівниками 

правоохоронних органів при врегулюванні сімейно-побутових конфліктів? 

 

Відповідь Кількість % 

Так 110 63 

Ні 14 8 

Не відповіли 25 14 

Складно визначитись 26 15 

 175 100% 
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7. Чи достатнім рівнем повноважень, на вашу думку, наділені дільничні 

інспектори поліції щодо запобігання правопорушень у сімейно-побутовій 

сфері? 

 

Відповідь Кількість % 

Так 56 32 

Ні 89 51 

Складно визначитись 21 12 

Не відповіли 9 5 

 175 100% 

 

 

8. Як Ви оцінюєте методи адміністративно-правового регулювання при 

здійсненні процесуальних заходів при виявленні правопорушень в сімейно-

побутовій сфері? 

 

Відповідь Кількість % 

Задовільно 87 49 

Незадовільно 49 28 

Складно визначитись 26 14 

Не відповіли 13 6 

 175 100% 

 


