
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

Бакаїм Марія Василівна 
 

 

УДК 342.627:347 

 

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ 

ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СІМЕЙНО-ПОБУТОВІЙ СФЕРІ 
 

 

 

12.00.07 – адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право 

 

 

 

 

Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя – 2021 



Дисертацією є рукопис. 

Роботу виконано в Приватному закладі вищої освіти  

«Львівський університет бізнесу та права». 

 

Науковий керівник –  

доктор юридичних наук, доцент 

Парпан Уляна Михайлівна, 

Навчально-науковий інститут права,  

психології та інноваційної освіти 

Національного університету «Львівська політехніка», 

професор кафедри адміністративного та  

інформаційного права. 

 

Офіційні опоненти:     

доктор юридичних наук, професор 

Тильчик В’ячеслав В’ячеславович, 

Університет державної фіскальної служби України,  

начальник кафедри адміністративного права і  

процесу та митної безпеки; 

 

доктор юридичних наук, доцент 

Лемеха Ростислав Ігорович, 

Львівський національний медичний університет 

імені Данила Галицького,  

доцент кафедри медичного права. 

 

Захист відбудеться «20» вересня 2021 року о «1300» годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 17.051.07 Запорізького національного 

університету за адресою: 69600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 74, корп. 5, 

кім. 202-б. 

 

 

 

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Запорізького 

національного університету (м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66-а, корп. 2, 

кім. 101). 

 

 

 

Автореферат розісланий «20» серпня 2021 року. 

 

 

 

Вчений секретар 

спеціалізованої вченої ради                                            Ш.Н. Гаджиєва 



1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. 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 

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 
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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, 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 

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 



3 

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-

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). 
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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 

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 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 
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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; 

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 
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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 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 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 
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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. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, її зв’язок з 

науковими програмами, планами, темами; сформульовано мету і завдання. 

Подано основні положення, які виносяться на захист, визначено об’єкт, 

предмет і методи дослідження; висвітлено наукову новизну та практичне 

значення одержаних результатів; наведено дані про апробацію, публікації та 

структуру дисертації. 

Розділ 1 «Джерелознавче та методологічне підґрунтя адміністративно-

правової характеристики діяльності суб’єктів запобігання та протидії 

правопорушенням у сімейно-побутовій сфері» складається з трьох 

підрозділів.  

У підрозділі 1.1 «Наукова основа адміністративно-правової 

характеристики діяльності суб’єктів запобігання та протидії 

правопорушенням у сімейно-побутовій сфері» зазначено, 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. 

Аналіз наукової основи адміністративно-правової характеристики 

діяльності суб’єктів запобігання та протидії правопорушенням у сімейно-

побутовій сфері дає змогу згрупувати наукові розвідки так: 1) праці, в яких 

досліджується ґенеза становлення та розвитку інституту запобігання та протидії 

правопорушенням у сімейно-побутовій сфері; 2) 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; 

3) чинні нормативно-правові акти України, зарубіжних держав, проєкти законів 

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

правопорушенням у сімейно-побутовій сфері; 4) наукові розробки, в яких 

досліджуються окремі аспекти діяльності суб’єктів запобігання та протидії 

правопорушенням у сімейно-побутовій сфері; 5) 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; 6) правові періодичні видання, інтернет-видання, в 

яких висвітлюються окремі правові аспекти вирішення питання запобігання та 

протидії правопорушенням у сімейно-побутовій сфері, а також наводяться 
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соціологічні та статистичні дані; 7) матеріали юридичної практики, які сприяли 

обґрунтуванню теоретичних положень дослідження та підкріпленню їх 

практичними аспектами. 

У підрозділі 1.2 «Теоретико-методологічні підходи до адміністративно-

правової характеристики діяльності суб’єктів запобігання та протидії 

правопорушенням у сімейно-побутовій сфері» обґрунтовано авторську 

методологію, яка сприяла комплексному та системному розгляду діяльності 

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

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. 

У підрозділі 1.3 «Становлення та розвиток інституту запобігання і 

протидії правопорушенням у сімейно-побутовій сфері: історико-правовий 

вимір» зазначено, що 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. 

Вказано, що 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 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. 

Розділ 2 «Правозастосовна діяльність суб’єктів запобігання та протидії 

правопорушенням у сімейно-побутовій сфері» складається з чотирьох 

підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Умови та чинники, що сприяють вчиненню правопорушень 

у сімейно-побутовій сфері» зазначено, що чинниками, які сприяють цьому 

негативному явищу, передусім є патріархальні стереотипи та уявлення про роль 

і обов’язки жінок і чоловіків у родині. Іншими чинниками розглянутих 

протиправних діянь є низька правова культура, що межує з правовим 

нігілізмом, зниження рівня духовного та морального виховання особистості, 
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високий рівень зловживання алкоголем, наркотиками, а також інші види 

девіантної поведінки.  

З огляду на це, багато правопорушників вважають нормою поведінки 

погрози, образи, заподіяння фізичного болю і тілесних ушкоджень особам, з 

якими вони перебувають у сімейно-побутових відносинах. Правопорушення в 

досліджуваній сфері відбуваються нерідко через необдуману, таку що 

провокує, віктимну поведінку потерпілого.  

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. 

У підрозділі 2.2 «Повноваження суб’єктів запобігання та протидії 

правопорушенням у сімейно-побутовій сфері» 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. 

У підрозділі 2.3 «Адміністративно-правові заходи запобігання 

правопорушенням у сімейно-побутовій сфері» підкреслюється, 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.  

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 

правопорушенням і злочинам у сімейно-побутовій сфері. 
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У підрозділі 2.4 «Адміністративно-правові заходи припинення 

правопорушень у сімейно-побутовій сфері» 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.  

Підкреслено, 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. 

У розділі 3 «Напрями вдосконалення діяльності суб’єктів запобігання 

та протидії правопорушенням у сімейно-побутовій сфері» наголошено, що 

метою реалізації цього напряму є скорочення кількості випадків сімейно-

побутового насильства. 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; 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. 

ВИСНОВКИ 

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 
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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. 

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 

діянь і недопущення їх надалі, відновлення, впорядкування, врегулювання та 

захист позитивних правовідносин між особами, які перебувають у сімейно-
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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 

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». 
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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 

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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Бакаїм М.В. Адміністративно-правова характеристика діяльності 

суб’єктів запобігання та протидії правопорушенням у сімейно-побутовій 

сфері. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; інформаційне право. – 

Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2021.  
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Дисертація присвячена комплексній і системній адміністративно-правовій 

характеристиці діяльності суб’єктів запобігання та протидії правопорушенням у 

сімейно-побутовій сфері. Проаналізовано 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. Розглянуто становлення та розвиток інституту запобігання і 

протидії правопорушенням у сімейно-побутовій сфері в історико-правовому 

вимірі. 

З’ясовано умови та чинники, що сприяють вчиненню правопорушень у 

сімейно-побутовій сфері. Здійснено аналіз повноважень суб’єктів запобігання 

та протидії правопорушенням у сімейно-побутовій сфері. Розглянуто 

адміністративно-правові заходи запобігання правопорушенням у сімейно-

побутовій сфері. Проаналізовано адміністративно-правові заходи припинення 

правопорушень у сімейно-побутовій сфері. 

Вивчено зарубіжний досвід запобігання та протидії правопорушенням у 

сімейно-побутовій сфері. Окреслено напрями вдосконалення правового 

регулювання взаємодії суб’єктів запобігання та протидії правопорушенням у 

сімейно-побутовій сфері.  

Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративно-

правова характеристика, дитина-жертва, кривдник, підлітки, 

правопорушення, профілактика сімейного насильства, сімейно-побутова 

сфера, суб’єкти запобігання та протидії, умови та чинники вчинення 

правопорушень. 

 

Бакаим М.В. Административно-правовая характеристика субъектов 

предупреждения и противодействия правонарушениям в семейно-бытовой 

сфере. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право, информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2021. 

Диссертация посвящена комплексной и системной административно-

правовой характеристике деятельности субъектов предупреждения и 

противодействия правонарушениям в семейно-бытовой сфере. 

Проанализирована научная основа административно-правовой характеристики 

деятельности субъектов предупреждения правонарушений в семейно-бытовой 

сфере и противодействия им. Разработана система теоретико-методологических 

подходов к административно-правовой характеристике деятельности субъектов 

предупреждения правонарушений в семейно-бытовой сфере и противодействия 

им. Рассмотрено становление и развитие института предотвращения и 

противодействия правонарушениям в семейно-бытовой сфере в историко-

правовом измерении. 

Выяснены условия и факторы, способствующие совершению 
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правонарушений в семейно-бытовой сфере. Осуществлен анализ полномочий 

субъектов предупреждения и противодействия правонарушениям в семейно-

бытовой сфере. Рассмотрены административно-правовые меры 

предупреждения правонарушений в семейно-бытовой сфере. 

Проанализированы административно-правовые меры пресечения 

правонарушений в семейно-бытовой сфере. 

Изучен зарубежный опыт предотвращения и противодействия 

правонарушениям в семейно-бытовой сфере. Определены направления 

совершенствования правового регулирования взаимодействия субъектов 

предупреждения и противодействия правонарушениям в семейно-бытовой 

сфере. 

Ключевые слова: административная ответственность, 

административно-правовая характеристика, обидчик, подростки, 

правонарушения, профилактика семейного насилия, ребенок-жертва, семейно-

бытовая сфера, субъекты предотвращения и противодействия, условия и 

факторы совершения правонарушений. 

 

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

subjects of prevention and counteraction to offenses in the family and household 

sphere. – 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; financial law, 

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

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

characteristics of the activity of subjects of prevention and counteraction to offenses 

in the family-domestic sphere. 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 analyzed. 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 formation and development of the institute of 

prevention and counteraction to offenses in the family and household sphere in the 

historical and legal dimension are considered. 

The conditions and factors that contribute to the commission of offenses in the 

domestic sphere have been clarified. An analysis of the powers of the subjects of 

prevention and counteraction to delinquency in the family and household sphere has 

been carried out. Administrative and legal measures to prevent offenses in the 

domestic sphere are considered. Administrative and legal measures to stop offenses 

in the family and domestic sphere are analyzed. 

Foreign experience in preventing and combating delinquency in the family sphere 

has been studied. The directions of improvement of legal regulation of interaction of 

subjects of prevention and counteraction to offenses in the family and household 

sphere are outlined. 

In the context of modern social change, it is proved that the increase in the 

number of offenses in the domestic sphere by committing violence in modern 
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Ukrainian families is caused by the general deterioration of the population, the 

destruction of moral regulators that determine the culture of communication between 

spouses, parents and children. Traditional organization of family life in a large part of 

the population. According to the results of the empirical study, the main risk factors 

and directions of prevention of offenses in the domestic sphere are revealed, it is 

shown that «gender symmetry» has not yet emerged in the country, male symmetry is 

preserved, but female violence is gradually increasing; 

The need to develop a comprehensive approach to the problem of prevention and 

prevention of offenses in the domestic sphere, which should include: 1) strengthening 

the legal regulation of internal family relations; 2) coordination in the actions of law 

enforcement agencies, health care institutions, education, social protection, mass 

media; 3) strengthening the activation of civil society institutions; 4) the 

establishment of a legal mentality and the revival of the best spiritual and moral 

traditions of family life; 5) systemic and purposeful measures of social protection of 

the family from the factors influencing the increase of domestic violence; 

The analysis of the work of social protection bodies showed 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 crisis in life; 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 could be the institution of mediation, the function of which is the 

correction of intra-family communication, in particular in order to minimize family 

conflicts and manifestations of domestic violence. 

Key words: administrative liability, adolescents, conditions and factors of 

committing offenses, family and domestic sphere, offender administrative and legal 

characteristics, offenses, child victim, prevention of domestic violence, subjects of 

prevention and counteraction. 
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