
СПИСОК 

наукових та навчально-методичних праць 

Ковальової Олени Володимирівни 

 

№ 

з/п 

 

 

НАЗВА 

 

Характер 

роботи 

(друк./ел./ 

рукоп.) 

 

Вихідні дані 

 

Обсяг 

(cтор.) 

 

Співавтори 

        Наукові та навчально-методичні  роботи, опубліковані до захисту дисертації 

 

1. Запобігання 

насильству в сім’ї: 

досвід штату 

Іллінойс США. 

Стаття  Південноукраїнський 

правничий часопис.  2007. 

№3.  С. 41-43.  фахове 

видання 

  

2. Суб’єкти запобігання 

насильству в сім’ї: 

повноваження та 

характеристика. 

Стаття  Актуальні проблеми 

держави права: Збірник 

наукових праць.  2007.  

Вип.25.  С.460-465. 

фахове видання 

  

3. Взаємодія 

дільничних 

інспекторів міліції з 

іншими службами 

органів внутрішніх 

справ по протидії 

насильству в сім’ї. 

Стаття  Південноукраїнський 

правничий часопис.  2006. 

№4. С.88-94. фахове 

видання 

 

  

4. Основні напрямки 

удосконалення 

діяльності служби 

дільничних 

інспекторів міліції 

щодо попередження 

насильства в сім’ї. 

Стаття  Вісник Харківського 

національного 

університету внутрішніх 

справ. 2007. Вип.38. 

С.206-215.  фахове 

видання 

  

5. Поняття насильства в 

сім’ї. 

Стаття  Південноукраїнський 

правничий часопис. 2007.  

№2. С.80-82.  фахове 

видання 

  

6. Роль служби 

дільничних 

інспекторів міліції в 

попередженні 

насильства в сім’ї. 

Тези 

доповіді 

Социально-правовые 

проблемы 

совершенствования 

законодательства 

Украины: история, теория 

и практика: Материалы 

60-й научной 

  



конференции 

профессорско-

преподавательского 

состава и научных 

работников экономико-

правового факультета 

ОНУ им. И.И. Мечникова 

(23-25 ноября 2005 г.)  

Одесса, 2006.  С. 112-114. 

7. Деякі проблеми 

ефективної реалізації 

законодавства про 

попередження 

насильства в сім’ї 

підрозділами 

дільничних 

інспекторів міліції. 

Тези 

доповіді 

Проблеми правової 

соціалізації молоді в 

сучасних умовах розвитку 

українського суспільства: 

Матеріали Міжнародної 

науково-практичної 

конференції (14-15 липня 

2006 року) / За заг. ред. 

докт. пед. наук Яворської 

Г.Х., канд. юрид. наук 

Цимбалюка М.М.  Одеса: 

ГУ МВС України в 

Одеській області, 2006. 

 С. 291-301. 

  

8. Адміністративна 

відповідальність за 

скоєння насильства в 

сім’ї. 

Тези 

доповіді 

Актуальні проблеми 

сучасної науки в 

дослідженнях молодих 

учених: Збірка наукових 

праць.  Харків: Вид-во 

Нац. ун-ту внутр. справ, 

2006.  С. 64-66. 

  

9. Щодо визначення 

змісту насильства в 

сім’ї.   

Тези 

доповіді 

Актуальні проблеми 

сучасної науки в 

дослідженнях молодих 

учених: Матеріали 

науково-практичної 

конференції (Харків, 25 

травня 2007 р.). Харків: 

Вид-во Нац. ун-ту внутр. 

справ, 2007.  С. 12-14. 

  

10. Деякі проблеми 

ефективної реалізації 

національного 

законодавства по 

боротьбі з 

насильством в сім’ї в 

Україні. 

Тези 

доповіді 

Перспективи та проблеми 

адміністративної реформи 

в Україні: Тези доповідей 

Всеукраїнської 

конференції з 

адміністративного права, 

м. Запоріжжя, 1-2 березня 

2007 року / За аг. ред. С.М. 

Тимченка і Т.О. 

Коломоєць.  Запоріжжя: 

ЗНУ, 2007.  С. 50-52. 

  

  Наукові та навчально-методичні  роботи, які опубліковані після захисту дисертації 

 



11. Спеціальні заходи з 

попередження 

насильства в сім’ї: 

проблеми 

застосування та 

шляхи їх вирішення. 

Стаття Південноукраїнський 

правничий часопис. 2012. 

№1. С.98-103.  фахове 

видання 

  

12. Особливості 

адміністративної 

відповідальності за 

вчинення насильства 

в сім’ї. 

Тези 

доповіді 

Збірник наукових праць 

«Адміністративне право 

України: стан і 

перспективи розвитку»: ІV 

Міжнародна науково-

практична конференція. 

К., Інститут держави і 

права ім. В.М. Корецького 

НАН України, 2011. 600 с.  

С.296-300. 

  

13. Громадське місце як 

обов’язковий 

елемент об’єктивної 

сторони деяких 

адміністративних 

правопорушень. 

Тези 

доповіді 

матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції 

«Організаційно-правові 

засади боротьби з 

правопорушеннями на 

транспорті», 23-24 грудня 

2011.  Одеса, 2012. С.111-

112. 

  

14. Щодо деяких питань 

дотримання та 

забезпечення 

органами внутрішні 

справ права на 

свободу мирних 

зібрань. 

Тези 

доповіді 

Матеріали ІV міжнародної 

науково-практичної 

конференції «Роль та 

місце ОВС у розбудові 

демократичної та  

правової держави», 24 

лютого 2012 року. Одеса: 

Вид-во ОДУВС, 2012. 

С.125-129. 

  

15. Значення Єдиного 

державного реєстру 

осіб, які вчинили 

корупційне 

правопорушення, для 

запобігання та 

протидії корупції в 

Україні. 

Тези 

доповіді 

Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції «Актуальні 

проблеми запобігання та 

протидії корупції в 

Україні».  Одеса, 23 

березня 2012 р. С.84-88. 

  

16. Роль органів 

внутрішніх справ у 

протидії ксенофобії, 

расовій та етнічній 

дискримінації. 

Тези 

доповіді 

Наукові праці 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Протидія ксенофобії, 

екстремізму і тероризму у 

сучасному суспільстві» / 

За заг. ред. Ігнатова О.М. ; 

Інститут економіки та 

права (філія) ОУП ВПО 

«Академія праці та 

  



соціальних відносин» в м. 

Севастополі. 

Сімферополь: КРП 

«Видавництво 

«Кримнавчпеддержвидав», 

2012.  578 с.  С.426 – 430. 

17. Громадське місце як 

елемент об’єктивної 

сторони 

адміністративних 

правопорушень. 

Стаття Південноукраїнський 

правничий часопис. – 

2012.  №2.  С.180-182. 

фахове видання 

  

18. Застосування 

фізичного покарання 

з метою виховання 

дітей: огляд 

міжнародного і 

національного 

законодавства. 

Тези 

доповіді 

Матеріали науково-

практичної конференції 

«Адміністративне право 

України: стан і 

перспективи розвитку». 

Київ, 2012. С.55-57. 

  

19. До питання 

кваліфікації дрібного 

викрадення чужого 

майна. 

Тези 

доповіді 

Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції «Актуальні 

проблеми 

адміністративного права 

та процесу». - Донецьк. - 

28 вересня 2012 р. С.77-79. 

  

20. Застосування 

фізичного насильства 

в процесі виховання 

дітей в сім’ї: огляд 

законодавства та  

погляд суспільства   

Стаття Актуальні проблеми 

держави і права.  2012. 

Вип.68.  С.203-208. 

фахове видання 

  

21. Щодо доцільності 

супроводу 

пасажирських поїздів 

нарядами міліції. 

Тези 

доповіді 

Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції 

«Організаційно-правові 

засади боротьби з 

правопорушеннями на 

транспорті», 14 грудня 

2012. – Одеса, 2012. – 

С.124-126. 

  

22. Дрібне викрадення 

чужого майна: 

особливості 

кваліфікації 

Стаття Південноукраїнський 

правничий часопис. 2013. -  

№1. С.115-118.  фахове 

видання 

 Дишкант Р.С. 

23. Вплив гендерних 

стереотипів на 

реалізацію гендерної 

політики в Україні 

Тези 

доповіді 

Матеріали V Міжнародної 

науково-практичної 

конференції «Роль та 

місце ОВС у розбудові 

демократичної та  

правової держави», 26 

квітня 2013 року. Одеса: 

ОДУВС, 2013. С. 251-252. 

  



24. Направлення на 

проходження 

корекційної 

програми як 

спеціальний захід 

попередження 

насильства в сім’ї 

Тези 

доповіді 

Збірник матеріалів 

круглого столу «Розвиток 

юридичної науки в 

контексті набрання 

чинності новим 

кримінальним 

процесуальним кодексом 

України», 28 березня 2013 

року.  Київ,ФПКСП 

НАВС, 2013. С.40-42. 

  

25. Передумови 

формування 

гендерної політики в 

Україні 

Тези 

доповіді 

Матеріали V Міжнародної 

науково-практичної 

конференції «Роль та 

місце ОВС у розбудові 

демократичної та  

правової держави», 26 

квітня 2013 року. – ч.2. 

Одеса: Вид-во ОДУВС, 

2013. С.111-112. 

 Примачук Я. 

26. Сутність обмеження 

щодо одержання 

дарунків (пожертв) 

як превентивного 

антикорупційного 

механізму 

Тези 

доповіді 

Матеріали науково-

практичного круглого 

столу «Засади запобігання 

та протидії корупції в 

органах внутрішніх 

справ». – Одеса, 26 

вересня 2013 р. – С.24-25. 

  

27. Деякі аспекти 

адміністративної 

відповідальності 

неповнолітніх 

Тези 

доповіді 

Тези доповідей учасників 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Боротьба з молодіжною 

злочинністю». Одеса, 27 

вересня 2013.  С.109-113. 

  

28. Актуальні питання 

попередження 

насильства в сім’ї 

Тези 

доповіді 

Боротьба з насильством в 

сім’ї: тези доповідей 

учасників Круглого столу. 

м. Одеса, 09 жовтня 2013 

року/Фонд Ганса Зайделя. 

Одеса: ОДУВС, 2013. 

178с.  С.69-72. 

  

29. Вплив гендерних 

стереотипів на 

реалізацію гендерної 

політики в Україні 

Стаття Адміністративне право і 

процес. 2013. - №2(4).  

С.16-22. фахове видання 

  

30. Щодо 

адміністративної 

відповідальності за 

викидання сміття з 

транспорту 

Тези 

доповіді 

Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції 

«Організаційно-правові 

засади боротьби з 

правопорушеннями на 

транспорті», 29 листопада 

2013. Одеса, 2013. С.128-

129. 

  



31. Деякі питання 

дотримання права на 

свободу мирних 

зібрань працівниками 

органів внутрішніх 

справ України 

Стаття Південноукраїнський 

правничий часопис.  2014. 

- №1. С.120-124. фахове 

видання 

  

32. «Громадське місце» 

як  елемент 

об’єктивної сторони 

деяких 

адміністративних 

правопорушень 

Тези 

доповіді 

Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції молодих 

вчених «Актуальні 

проблеми 

адміністративного права 

та кримінального права і 

процесу», 15 березня 2014 

року. Донецьк, 2014. С. 

114 – 116. 

  

33.  Застосування до 

дітей фізичного 

насильства з метою 

виховання: 

суперечність норм 

права і моралі 

Тези 

доповіді 

Матеріали міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Дитинство 
без насилля: суспільство, 
школа і сім’я на захисті 
прав дітей, 29-30 квітня 
2014 року. Тернопіль, 
2014.С.21-23. 

  

34. Особливості 

проходження  

жінками служби в 

органах внутрішніх 

справ  

Тези 

доповіді 

Матеріали VІ 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Роль та місце ОВС у 

розбудові демократичної 

правової держави», 04 

квітня 2014 року.  Одеса: 

Вид-во ОДУВС, 2014.  

С.146-147 

  

35. Щодо пріоритетних 

напрямів реалізації 

гендерної політики в 

сфері освіти 

Тези 

доповіді 

Матеріали науково-

практичної інтернет-

конференції «Актуальні 

питання розвитку 

адміністративного права 

та правоохоронної 

діяльності», 15-30 травня 

2014 року, Луганськ: 

ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка 

 http://lduvs.edu.ua/ap. 

  

36. Деякі питання 

реалізації гендерної 

політики в сфері 

освіти 

Тези 

доповіді 

Матеріали 

міжкафедрального 

науково-методичного 

семінару «Сучасний 

освітній проект України як 

пріоритет глобалізуючого 

простору», 17 квітня 2014. 

– Одеса: ОДУВС, 2014. – 

С.31-35. 

  

http://lduvs.edu.ua/ap


37. Сутність обмеження 

щодо суміщення та 

сумісництва як 

інструменту 

антикорупційного 

механізму 

Тези 

доповіді 

Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції «Актуальні 

проблеми запобігання та 

протидії корупції в 

Україні», 16 травня 2014 

року. – Одеса: ОДУВС, 

2014. – С.139-144. 

  

38. Щодо 

співвідношення 

категорій 

«депортація» та 

«видворення»  

 

Тези 

доповіді 

Матеріали круглого столу 

«Про відновлення прав 

осіб, депортованих за 

національною ознакою», 1 

липня 2014 року. Одеса: 

ОДУВС, 2014.  С.41-45. 

  

39. Сутність гендерної 

політики в сфері 

освіти та науки  

Сатття Юридичний науковий 

електронний журнал. № 4. 

С.65-67. фахове видання 

  

40. Стан відповідності 

національного 

законодавства 

України стандартам 

Ради Європи щодо 

протидії насильству 

стосовно жінок і 

домашньому 

насильству 

Тези 

доповіді 

Міжнародна науково-

практична 

конференція «Права та 

свободи людини і 

громадянина: механізм їх 

реалізації та захисту 

різними галузями права» 

м. Братислава (Словацька 

Республіка) від 19-20 

вересня 2014 р.  C.61-64. 

 

  

41. Гендерні аспекти 

протидії торгівлі 

людьми 

Стаття Південноукраїнський 

правничий часопис. 2014. 

№3. С.18-22. 

 фахове видання 

  

42. Ефективна реалізація 

гендерної політики 

як один із напрямів 

профілактики 

торгівлі людьми 

Тези 

доповіді 

Матеріали Міжнародної 

науково-практичної 

конференції «Сучасний 

стан та перспективи 

розвитку 

адміністративного права 

та процесу», 10-11 жовтня 

2014 року.  Одеса: 

ОДУВС, 2014. 

  

43. Ґендерне квотування 

як напрям реалізації 

державної ґендерної 

політики в 

адміністративно-

політичній сфері 

Стаття Південноукраїнський 

правничий часопис. 2015. - 

№3. С.6-9. фахове 

видання 

  

44. До питання про 

протидію торгівлі 

людьми  

 

Тези 

доповіді 

Матеріали VІІ 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Роль та місце ОВС у 

розбудові демократичної 

  



правової держави», 05 

березня 2015 року. Одеса: 

Вид-во ОДУВС, 2015. 

С.94-95. 

45. Щодо 

адміністративних 

правопорушень, 

пов’язаних з 

корупцією  

 

Тези 

доповіді 

Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції «Актуальні 

проблеми запобігання та 

протидії корупції в 

Україні», 2015 року. 

Одеса: ОДУВС, 2015.  

  

46. Значення ґендерного 

квотування для 

реалізації державної 

ґендерної політики в 

адміністративно-

політичній сфері  

 

Тези 

доповіді 

Матеріали ІІ Міжнародної 

науково-практичної 

конференції «Стан та 

перспективи розвитку 

адміністративного права 

та процесу», 9-10 жовтня 

2015 року. Одеса: ОДУВС, 

2015.  

  

47. Штрафні бали як 

адміністративне 

стягнення  

 

Тези 

доповіді 

Матеріали Міжнародної 

науково-практичної 

конференції «Роль та 

місце ОВС у розбудові 

демократичної та  

правової держави», 2016 

року.  Одеса: Вид-во 

ОДУВС, 2016.  С.125-129. 

  

48. Попередження як 

напрям протидії 

торгівлі людьми   

 

Тези 

доповіді 

Матеріали Міжнародного 

науково-практичного 

симпозіуму «Протидія 

нелегальній міграції та 

торгівлі людьми», 11-12 

березня 2016 року. - Івано-

Франківськ, 2016.  С.67-

69. 

  

49. До питання про 

конфлікт інтересів  

 

Тези 

доповіді 

Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної 

інтернет конференції 

«Запобігання корупції в 

Україні», 27 травня 2016 

року.  Одеса: Вид-во 

ОДУВС, 2016. – С.32-33. 

  

50. До питання про 

адміністративно-

правове забезпечення 

взаємодії органів 

публічної 

адміністрації з 

питань забезпечення 

безпечного для 

молоді інтернет-

середовища  

Тези 

доповіді 

Матеріали 

Всеукраїнського круглого 

столу «Вплив Інтернет-

мережі на психіку дітей та 

молоді – виклик 

сьогодення», 27 березня 

2017 року. – ОДУВС. – 

С.64-67. 

  



 

51. До питання про 

оцінку навчальних 

потреб працівників 

Національної поліції 

України у питаннях 

захисту прав дитини  

Тези 

доповіді 

Матеріали IV 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Стан та перспективи 

розвитку 

адміністративного права 

України», 10 листопада 

2017 року.  Одеса. С.29-31 

  

52. Насильство в сім’ї як 

порушення прав 

людини  

Тези 

доповіді 

Матеріали 

Всеукраїнського науково-

практичного круглого 

столу «Права людини і 

громадянина в контексті 

Загальної декларації прав 

людини», 11 грудня 2017 

року.  Ірпінь.  

  

53. Національна поліція 

України як суб’єкт 

запобігання та 

протидії домашньому 

насильству. 

 

Тези 

доповіді 

Національна поліція 

України: сучасний стан та 

перспективи розвитку: 

Матеріали І 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції. 

23 березня 2018 року. м. 

Кривий Ріг. С.62-67. 

  

54/ Сучасний стан 

забезпечення прав 

жінок в Україні: 

оцінка СEDAW   

 

Тези 

доповіді 

Матеріали 

Всеукраїнського науково-

практичного круглого 

столу «Міжнародні засоби 

захисту прав та свобод 

людини і громадянина», 

06 березня 2018 року. 

Ірпінь.  С.98-102. 

  

55. Сучасний стан 

правового 

забезпечення 

запобігання та 

протидії домашньому 

насильству в Україні   

 

Тези 

доповіді 

Матеріали X Міжнародної 

науково-практичної 

інтернет конференції 

«Роль та місце 

правоохоронних органів у 

розбудові демократичної 

правової держави», 30 

березня 2018 року.  

м.Одеса.  

  

56. Правові засади 

протидії ґендерному 

насильству  

 

Тези 

доповіді 

Матеріали Міжнародної 

науково-практичної 

конференції «Реалізація 

ґендерної політики на 

сучасному етапі розвитку 

суспільства: стан, 

проблеми, перспективи», 

25 квітня 2018 року.  

м.Хмельницький.  

  

57. Напрями Тези Матеріали науково-   



удосконалення 

діяльності 

поліцейських щодо 

протидії 

незаконному обігу 

наркотичних засобів 

та психотропних 

речовин   

 

доповіді практичного круглого 

столу «Взаємодія поліції з 

іншими органами 

публічної адміністрації та 

громадськістю з питань 

протидії 

правопорушенням у сфері 

незаконного обігу 

наркотичних засобів та 

психотропних речовин», 

25 квітня 2018 року. м. 

Одеса: ОДУВС.  

58. Законний порядок та 

проблемні питання 

застосування 

спеціальних засобів 

при 

адміністративному 

затриманні  

 

Тези 

доповіді 

Матеріали III 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Підготовка поліцейських 

в умовах реформування 

системи МВС України», 

24 травня 2018 року.  

м.Харків.  С.16-20. 

  

59. Адміністративна 

відповідальність за 

вчинення 

домашнього 

насильства: 

особливості 

впровадження нового 

законодавства 

Сатття Південноукраїнський 

правничий часопис. №1. 

2018.  С.60-63. 

фахове видання 

  

60. Особливості 

відповідальності 

батьків або осіб, які 

їх замінюють, за 

вчинені дітьми 

правопорушення 

 

Тези 

доповіді 

International 

Multidisciplinary 

Conference «Science and 

Technology of the Present 

Time: Priority Development 

Directions of Ukraine and 

Poland» Wolomin, Republic 

of Poland, 19–20 October 

2018. Volume 6. Wolomin: 

Izdevnieciba «Baltija 

Publishing», 2018. 188 

pages. P.104-108. 

  

61. Насильство в сім’ях 

поліцейських: чи 

існує проблема?  

 

Тези 

доповіді 

International Scientific-

practical Conference «The 

development of legal 

sciences: problems and 

solutions» Wolomin, 

Kaunas, Lithuania, 27–28 

April, 2018. 184 pages. 

P.38-40. 

  

62. Административная 

отсветственность за 

совершение 

домашнего насилия 

Стаття LEGEA ŞI VIAŢA. №5/2. 

2019. С. 83-87.         

фахове видання 

 Постол Е.И. 



 

63. Насильство в сім’ях 

поліцейських: чи 

існує проблема?  

 

Стаття Юридичний науковий 

електронний журнал. №4. 

2019. С.124-127.       

фахове видання 

  

64. Застосування 

поліцейськими 

спеціальних засобів 

щодо протидії 

домашньому 

насильству  

 

Тези 

доповіді 

Національна поліція 

України: сучасний стан та 

перспективи розвитку: 

матеріали ІІ 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції, м. 

Кривий Ріг, 17 травня 

2019. Кривий Ріг. С.37-41. 

  

65. Роль медіації та 

інших 

альтернативних 

способів вирішення 

конфліктів в 

поліцейській 

діяльності  

 

Тези 

доповіді 

Медіація в судовій, 

правоохоронній та 

правозахисній системах: 

матеріали міжн. наук.-

практ. конф., м. Одеса, 30-

31 травня 2019. Одеса. С. 

97-100. 

  

66. Особливості 

застосування 

поліцейськими 

спеціальних заходів 

щодо протидії 

домашньому 

насильству 

 

Тези 

доповіді 

Новели законодавства про 

запобігання та протидію 

домашньому насильству: 

матеріали міжнародного 

круглого столу, м. Київ, 27 

вересня 2019. Київ. С.86-

89. 

  

67. Роль профілактичної 

роботи у громаді в 

діяльності 

дільничних офіцерів 

поліції  

 

Тези 

доповіді 

Стан та перспективи 

розвитку 

адміністративного права 

України: матеріали міжн. 

наук.-практ. конф., м. 

Одеса,  23 жовтня 2019. 

Одеса.  

  

68. Ensuring of child’s 

dignity as a principle 

of modern education: 

Administrative and 

legal aspects 

Стаття Asia Life Sciences 

Supplement 21(2) 2019 - 28 

December 2019. Р. 341-352. 

Scopus 

 MAKSYM 

KORNIJENKO 

& OLENA 

POSTOL 

69. The Role of Public 

Organizations in 

Ensuring National 

Security of Ukraine.  

 

Стаття. Cuestiones Políticas. Vol.37, 

Num.65 (2020). P.136-155. 

Web of Science 

 Maksym V. 

Korniienko y 

Yurii V. 

Pavliutin. 

70. Спеціальні заходи 

щодо протидії 

домашньому 

насильству: сучасні 

Стаття Юридичний науковий 

електронний журнал. №4. 

2020. С.163-167. 

фахове видання 

 Дубенко О.М. 
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виклики та напрями 

їх вирішення.  

 

71 Forms and methods of 

police training in the 

area of preventing and 

combating domestic 

violence: the 

experience of Ukraine.  

 

Стаття Scientific journal of the 

modern education and 

research institute. № 14. 

2020. P.30-34. 

закордонне видання 

  

72 Дитина-свідок як 

постраждала від 

домашнього 

насильства особа 

 

Тези 

доповіді 

матеріали XIІ 

Міжнародної науково-

практичної інтернет-

конференції «Роль та 

місце правоохоронних 

органів у розбудові 

демократичної правової 

держави». 26 березня 2020 

року. ОДУВС.С. 118-120. 

  

73 Діяльність 

працівників поліції 

щодо попередження 

та виявлення 

випадків торгівлі 

людьми як напрям 

протидії 

організованій 

злочинній діяльності 

Тези 

доповіді 

матеріали ІV 

Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-

конференції «Протидія 

організованій злочинній 

діяльності». 19 квітня 2020 

року. НУ «Одеська 

юридична академія». 

  

74 Насильство в сім’ях 

військовослужбовців; 

чи існує проблема? 

Тези 

доповіді 

Актуальні проблеми впливу 

збройного конфлікту на 

Сході України на появу й 

поширення гендерно 

обумовленого насильства та 

забезпечення доступу до 

правосуддя: зб. Тез наук. 

Доп. Наук.-практ. Конф. 

(Київ, 18 верес. 2020 р.) 

[Електронне видання] / 

Упоряд.: М.Г. Вербенський, 

В.О. Рядінська, Ю.Б. Ірха, 

О.І. Бочек. Київ : ДНДІ МВС 

України, 2020. 609 с. С. 297-

302. 

  

75. До питання про 

необхідність 

розробки єдиних 

стандартів 

підготовки фахівців з 

питань запобігання 

та протидії 

домашньому 

насильству  

Тези 

доповіді 

Матеріали науково-

практичної конференції 

«Забезпечення запобігання 

та протидії домашньому 

насильству, насильству за 

ознакою статі та протидії 

торгівлі людьми: 

національна практика та 

зарубіжний досвід». 14 

грудня 2020 року. Київ: 

  



НАВС. 

 
 

76 Роль поліцейських у 

забезпеченні прав 

постраждалих від 

домашнього 

насильства осіб:  

тези доповіді 

Тези 

доповіді 

Матеріали ХІІІ 

Міжнародної науково-

практичної інтернет-

конференції «Роль та 

місце правоохоронних 

органів у розбудові 

демократичної правової 

держави». Одеса, ОДУВС. 

31 березня 2021 року.  

136-137 с. 

 

  

77 До питання про 

невідворотність 

притягнення до 

адміністративної 

відповідальності за 

порушення правил 

карантину людей: 

тези доповіді 

Тези 

доповіді 

Матеріали 

Всеукраїнського науково-

практичного круглого 

столу «Актуальні питання 

охорони громадського 

порядку в умовах 

карантину» м. Одеса, 30 

квітня 2021 року. 

  

78 Медіація у випадках 

домашнього 

насильства: 

дозволити не можна 

заборонити: тези 

доповіді 

Тези 

доповіді 

Матеріали Міжнародної 

науково-практичної 

конференції «Поліцейська 

медіація як інструмент 

захисту прав та інтересів 

громадян». Одеса, 

ОДУВС. 04 червня 2021 

року. 

  

Основні навчально-методичні праці 

1. Правові та 

організаційні засади 

діяльності міліції 

щодо попередження 

насильства в сім’ї 

 Дніпропетровськ: 

Дніпроп.держ.ун-т внутр. 

справ, 2011 

128 c. Заброда Д.Г. 

Мусієнко 

2. Діяльність служби 

дільничних 

інспекторів міліції 

щодо попередження 

насильства в сім’ї 

 Монографія, Одеса: 

ОДУВС, 2013 

217 с. Волощук А.М., 

Ярмакі Х.П. 

3. Адміністративна 

відповідальність 

 

 Навчально-методичний 

посібник, Одеса: ОДУВС, 

2015. 

320 с. Ярмакі Х.П., 

Користін О.Є. 

4. Що таке гендерне 

насильство? Просто 

про складне.  

 Посібник для спеціалістів, 

які працюють у сфері 

протидії гендерному 

насильству та надання 

допомоги постраждалим 

жінкам. – Одеса., 2017.  

46 с. Костюк О.Й., 

Семікоп Т.Є., 

Тимчик І.А. 

5. Адміністративні  Навчально-методичний 168 с. А.В. Лабунь, 



матеріали: підстави 

та порядок складання 

посібник. – Одеса: 

ОДУВС, 2017.  

 

М.В. 

Корнієнко 

6. Програма 

комплексного 

екзамену з атестації 

здобувачів вищої 

освіти з навчальних 

дисциплін 

«Адміністративна 

діяльність 

Національної поліції 

України; 

Адміністративне 

право; 

Адміністративний 

процес» 

 ОДУВС, Одеса. – 2017. 86 с. Шелехов А.А., 

Корнієнко 

М.В. 

7. Програма 

комплексного 

екзамену з атестації 

здобувачів вищої 

освіти з навчальних 

дисциплін 

«Адміністративне 

право; Цивільне та 

сімейне право; 

Кримінальне право»  

 ОДУВС, Одеса. – 2017. 130 с. Ярмакі Х.П., 

Ковальова 

О.В., Маковій 

В.П., 

Середницька 

І.А., 

Гритенко О.А., 

Собко Г.М. 

8. Звіт за результатами 

оцінки навчальних 

потреб працівників 

Національної 

поліції України 

щодо роботи з 

дітьми 

 

 Київ. – 2017.  82 с Журавель Т., 

Сергеєва К., 

Пилипас Ю. 

9. Пам'ятка «Дії 

поліцейських щодо 

забезпечення 

безперервності 

лікування 

адмінзатриманих та 

адмінарештованих 

пацієнтів замісної 

підтримувальної 

терапії»  

 Одеса, 2018. 28 с. І.К. Подолян. 

10. Підготовка 

працівників 

структурних 

підрозділів 

Національної поліції 

України у частині 

 Навчально-методичний 

посібник. – Київ. – 2019.  

516 с. Андрєєнкова 

В.Л. 

Бороздіна К.А. 

Бугаєць Т.І. 

Кіцул Ю.С. 

Корнієнко 



забезпечення та 

захисту прав дітей: 

частина 1 

М.В. 

Кунтій А.І. 

Легенька М.М. 

Лілорадова 

Н.Е. 

Тунтуєва С.В. 

Цюман Т.П. 

11. Підготовка 

працівників 

структурних 

підрозділів 

Національної поліції 

України у частині 

забезпечення та 

захисту прав дітей: 

частина 2 

(спеціалізована) 

 Навчально-методичний 

посібник.  Київ.  2019.  

498 с. Андрєєнкова 

В.Л. 

Бороздіна К.А. 

Бугаєць Т.І. 

Кіцул Ю.С. 

Ковальова 

О.В. 

Кунтій А.І. 

Легенька М.М. 

Лілорадова 

Н.Е. 

Тунтуєва С.В. 

Цюман Т.П. 

12. Правові та 

організаційні засади 

дисциплінарного 

провадження в 

органах Національної 

поліції України  

 

 

 Монографія. Одеса. 2019. 262 с. Медведенко 

Н.В., 

Медведенко 

С.В. 

13. Буклет «Алгоритм 

реагування 

поліцейських на 

звернення про 

жорстоке 

поводження щодо 

дитини, зокрема 

домашнє 

насильство» 

 Представництво Дитячого 

фонду 

ООН (ЮНІСЕФ) в 

Україні, 2019 

14 с. Капуляк В.П. 

14. Буклет «Якщо 

дитина жебракує: 

алгоритм дій»  

 Представництво Дитячого 

фонду 

ООН (ЮНІСЕФ) в 

Україні, 2019 

18 с. Ревун Д. 

15.  Методичні 

рекомендації для 

загального населення 

з питань 

попередження 

домашнього 

насильства  

 

 в рамках проекту 

обласного конкурсу 

соціального замовлення 

«Створення комплексної 

системи протидії 

домашньому насильству в 

Одеській області та 

м.Одеса». Одеса. 2019.  

19 с. Берендєєва 

А.І., Семікоп 

Т.Є., Костюк 

О.Й., 

Пчельникова 

О.М. 

16. Покрокова інструкція 

щодо 

перенаправлення 

 Одеса. 2019.  34 с. Подолян І.К., 

Костюк О.Й., 

Семікоп Т.Є. 



людей, які вживають 

наркотики, до послуг 

медичних закладів та 

ВІЛ-сервісних 

організацій. 

Програми зниження 

шкоди, замісної 

підтримувальної 

терапії, догляду та 

підтримки ЛЖВ в 

Одесі.  

 

17. Методичні 

рекомендації з 

питань забезпечення 

рівних прав та 

можливостей жінок і 

чоловіків для 

працівників органів 

державної влади та 

місцевого 

самоврядування»  

 

 в рамках обласного 

конкурсу соціального 

замовлення «Сприяння 

формування гендерної 

політики в Одеській 

області» Одеса. 2019.  

38 с. Берендєєва 

А.І., Семікоп 

Т.Є., Костюк 

О.Й., Бобок 

О.С. 

18. Міжнародні 

стандарти на 

національне 

законодавство у 

сфері запобігання та 

протидії домашньому 

насильству: 

хрестоматія.  

 

 Одеса : ОДУВС, 2020 410 с. О.І. Плужнік, 

О.В. Павлютін. 

19. Забезпечення 

діяльності мобільних 

бригад соціально-

психологічної 

допомоги як 

спеціалізованих 

служб підтримки 

постраждалих осіб 

від домашнього 

насильства.  

 

 Методичний посібник. – 

К.: 30 березня 2020.  

190 с. Федорович 

Н.В., 

Скіпальська 

Г.Б., Цвєткова 

Н.М., 

Голобородько 

І.Є.,   

Пуха К.В., 

Кочемировська 

О.О. 

 

20. Мобільна бригада 

соціально-

психологічної 

допомоги 

постраждалим від 

домашнього 

насильства: 

особливості 

створення і 

 Метод. посіб. / за заг. ред. 

Кочемировська О.О. - К.: 

ФОП Клименко, 2020. 

80 с.  



 

 

 

забезпечення роботи.  

21. Кваліфікація 

адміністративних 

правопорушень.  

 

 Навчальний посібник. 

Одеса: ОДУВС. 2020.  

148 с. М.В. 

Корнієнко, А.І. 

Берендєєва. 

22. Подолання 

насильства щодо 

дитини: координація 

дій.  

 

 Методичні рекомендації 

для спеціалістів. 2020 рік.  

34 с. Бугаєць Т., 

Пашко Н. 

23. Подолання 

сексуального 

насильства щодо 

дитини: координація 

дій.  

 

 Методичні рекомендації 

для спеціалістів. 2020 рік.  

30 с. Бугаєць Т., 

Пашко Н. 

24. Адміністративні 

матеріали: підстави 

та порядок 

складання.  

 

 Методичні рекомендації. 

Одеса : ОДУВС, 2020. 

164 с. М.В. 

Корнієнко 

25. Дотримання прав 

людини в діяльності 

органів Національної 

поліції 

 Навчальний посібник. 

Одеса: ОДУВС. 2020. 

179 с. А.І. 

Берендєєва, 

А.Г. Пишна, 

В.Ю. Томіна 

26. Роль поліцейських у 

запобіганні та 

протидії домашньому 

насильству 

 Методичні рекомендації 

для поліцейських. Одеса: 

ОДУВС. 2020. 

31 с. М.В. 

Корнієнко, 

А.І. Берендєєва 

27 Законність та 

доброчесність як 

стидь життя 

 Методичні рекомендації 

до проведення занять зі 

старшокласниками 

35 с. Берендєєва А.І. 

28 Методичні 

рекомендації 

впровадження 

тренінгових занять в 

освітній процес 

закладу вищої освіти 

 

 Наукова робота 39 с. Берендєєва 

А.І., Корнієнко 

М.В. 

29 Онлайн ресурс з 

матеріалами для 

викладачів та 

інструкторів з 

підготовки 

поліцейських з 

питань запобігання 

та протидії 

домашньому 

насильству. UNFPA.  

 Методичні рекомендації.   



Професор кафедри  

адміністративної діяльності поліції 

кандидат юридичних наук, с.н.с.  

майор міліції                                                  Олена КОВАЛЬОВА 

 


