
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОПУБЛІКОВАНІ ВИДАННЯ У 2021 РОЦІ 
 

Підручник: 

Антикорупційний менеджмент: підручник [Текст] / О.М. Стрільців, 

С.С. Чернявський, А.Б. Фодчук, В.Л. Костюк, Є.М. Корж, О.М. Жук, 

М.В. Пашковська, Н.В. Федоровська, В.Г. Сюравчик та ін.]. Київ, «Центр 

учбової літератури», 2021. 768 с. (51 автор) (рекомендовано до друку рішенням 

Вченою радою НАВС від 21.12.2020 р., пр. № 23). 

 

Методичні рекомендації: 

Порядок звітування за результатами моніторингу ефективності заходів з 

виявлення і запобігання корупції та врегулювання конфлікту інтересів у 

діяльності посадових осіб органів системи МВС: мет. рек. / Сюравчик В. Г., 

Жук О. М., Стрільців О. М. та ін. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. 80 с. 

(рекомендовано до друку рішенням НМР НАВС від 16.12.2020 р., пр. №3). 

Запобігання та протидія домашньому насильству підрозділами 

Національної поліції [Текст]: метод. рек. / [В.Л.  Костюк, Н.В. Федоровська, 

М.В. Пашковська]. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2021. 76 с. (рекомендовано до 

друку рішенням НМР НАВС від 19.05.2021 р., пр. №9). 

Удосконалення взаємодії МВС і Національної поліції України з 

населенням та місцевими громадами: мет. рек./ В. Л. Костюк , О. М. Жук, В.П. 

Булаєв. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2021. 73 с. (рекомендовано до друку 

рішенням НМР від 21.10.2021 р., пр. №2). 

Органи і установи кримінально-виконавчої системи як суб’єкт запобігання 

злочинам та їх взаємодія з іншими державними органами при виконанні 

покарання у виді позбавлення волі: мет. рек. /Костюк В.Л., Василик В.В., Жук 

О.М. К.: Нац. акад. внутр. справ, 2021. 83 с. (рекомендовано до друку рішенням 

НМР від 21.10.2021 р., пр. №2). 

Предотвращение и противодействие домашнему насилию 

подразделениями Национальной полиции [Текст]: метод. рек. / [В.Л. Костюк, Н. 

Федоровская, М.В. Пашковская]. Киев: Нац. акад. внутр. дел, 2021. 45 с. (на 

замовлення Карагандинської академії МВС РК ім. Б. Бейсенова (лист №1-5-

9/1524 від 25.11.2020) та згідно п. 27 роз.2 Плану НД і ДКР НАВС на 2021 рік 

вих. № 46/01/6398 від 28.10.2021 р.). 

Кримінологічна теорія розбитих вікон та модель взаємодії поліції і 

громади САРО (сканування, аналіз, реагування та оцінка) у попередженні 

злочинності: метод. рек. / А. А. Вознюк, В. Л. Костюк, В. Г. Сюравчик та ін. 

Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2021. 56 с. (схвалено та рекомендовано до друку 

НМР від 12.2021 р.). 

Організація і проведення заходів, спрямованих на забезпечення охорони 

публічного порядку і безпеки та безпеки дорожнього руху в особливий період: 

метод. рек. / В. І. Варивода, О. М. Глушак, В. Г. Сюравчик та ін. Київ: Нац. 

акад. внутр. справ, 2021. 82 с. (схвалено та рекомендовано до друку НМР від 

12.2021 р.). 
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Робота над науковим виданням «Велика кримінологічна енциклопедія 

України: наук. видання. В 3 т. (присвячена 30-річчю незалежності України / за 

заг. ред. В. В. Чернєя, В. В. Сокуренка; упоряд. О. М. Джужа, О. М. Літвінов. 

Харків – Київ: Харк. нац. ун-т внутр. справ; Нац. акад. внутр. справ; 

Кримінолог. асоц. України; Золота миля. 2021» (яку буде видано у травні-

червні 2021 року авторським колективом НАВС та ХНУВС) (Сюравчик В.Г., 

Пашковська М.В., Федоровська Н.В.). 

 

Публікації у фаховому виданні України, внесеному до інших 

наукометричних баз (українською мовою) 

Джужа О. М., Тичина Д. М., Сюравчик В. Г. Етапи становлення світової 

віктимологічної думки. Українська поліцеїстика: торія, законодавство, 

практика: наук.-практ. журнал. Маріуполь. 2021. № 2 (2). С. 19–28.Ї 

Mozol V. Interaction of the National Police with other actors in the area of 

criminal justice in combating criminal offences in the area of land relations / Mozol 

Viktoriia, Balaban Serhii, Kryzhanovskyi Oleksii, Oliinyk Yurii, Babiak Andrii // 

Amazonia Investiga. - 2021. - Volume 10. - Issue 47. - С. 226-233. - 

https://doi.org/10.34069/AI/2021.47.11.23 

 

Тези наукових конференцій: 

- в збірнику тез іноземної конференції, круглого столу та інших наукових 

заходів: 

1. Пашковська М.В., Федоровська Н.В. Оценка коррупционных рисков в 

деятельности МВД Украины. Современные тенденции развития юридической 

науки. Бейсеновские чтения: Мат-лы международ. науч.-теорет. конф. молодых 

ученых / Под общ. ред. канд. юрид. наук доцента А. Дарменова. Караганда: 

Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова, 2020.   238 с.   С. 66-68. 

2. Пашковская М.В., Федоровская Н.В. Особенности предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов. Актуальные вопросы современной 

криминологической и уголовно-исполнительной науки : тез. докл. Междунар. 

науч.-практ. заоч. конф. памяти д-ра ист. наук, проф. А.В. Шаркова (Минск, 15 

апр. 2021 г.) / учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь» 

; редкол.: В.А. Ананич (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Академия МВД, 2021. – 274, 

[2] с. – С. 224-227. 

3. Федоровская Н. В. Внедрение модели «Барнахус» в Украине 

[Электронный ресурс] / Н. В. Федоровская // Борьба с преступностью: теория и 

практика : тезисы докладов IХ Международной научно-практической 

конференции (Могилев, 23 апреля 2021 года) / Министерство внутренних дел 

Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: Ю. П. 

Шкаплеров (отв. ред.) [и др.]. ‒ Могилев : Могилев. институт МВД, 2021. ‒ 1 

электрон. опт. диск (СD-R). ‒ С. 212‒215. 

http://elib.institutemvd.by/handle/MVD_NAM/5176 

4. Христюк О.С., Федоровская Н.В. Особенности профессиональной 

подготовки полицейских к работе с детьми, которые пострадали от 
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насильственных преступлений // Подготовка кадров для органов внутренних 

дел в современных условиях в высших учебных заведениях специального 

назначения: состояние и перспективы: тезисы докладов Международной 

научно-практической онлайн конференции, приуроченной к 100 летию со дня 

образования Академии Полиции МВД Азербайджанской Республики (г. Баку, 

26 мая 2021 года) / Министерство внутренних дел Азербайджанской 

Республики. ‒ Баку : Академии Полиции МВД, 2021. 430 с.   С. 373-378 

5. Федоровская Н.В., Пашковская М.В. Правовые особенности 

совместительства и совмещения с другими видами деятельности / Н. В. 

Федоровская, М. В. Пашковская // Совершенствование деятельности 

правоохранительных органов в сфере борьбы с преступностью и коррупцией : 

Респ. науч.-практ. конф. (с междунар. участием) памяти д-ра юрид. наук, 

профессора, заслуж. юриста Республики Беларусь И. И. Басецкого (Минск, 4 

июня 2021 г.) : тез. докл. / УО "Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь"; [редкол.: 

А. Н. Тукало (отв. ред.) и др.]. - Минск, 2021. - С. 220-223. 

http://elib.amia.by//handle/docs/5798 

6. Пашковская М.В., Бутко В.В. Особенности психологического 

сопровождения курсантов // Подготовка кадров для органов внутренних дел в 

современных условиях в высших учебных заведениях специального 

назначения: состояние и перспективы: тезисы докладов Международной 

научно-практической онлайн конференции, приуроченной к 100 летию со дня 

образования Академии Полиции МВД Азербайджанской Республики (г. Баку, 

26 мая 2021 года) / Министерство внутренних дел Азербайджанской 

Республики. ‒ Баку: Академии Полиции МВД, 2021. 430 с. - С. 378-382. 

7. Мозоль В.В. Имплементация международных стандартов 

добропорядочности и правил этического поведения государственных служащих 

в сфере противодействия коррупции. Актуальные вопросы современной 

криминологической и уголовно-исполнительной науки : тез. докл. Междунар. 

науч.-практ. заоч. конф. памяти д-ра ист. наук, проф. А.В. Шаркова (Минск, 15 

апр. 2021 г.) / учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь» 

; редкол.: В.А. Ананич (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Академия МВД, 2021. – 274, 

[2] с. ISBN 978-985-576-305-6. 

8. Христюк О.С., Федоровская Н.В. Психолого-педагогические аспекты 

обучения полицейских к работе с детьми, которые пострадали от 

насильственных преступлений. Морально-психологическое обеспечение 

профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов: 

актуальные вопросы и пути решения: Материалы Международной научно-

практической онлайн-конференции, Костанай: Костанайская академия МВД РК 

имени Шракбека Кабылбаева, 14-15 октября 2021 г. – 217 с. С. 132-137. 

9. Підготовлено доповідь В.В. Мозоль «Использование информационных 

технологий в оперативно-розыскной деятельности как механизм 

противодействия преступности в Украине» для участі в Республіканській 

науково-практичній заочній конференції «Совершенствование деятельности 

правоохранительных органов в сфере борьбы с преступностью и коррупцией» 

присвяченій пам’яті доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста 
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Республіки Білорусь Басецького І.І. (організатор - Академія МВС Республіки 

Білорусь, м. Мінськ, 04.06.2021). 

10. Пашковська М.В., Федоровська Н.В. підготовдено тези доповіді 

«Оценка коррупционных рисков в деятельности МВД Украины» для участі в 

Міжнародній науково-практичній конференції «Уголовно-правовые, уголовно-

процессуальные и криминалистические проблемы противодействия 

коррупции» (організатор – Академія МВС Республики Вірменія, 13.07.2021 р). 

 

- в збірнику тез конференції, круглого столу та інших наукових заходах 

України: 

11. Жук О.М. Ризики та наслідки  поширення корупції для держави і 

суспільства в Україні. Актуальні проблеми запобігання та протидії корупції : 

тези І Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 28 

жовтня 2021 року). Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2021. 370 с. С. 124-127. 

12. Жук О.М. Аспекти імплементації зарубіжного досвіду в запобіганні 

корупції в Україні. Реалізація державної антикорупційної політики в 

міжнародному вимірі [Текст] : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 

9–10 груд. 2021 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та 

ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. – 457 с. С. 222-225. 

13. Мозоль В.В. Перевірка поліцейських на доброчесність, як один із 

основних пріоритетів держави. Актуальні проблеми запобігання та протидії 

корупції : тези І Всеукраїнської науково-практичної конференції 

(Хмельницький, 28 жовтня 2021 року). Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2021. 

370 с. С. 206-209. 

14. Мозоль В.В. Заходи щодо врегулювання конфлікту інтересів у органах 

системи МВС України. Реалізація державної антикорупційної політики в 

міжнародному вимірі [Текст] : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 

9–10 груд. 2021 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та 

ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. – 457 с. С. 308-312. 

15. Пашковська М.В. Перспективи розвитку інституту викривачів. 

Актуальні проблеми запобігання та протидії корупції : тези І Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (Хмельницький, 28 жовтня 2021 року). 

Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2021. 370 с. С. 248-252. 

16. Пашковська М.В. Види корупційних ризиків та їх наслідки. Реалізація 

державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі [Текст] : 

матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 9–10 груд. 2021 р.) / [редкол.: В. 

В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. 

справ, 2021. – 457 с. С. 328-330. 

17. Пашковська М.В., Федоровська Н.В. Механізм здійснення фінансового 

контролю в сфері протидії корупції. Правове забезпечення оперативно-

службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення. Матеріали 

постійно діючого науково-практичного семінару, 27 травня 2021 р.; м. Харків. 

Вип.11 / Редкол.: С. Гриненко (голов. ред.), А. Когут. – Х.: ФОП Бровін О.В., 

2021. - 224 с. С. 85-87. 
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18. Христюк О.С., Федоровская Н.В. Психолого-педагогические аспекты 

обучения полицейских к работе с детьми, которые пострадали от 

насильственных преступлений. Морально-психологическое обеспечение 

профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов: 

актуальные вопросы и пути решения: Материалы Международной научно-

практической онлайн-конференции, Костанай: Костанайская академия МВД РК 

имени Шракбека Кабылбаева, 14-15 октября 2021 г. – 217 с. С. 132-137. 

19. Федоровська Н.В. Особливості формування антикорупційної стійкості 

поліцейських. Актуальні проблеми запобігання та протидії корупції : тези І 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 28 жовтня 

2021 року). Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2021. 370 с. С. 294-298. 

20. Федоровська Н.В. Особливості вирішення конфліктних ситуацій на 

місці вчинення домашнього насильства. Актуальні аспекти психологічного 

забезпечення професійної діяльності сил безпеки та оборони України: 

Матеріали VІІ всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 

29 листопада 2021 року). Харків : Національна академія Національної гвардії 

України, 2021. 322 с. С. 310-316.  

21. Федоровська Н.В. Правові особливості подання декларацій «перед 

звільненням» і «після звільнення». Реалізація державної антикорупційної 

політики в міжнародному вимірі [Текст] : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. 

конф. (Київ, 9-10 груд. 2021 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. 

Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. – 457 с. С. 390-393. 

22. Джужа А. О., Сюравчик В. Г. Деякі аспекти становлення віктимології 

як напряму кримінологічної науки. Донецький юридичний інститут МВС 

України: освітні традиції, перевірені часом: матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Маріуполь, 28 квіт. 2021 року) / Донецький юридичний інститут МВС 

України. Київ: ТОВ «Компанія ВАІТЕ, 2021. 442 с. С. 125–129. 

23. Сюравчик В. Г. Деякі аспекти удосконалення інституту викривачів 

корупції в Україні. Реалізація державної антикорупційної політики в 

міжнародному вимірі [Текст] : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 

9–10 груд. 2021 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та 

ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. – 457 с. С. 372-377. 

24. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Захист дитини 

від насильства та жорсткого поводження: сучасні виклики» присвяченій 

Міжнародному дню захисту дітей (організатор – НАВС, 03.06.2021) Наталія 

Федоровська - презентація: Досвід підготовки психологів та інспекторів 

ювенальної превенції до проведення допиту дітей, потерпілих від злочинів 

проти статевої свободи та статевої недоторканості та які постраждали від 

жорстокого поводження, за методиками опитування «Зелена кімната», 

«Кімната, дружня до дитини», «Барнахус». 

25. Для участі в Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

питання запобігання порушенням прав дитини: вітчизняний та зарубіжний 

досвід» (організатор – Міжнародна асоціація медичного права, Міжнародний 

комітет з прав людини, м. Запоріжжя, 20.11.2021) підготовлено доповідь 
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Федоровської Н.В. «Терміновий заборонний припис як ефективний інструмент 

у боротьбі з домашнім насильством». 

26. Для участі в участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції з 

нагоди відзначення Міжнародного дня прав людини (організатор – ДНДІ МВС 

України, 10.12.2021) у співавторстві підготовлено тези доповіді Христюк О.С., 

Федоровська Н.В. «Особливості професійного навчання майбутніх 

поліцейських до роботи з дітьми, які постраждали від насильницьких 

злочинів». 

27. Для участі в Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

питання запобігання порушенням прав дитини: вітчизняний та зарубіжний 

досвід» (організатор – Міжнародна асоціація медичного права, Міжнародний 

комітет з прав людини, м. Запоріжжя, 20.11.2021) підготовлено доповідь 

Пашковська М.В. «Деякі аспекти захисту прав дітей" на Міжнародну науково-

практичну конференцію». 

 

Під науковим керівництвом співробітників лабораторії опубліковано: 

Старинець А.Ю.,  Федоровська Н.В. Роль дільничного офіцера поліції у 

запобіганні домашньому насильству. 100-річний досвід науково-практичного 

забезпечення публічного порядку та безпеки громадян [Текст] : матеріали 

підсумкової науково-теоретичної конференції наукового товариства курсантів 

та студентів інституту (Україна, м. Київ, 8 квітня 2021 року). – К : Навч.-наук. 

інст. № 3 Нац. акад. внутр. справ, 2021. – 271 с. – С. 209-212. 

Жолоб С., Федоровська Н. Дитина-кривдник: поняття та його зміст. 

Толерантність у системі цінностей сучасної особистості: матеріали 

Всеукраїнської наукової конференції, приуроченої до Міжнародного дня 

толерантності, м. Маріуполь, 12 листопада 2021 року. Маріуполь : ДонДУВС, 

2021. 568 с. С. 375-379. 

Коваль Р., Федоровська Н. Прийом і розгляд заяв та повідомлень про 

вчинення домашнього насильства Національною поліцією. Толерантність у 

системі цінностей сучасної особистості: матеріали Всеукраїнської наукової 

конференції, приуроченої до Міжнародного дня толерантності, м. Маріуполь, 

12 листопада 2021 року. Маріуполь : ДонДУВС, 2021. 568 с. С. 391-394. 

Старинець А., Федоровська Н. Винесення термінового заборонного припису 

як спосіб протидії домашньому насильству Толерантність у системі цінностей 

сучасної особистості: матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 

приуроченої до Міжнародного дня толерантності, м. Маріуполь, 12 листопада 

2021 року. Маріуполь : ДонДУВС, 2021. 568 с. С. 458-462. 

 

Під науковим керівництвом Мозоль В.В. підготовлено тези доповіді: 

Чорномаз А.О. (205 н.г.) «Аналіз завдань і повноважень, які покладаються 

на складові сектору безпеки і оборони щодо боротьби з тероризмом та 

протидиверсійної боротьби» для участі у науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки держави» (організатор 

– Управління Державної охорони, Київський Національний університет імені 
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Тараса Шевченка, Інститут Державної охорони України, 25.10.2021) та 

підготовлена рецензія на тези доповіді; 

Лішунової А.Р. (205 н.г.) «Проблеми гендерних відносин у системі 

національної безпеки» для участі у науково-практичній конференції «Актуальні 

проблеми забезпечення національної безпеки держави» (організатор – 

Управління Державної охорони, Київський Національний університет імені 

Тараса Шевченка, Інститут Державної охорони України, 25.10.2021) та 

підготовлена рецензія на тези доповіді; 

Для участі у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських робіт з галузей 

знань і спеціальностей  у 2021/2022 н.р. здійснюється керівництво щодо 

написання наукової роботи на тему: «Реалізація механізму захисту і охорони 

прав жінок в Україні» курсанткою 2 курсу ННІ №3 НАВС рядовою поліції 

Лішуновою Аліною Романівною. 

Для участі у Конкурсі на краще наукове есе у межах щорічної Всесвітньої 

акції «16 днів проти насильства» в Україні «Актуальні питання запобігання та 

протидії торгівлі людьми в Україні» - організатор кафедра конституційного 

права та прав людини НАВС здійснене наукове керівництво написанням 

наукового есе на тему «Проблематика захисту прав жінок від домашнього 

насильства та дискримінації в Україні» курсанткою 2 курсу ННІ№3 НАВС 

Чорномаз Ангеліною Олексіївною. 

Під науковим керівництвом Федоровської Н.В. підготовлено тези 

доповіді: 

Жолоб С.Р. (201 н.г.) «Гендерні питання у системі національної безпеки та 

впровадження міжнародних нормативно-правових актів задля забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» для участі у науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки 

держави», приуроченій до 30-річчя незалежності України (організатор - 

Інститут управління державної охорони України Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, 25.11.2021); 

Жолоб С.Р. (201 н.г.) «Правовий статус дитини-кривдника» для участі у 

Всеукраїнській науково-практичній конференції з нагоди відзначення 

Міжнародного дня прав людини (організатор – ДНДІ МВС України, 

10.12.2021). 

Для участі у Конкурсі на краще наукове есе у межах щорічної Всесвітньої 

акції «16 днів проти насильства» в Україні «Актуальні питання запобігання та 

протидії торгівлі людьми в Україні» (організатор - кафедра конституційного 

права та прав людини НАВС, 10.12.2021) здійснено наукове керівництво 

написання наукового есе Жолоб С.Р. на тему «Неформальні способи 

повідомлення про домашнє насильство» (201 н.г.). Жолоб Світлана посіла 

ІІ місце у Конкурсі на краще наукове есе відповідно до доповідної записки (вн. 

№2067 від 17.12.2021, вх. ННІ №3 № 1292 від 21.12.2021). 

Для участі у І турі конкурсу наукових робіт здобувачів першого 

(бакалаврского) рівня вищої освіти ЗВО, що належать до сфери управління 

МВС України у 2021/2022 н.р. (наказ НАВС від 17.11.2021 № 1323) 
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здійснюється керівництво щодо написання наукової роботи на тему: «Категорії 

постраждалих осіб від домашнього насильства» курсанткою 2 курсу ННІ №3 

НАВС рядовою поліції Жолоб Світланою Ростиславівною. 

 

 

Під науковим керівництвом Пашковської М.В. підготовлено тези 

доповіді: 

Барановською Л.С. (204 н.г.) «Особливості превентивної діяльності 

поліції» для участі в І Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Актуальні питання превентивної діяльності підрозділів Національної поліції 

України» присвячений до 60-річчя з Дня заснування Донецького юридичного 

інституту МВС України та направлено на ел. пошту dli.apd.f2@gmail.com 

(організатор – Донецький юридичний інститут м. Маріуполь 16 квітня 2021 р.). 

Довгаль А.В. (206 н.г.) «Виявлення ознак жорстокого поводження з 

дітьми» для участі у науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти 

«Забезпечення запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за 

ознакою статі й торгівлі людьми: національна практика та зарубіжний досвід» у 

межах щорічної Всесвітньої акції «16 днів проти насильства» (організатор – 

НАВС, 08.12.2021). 


