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насильству над дітьми у таких сім’ях, потрібно заздалегідь проводити 

«жорсткий відбір» усиновлювачів. Наприклад, запровадити 

багатоманітні тести, які б стосувались усіх сфер виховання особи 

відповідного віку; навчально-практичні заняття для підготовки 

майбутніх батьків і т.д. 

Потрібно розуміти, що брати до уваги зарубіжний досвід це 

практично, але ж треба і враховувати, що кожна країна має свій 

менталітет, свої духовно-ідеологічні переконання у вихованні й 

навчанні дітей. Тому не варто брати до уваги ввесь арсенал зарубіжного 

досвіду щодо належного виконання батьками своїх обов’язків у 

вихованні дітей. 

Науковий керівник Н. В. Краснова 
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ФОРМИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА В АЗЕРБАЙДЖАНІ 

Домашнє насильство є найпоширенішою гендерною проблемою в 

Азербайджані. Юридичне визначення відображено в законі 

Азербайджану «Про запобігання насильства в сім'ї». Відповідно до цього 

закону домашнє насильство − це навмисне заподіяння фізичної та 

моральної шкоди іншим особам, спричинене зловживанням близькими 

стосунками, нинішнім чи минулим спільним життям. У більшості сімей 

домашнє насильство виявляється у таких формах: фізичне та сексуальне 

насильство,  психологічне гноблення та форма примусової ізоляції. 

Фізичне насильство включає захоплення, скручування, штовхання, 

побиття, нанесення подряпин, кусання, задушення, перетягування, 

виривання волосся, утримання жертви у закритому приміщенні, 

плювання, використання будь-якого предмета домашнього вжитку, 

ножа чи пістолета проти потерпілий. Більшість жертв домашнього 

насильства − жінки та діти, а більшість насильників − чоловіки. 

Сексуальне насильство, як і фізичне насильство, передбачає 

сукупність поведінки чи дій. Відповідно до опитування державного 

комітету статистики Азербайджану, у 55 відсотків жінок, які коли-

небудь зазнавали сексуального насильства, під час принаймні одного 

епізоду насильства були порізи, синці та болі, 35 відсотків отримали 

травми очей, розтягнення, вивихи або опіки внаслідок сексуального 

насильства і 12 відсотків повідомили про отримання глибоких ран, 
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зламаних кісток, зламаних зубів чи будь-яких інших серйозних травм 

через сексуальне насильство. 

Для багатьох жертв домашнього насильства сексуальне насильство є 

дуже чутливою і серйозною темою. Оскільки в Азербайджані немає 

сексуальної освіти, багато жертв не знають про те, що сексуальне насильство 

є формою насильства і що вони стикаються з ним. 

Економічне насильство в сім’ї пояснюється в законі Азербайджану так: 

домашнє застосування незаконних обмежень економічного характеру, 

означає дії осіб, на які поширюється дія цього закону, спрямовані один 

на одного, позбавлення права володіти, розпоряджатися майном або 

користуватися ним, отримувати дохід при створенні, підтримці та 

зловживанні ситуацією економічної залежності. 

Держава та громада повинні діяти спільно щодо запобігання та 

вирішення проблеми домашнього насильства. 

Науковий керівник В. І. Филипська 
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ПРОТИДІЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ  

У СУСПІЛЬСТВІ (ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД) 

Сьогодні в умовах глобалізації, зближення держав в області 

міжнародного, культурного співробітництва, а також правових систем, 

великого значення набувають питання забезпечення громадського порядку, 

безпеки людини й запобігання злочинам. У США діє доктрина «нульової 

терпимості» до злочинів, її правоохоронна спрямованість характеризується 

динамічністю, технологічністю і підтримкою правопорядку в суспільстві у 

рамках дотримання демократичних прав і свобод громадян країни. З метою 

підвищення ефективності системи протидії злочинності, здійснюються 

наступні заходи: посилюється соціально орієнтована робота з населенням, 

що гарантує занурення поліції в місцеві спільноти, громадську підтримку та 

спільну роботу щодо запобігання правопорушень; інтенсифікується 

каральна політика стосовно особливо тяжких злочинів; за допомогою засобів 

масової інформації здійснюється підтримка соціальної доктрини, яка формує 

громадську думку «нульової терпимості», − «правопорушення має бути 

припинено, а скоєний злочин – покарано». 

В Австрії державними структурами безпеки є поліція і жандармерія, 

що утворюють єдину федеральну поліцію.  


