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Вони мають право розглядати підозрювані випадки домашнього 

насильства протягом 72 годин. За останні п’ятнадцять років в країні 

скоротилося вдвічі кількість насильства в сім’ї. Такі результати 

помічені завдяки масштабним зусиллям іспанської влади. Сюди входять 

спеціалізовані суди з суддями, які пройшли навчання з питань 

домашнього насильства. Однією з головних проблем боротьби з 

насильством в Іспанії, як і в інших країнах, є те, що для більшості жертв 

потрібен час, щоб розповісти про це. Такі методи та способи, ймовірно, 

допоможуть вирішити цю серйозну проблему не лише в Іспанії. 

Підводячи підсумок, причини домашнього насильства 

починаються з однієї мети. Ця мета ставиться з ціллю відчуття сили та 

контролю над іншою людиною. Дуже важливо повідомити людям, що 

вони не самотні, і висловлювання допомагає не тільки їм, але й сприяє 

поінформованості та відкритості суспільства. Взагалі, це дуже делікатна 

тема, яка приносить чимало згубних наслідків для багатьох жінок у 

всьому світі, і кожен день вона зачіпає і інших. 

Науковий керівник Н. В. Краснова 

 

 

УДК 343.9:343.226 

ВІКТОРІЯ ПЕТРІВНА БРИНЧАК 

Харківський національний університет внутрішніх справ 

ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО: ЯК ЗАХИСТИТИ СЕБЕ 

Насильство в сім’ї може включати поведінку, призначену для 

відлякування, фізичної шкоди або контролю над партнером. Хоча всі 

стосунки різні, домашнє насильство, як правило, передбачає 

неоднакову динаміку сили, в якій один партнер намагається заявляти  

контроль над іншим різними способами. 

Деякі винні особи можуть навіть використовувати дітей, домашніх 

тварин чи інших членів сім’ї як емоційні важелі, щоб змусити жертву 

робити те, що вони хочуть. Жертви відчувають приниження самооцінки, 

мають почуття тривоги, депресії та загального почуття безпорадності, для 

подолання часто це потребує професійної допомоги та зайняти певний час. 

Жінки – більшість побитих у відносинах, хоча чоловіки також 

часто стають жертвами як у гетеро сексуальних, так і в одностатевих 

стосунках. Понад 38 мільйонів американських жінок стали жертвами 

домашнього насильства. 

Технологічна революція відкрила для зловмисників нові шляхи 

домінування, залякування та контролю над людьми у їхньому житті за 

допомогою маніпуляцій, кібер-дефектів та емоційного шантажу. 
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Хоча ви можете чи не можете бути не готові залишити образливі 
стосунки, важливо вживати заходів безпеки, щоб захистити себе. Щоб 
забезпечити свій добробут, ви повинні бути пильними, підготовленими 
та освіченими. Ваш план безпеки повинен містити наступне: 

• Знайте ознаки того, що ваш кривдник засмучується. 
• Визначте безпечні зони вашого будинку – уникайте невеликих 

просторів, кімнат зі зброєю та кімнат без виходів. 
• Створіть кілька правдоподібних причин покинути свій будинок, 

щоб уникнути зловживань (включаючи день і ніч). 
• Створіть кодове слово, щоб повідомити близьким, що вам 

загрожує небезпека. 
• Складіть і запам’ятайте список надзвичайних контактів. 

Науковий керівник Т. М. Кальченко 
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У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

Формування гендерної культури у суспільстві, дотримання основ 

гендерної рівності, запобігання гендерній дискримінації в різних її 

формах – це складні завдання, які щільно пов’язані із перебігом процесів 

демократизації, дотриманням прав і свобод людини у правовій державі. 

Європейський вибір України спонукає до осмислення та впровадження 

міжнародного досвіду, формування та реалізації державної гендерної 

політики. Тому дотримання гендерної рівності набуває особливого 

значення, особливої уваги серед інших питань заслуговує вивчення стану 

дотримання прав жінок у поліції. Що ж стосується України, то виділяють 

такі проблемні питання в діяльності жінок-поліцейських:  

− проблеми, що виникають через необхідність поєднання служби 

із домашніми обов’язками; 

− дискусійність позитивного впливу психофізіологічних 

особливостей жінок на якість виконання ними професійних обов’язків 

(зокрема: більш високий рівень емоційності, самокритичності та 

комунікабельності; розвиненість інтуїції, емпатії; більш низький рівень 

агресивності); 

− наявність проблеми сексуальних домагань на робочому місці;  

− проблемні питання у сфері соціальної та правової захищеності 

жінок. 


