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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 

 

 

УДК 343.9 

ДАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА БУРМАКА 

Донецький юридичний інститут МВС Українки 

ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ЖІНОК-ПОЛІЦЕЙСЬКИХ  

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. 
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Наступні переваги роботи жінок в поліції для суспільства: 

− жінки менш схильні безпідставно застосовувати силові методи 

та перевищувати застосування сили; 

− присутність жінок-поліцейський у поліцейських департаментах 

позитивно впливає на усіх співробітників; 

Отже, рівноправна участь жінок у поліції має важливе значення для 

розбудови й підтримки демократії, боротьби зі злочинністю. Разом з 

тим, повинні бути вдосконалені політико-правові й соціальні аспекти 

механізму забезпечення реальної рівності жінки й чоловіка. Ми 

сподіваємося, що врахування зазначених проблем стане в нагоді при 

реалізації державної політики в сфері забезпечення гендерної рівності. 

Науковий керівник А. О. Шульга  
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ЯНІСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ ВАЛЄНКОВ, 

ДАНИЛО ВАДИМОВИЧ ГУЛАК 

Харківський національний університет внутрішніх справ 

ПРОТИДІЯ НАСИЛЬСТВУ У СВІТІ 

Насильством наповнені різні сфери людського буття: політичне, 

економічне, духовне та сімейно-побутове. Воно має вираження у війнах, 

убивствах, знеціненні життя, пануванні таких явищ як антигуманність, 

агресія, жорстокість. Війни, заколоти, революції , страти, терор стали 

ледве не нормою життя людей. Насильство є однією з найбільш 

розповсюджених форм порушення прав людини. Зазвичай, найбільше 

страждають від насильства жінки, діти та люди похилого віку. 

Міжнародний дослідницький центр «Інститут економіки і миру» 

опублікував рейтинг країн  та держав із найбільшими проявами 

насильства за 2016 рік. До участі у рейтингу долучилися 163 країни, 

яких перевіряли за 23 кількісними і якісними показниками. За шкалою 

переможців миру було визначено 3 країни: 1 місце дісталося  Ісландії,  

2 місце – Данії, 3 місце – Австралії. Експерти зауважили, що у цих 

країнах розроблена система спеціальних заходів, спрямованих на 

усунення причин і умов, які сприяють вчиненню насильства. Система « 

відкритих вікон» при якій сусіди могли бачити, що відбувається у 

будинку і при будь-якій загрозі життю чи здоров’ю людей викликати 

поліцію. Також у цих країнах криміналізовані всі форми насильства. 

Можна опинитися за гратами навіть за грубу емоційну сварку, під час 

якої один з опонентів висловлює погрози у бік іншого. На мою думку 


