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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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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 
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найдієвішим способом збереження від насильства є обмеження агресора 

від жертви, тобто заборона наближатися до неї на відповідну відстань, а 

також спеціальні стримуючі браслети, які при виявленні наближення 

агресора до його жертви з метою заподіяння насильницьких дій 

пускають розряд струму, який знешкоджує агресора. При виявленні 

ознак насильства до будь-якої людини поліцейські мають право прямо 

місці вчинення такого злочину призначити термін заборони на контакти 

агресора до жертви, порушення якої вже буде вважатися криміналом, 

яку суд буде розглядати по всій строгості закону. 

Отже, насильство є глобальною проблемою усього світу. І чим 

скоріше воно буде викорінене з наших сердець, тим скоріше в усьому 

світі запанує мир і добробут, який буде надихати людей на добрі справи. 

Науковий керівник Н. В. Краснова 

 

 

УДК 343.97:343/91-053.6 

ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ВАСЮТА 

Національна академія внутрішніх справ 

ЧИННИКИ, ЯКІ СТИМУЛЮЮТЬ НЕПОВНОЛІТНЬОГО  

ДО ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ 

Правопорушення неповнолітніх − це термін, який використовується для 

опису протиправних дій неповнолітньої особи. Розуміння того, чому 

неповнолітній вчиняє злочин, є важливим для запобігання вчиненню 

злочинів у майбутньому. Вирішення проблем неповнолітнього може 

допомогти йому змінити свої дії у подальшому житті. Провідні фактори, що 

сприяють правопорушенню неповнолітніх: 

Погане відвідування школи 

Погана відвідуваність школи є одним із головних факторів 

сприяння правопорушенню. Неприйняття розпорядку відвідування 

школи прищеплює дітям недотримання суспільних норм, вони можуть 

робити все, що їм заманеться. 

Тиск однолітків  

Тиск знайомих однолітків може вплинути на те, як неповнолітній 

реагує на погані ситуації. Якщо всі його друзі вчиняють злочини, то 

дитина може відчувати тиск, щоб зробити те саме. 

Соціально-економічні фактори  

Правопорушення серед неповнолітніх частіше зустрічаються у 

бідніших районах. Крадіжка та подібні злочини можуть бути наслідком 

необхідності, а не лише дрібним злочином. 


