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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 
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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. 
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Зловживання речовинами 

Діти, які вживають наркотики, часто не можуть задовольнити свої 

потреби жити як вони звикли; вони вимушені шукати інші джерела 

задовільнення своїх потреб. Інші, залежні від речовини, можуть вчиняти 

злочин для задовільнення своєї звички. 

Відсутність морального керівництва  

Для дитини дуже важливо мати зв’язок з дорослим, який 

впливатиме на її вчинки та покаже різницю між тим, що правильно, а 

що ні. Якщо ваша дитина вчинила злочин, її життя не закінчилося. Ви, 

як вихователь, маєте шанс перевернути її життя і показати шлях до змін. 

Науковий керівник І. В. Марченко  
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КАРОЛІНА МАКСИМІВНА ВІННІКОВА 

Харківський національний університет внутрішніх справ 

ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ  

У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ 

Проблема насильства у сім’ї актуальна для Великої Британії. 

Сьогодні система заходів, які складають британську державну політику з 

протидії сімейному насильству передбачає: забезпечення жертвам 

сексуального насильства доступу до спеціалізованої допомоги та надання 

фінансування за цим напрямом у 87 незалежних консультативних 

центрах сексуального насильства у великих містах; експериментальне 

поширення захисту від насильства з боку клієнтів на працівників секс-

бізнесу; введення законодавчих обмежень та покарання за примусовий 

шлюб; фінансування прикладних досліджень щодо причин і передумов 

сімейного насильства та діяльності щодо протидії, недопущення 

спілкування сімейного агресора з жертвою під час проведення 

спеціальних дій; впровадження кампанії проти поганого ставлення та 

зґвалтування підлітків; надання додаткових повноважень поліції та 

прокуратурі щодо протидії насильству в сім’ї.  

Ключовим органом протидії насилля є  поліція, в діяльність якої 

внесено відповідні корективи. Зміст удосконалення діяльності поліції у 

випадках насильства у сім’ї полягає у фокусуванні уваги на цих ситуаціях 

і покращення роботи з учасниками сімейного конфлікту. Першим етапом 

є роз’яснення протиправності і карності насильства у сім’ї. Працівники 

поліції відвідували сім’ї на території обслуговування, проводили 

роз’яснення законодавства та розповсюджували інформаційні матеріали. 

Наступним заходом було реагування на випадки сімейного насильства. 


