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особою. Постраждала особа може подати заяву на штраф, якщо 

кривдник порушує наказ суду.  

Однією з головних рис Акта про захист від насильства в сім’ї є те, що 

у разі вчинення насильства поліція повинна реагувати, не зважаючи на 

інтереси потерпілої особи, яка самостійно приймає рішення лише стосовно 

тимчасової судової заборони. Цей підхід дає зрозуміти те, що держава 

вважає себе відповідальною за безпеку в приватному житті, що вона 

обізнана з проблематичною ситуацією потерпілої особи, яка перебуває в 

насильницьких стосунках під тиском кривдника. 

Науковий керівник Н. Ф. Хайруліна  
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ІЛГАР ЕЛХАН ОГЛИ ГУЛІЄВ 

Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого 

Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України 

ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬСТВУ І ХУЛІГАНСЬКІЙ ПОВЕДІНЦІ 

ГЛЯДАЧІВ НА СПОРТИВНИХ АРЕНАХ 

На початку 80х років 20 го сторіччя Європейськими стадіонами 

прокотилася хвиля трагічних випадків, які були спричинені неналежною 

поведінкою вболівальників. Тільки у 80-90х роках сталося понад десять 

масштабних футбольних трагедій, в яких 268 осіб загинуло та кількасот 

зазнали серйозних ушкоджень. Зростання футбольного хуліганства, 

насильства на стадіонах, до якого долучилися расизм та нацизм, вимагало 

адекватної реакції Європейських держав. Уздовж останньої чверті ХХ 

сторіччя в результаті широкого громадського обговорення проблеми, її 

наукового вивчення, національними урядами країн Західної Європи було 

запроваджено різноманітні заходи, які склали цілісну систему і 

забезпечили належний рівень безпеки на футбольних матчах. Однак в 

умовах глобалізації економічних, соціальних, інформаційних процесів 

футбольне хуліганство, агресія та расизм на стадіонах почали швидко 

розповсюджуватись у футбольному середовищі країн Центральної та 

Східної Європи, в Росії, Туреччині, тощо. Ці виклики спонукали уряди 

зазначених країн до вивчення міжнародного досвіду, розроблення 

ефективних національних законодавчих, організаційних, інформаційних 

та інших інструментів протидії насильству та расизму у футболі. 

Ситуація також загострюється у контексті загальної тенденції останніх 

років до зростання насильства та екстремізму в умовах економічної та 

соціальної нестабільності, які можуть бути значно посилені сучасною 

світовою кризою. Для України актуальність даної проблеми постала на 
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прикладі проведенням матчів Чемпіонату Європи з футболу у 2012 року. 

Гарантії безпеки учасників та гостей континентального форуму були 

базовою вимогою УЄФА для надання права прийому заходів чемпіонату. 
Підсумовуючи результати перших кроків у створенні системи 

безпеки на футбольних заходах, необхідно зауважити, що в подальшому 
неминуче постане питання про вибір домінуючого варіанту: або 
посилення силових, випереджальних заходів з безпеки, що вимагатиме 
посилення ролі правоохоронних органів, або ж розбудова механізмів 
партнерських стосунків та солідарної відповідальності органів 
державного управління, футбольних організацій, інших задіяних сторін 
та зацікавлених груп.  

Науковий керівник О. О. Орлова 
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ДІАНА ОЛЕКСАНДРІВНА ДАНЮК 

Харківський національний університет внутрішніх справ  

БОРОТЬБА З НАСИЛЬСТВОМ НАД ДІТЬМИ 

Згідно результатів останніх соціологічних досліджень насильство над 

дітьми все більш набуває глобального характеру. Близько мільйону дітей у 

всьому світі потерпають через насильство. Насильство над дітьми може 

серйозно впливати на їх розвиток, травмувати, або навіть спричинити смерть. 

В юридичній літературі насильство над дітьми розглядається як 

будь-яка форма жорстокого поводження або відсутність належного 

догляду, яка заподіює дитині фізичну або моральну шкоду.  

В українському законодавстві існує три види насильства над 

дітьми: психологічне насильство, фізична агресія, нехтування (хронічна 

неуважність до основних потреб життя дитини). Насильство над дітьми, 

безумовно, є найбільш серйозним злочином, оскільки воно загрожує як 

дитині, так і сталому розвитку суспільства в цілому.  

Багато країн зосереджують свої зусилля на боротьбі з цим злочином. 

Так, Франція на 2020–2022 роки запровадила «План протидії насильству 

над дітьми». План має на меті «звернути увагу на потерпілих від 

насильства ким би вони не були і де б вони не знаходилися». Йдеться про 

мобілізацію всього суспільства та зміну існуючої практики боротьби.  

22 заходи цього плану спрямовані на боротьбу та запобігання насильству 

над дітьми, сприяють «глобальному баченню та об’єднанню підходів» у 

межах діяльності судової, соціальної систем та сфери охорони здоров'я». 

Унаслідок власного дослідження ЮНІСЕФ зробив висновок, що 

проблема насильства над дітьми в Україні все ще недооцінена. 


