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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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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. 
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Незважаючи на суспільно небезпечний характер багато форм домашнього 

насильства, а також насильства над дітьми, ще сприймаються 

суспільством як соціальна норма. 
На нашу думку, проблема насильства над дітьми потребує негайного 

вирішення на різних ланках суспільства. Саме від координованої взаємодії 
працівників системи охорони здоров’я, освіти, кримінального правосуддя, 
соціальних служб, правозахисних організацій та засобів масової інформації 
і т.ін. залежить ефективність боротьби з насильством над дітьми, здоров’я 
майбутнього покоління та безпека суспільства в цілому. 

Науковий керівник О. С. Левашов 
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ЩО ЗМУШУЄ ЛЮДЕЙ ЧИНИТИ НАСИЛЬСТВО  

СЕРЕД МОЛОДІ? 

Немає простої відповіді на те, чому деякі люди вчиняють 

насильство. Але є приклади, коли людина стає жертвою чи злочинцем 

або тим та іншим. Таке часто описують як фактори ризику. Це означає 

такі типи ситуацій та обставин, які роблять більш імовірним, що молода 

людина стає жертвою або винуватцем насильства. Деякі фактори ризику 

раннього дитинства включають імпульсивну поведінку, відсутність 

емоційного контролю, соціальних навичок та навичок вирішення 

проблем. Багато факторів ризику є результатом хронічного стресу, який 

може нашкодити розвитку мозку дітей та молоді. 

Насильство серед молоді є головною причиною смерті підлітків та 

молодих людей. Молодь, яка зазнає насильства, також має більший 

ризик порушення фізичного та психічного здоров'я, включаючи 

куріння, вживання наркотиків, депресію та самогубство. 

Насильство серед молоді може мати негайні та довічні фізичні, 

емоційні та економічні наслідки. Це має велике значення для молодої 

людини, незалежно від того, чи є вона жертвою, нападником  чи 

свідком. І це шкодить іншим людям у громаді.  

У молодої людини може виникнути фактор ризику друзів, які 

погано на неї впливають. Кожна окрема людина має свій власний набір 

ризиків та захисних факторів. Наявність великої кількості факторів 

ризику може бути показником того, що особа більш ймовірно стане 

жертвою або злочинцем, або і тим і іншим. Фактори ризику можна 

згрупувати під заголовками «Особистість», «Сім'я», «Школа», 


