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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», 
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«Громада», «Однолітки» та «Соціальні» (стосується суспільства 

навколо нас).  

Які індивідуальні фактори ризику? Історія насильницької 

віктимізації. Дефіцит уваги, гіперактивність або порушення навчання. 

Історія ранньої агресивної поведінки. Залучення до наркотиків, 

алкоголю чи тютюну. Низький IQ. Здатність контролювати свою 

поведінку. Дефіцит соціально-когнітивних здатностей або можливостей 

обробки інформації. Сильний емоційний дистрес. 

Запобігання насильства серед молоді є життєво важливим для 

добробуту кожного. Розуміючи, як насильство серед молоді впливає на 

громади та  їх мешканців, необхідно вибрати запобіжні заходи. 

Науковий керівник О. С. Левашов 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРОТИДІЯ НАСИЛЬСТВУ У СІМ’Ї 

Домашнє насильство є міжнародною проблемою. Різні держави 

протягом тривалого часу відпрацьовують шляхи її подолання. Вивчення 

ситуації сімейного насильства у різних країнах показують, що його 

наслідки можуть бути такими: загроза життю і здоров’ю особи чи 

завдання психологічної травми, яка в подальшому може негативно 

вплинути як на сімейне життя жертви, так і на соціальне в цілому. 

Загалом, насильство − це вид суспільних відносин, у яких одні 

індивіди (групи людей), використовуючи зовнішній примус, що 

загрожує життю , підкорюють собі інших людей а також їхні 

можливості, продуктивні сили, власність і волю. Також існують чотири 

форми насильства: економічне(Позбавлення людини житла, їжі, одягу, 

іншого майна, коштів чи документів, використання фінансової 

переваги), психологічне (образи чи постійна критика партнера у 

сімейних відносинах), фізичне пошкодження майна під час сварок; 

штовхання, завдання ударів, укусів, здушування) та сексуальне 

(змушування партнера до статевих відносин). 

Профілактика насильства в сім'ї забезпечується цілим рядом 

соціальних та спеціальних заходів. 

Їх метою є: 

– усунення причини і умови, які призводять до насильства в сім’ї, 

обмежити його поширення; 


