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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; 
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– припинення такого насильства, надання соціальної підтримки 

жертвам насильства в сім’ї та забезпечення їхньої безпеки; 

– зменшити негативний вплив домашнього насильства на 

нормальний розвиток дітей; 

– притягнення до кримінальної відповідальності винних у вчиненні 

насильства в сім’ї та здійснення соціальної, психологічної та медичної 

корекції для підготовки до повернення до сім’ї; 

– контроль за поведінкою осіб, які реально можуть учинити в сім’ї 

насильство, і осіб, визнаних винними в сімейному насильстві. 

Заходи щодо запобігання домашньому насильству мають певні цілі. 

А саме: завчасне виявлення сімей, де існує загроза виникнення 

насильства, відвернення причин і умов, що призводять до його скоєння, 

або обмеження їх наслідків, а якщо можливо, то й усунення їх та 

забезпечення достатнього захисту від насильницьких посягань для 

кожного члена сім’ї. 

Боротьба з насильством в сім’ї сьогодні і є однією із найважливіших 

сфер суспільного розвитку. Вона розглядається не лише як соціальна 

проблема, а, насамперед, як проблема захисту прав людини, що вимагає 

створення належних правових засобів для її вирішення. Насилля в сім’ї 

є порушенням прав і свобод конкретної людини, що викликане різними 

можливостями агресора і ускладнює самозахист жертви та вимагає 

втручання держави та суспільства. 

На мою думку, держава, у вигляді органів виконавчої влади, 

повинна вживати відповідні заходи щодо протидії насильству в сім’ї та 

забезпеченню мирного співіснування в суспільстві 

Науковий керівник Н. В. Краснова 
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ВПЛИВ ІНСТИТУТУ СІМ’Ї НА ВИНИКНЕННЯ ДИТЯЧОЇ 

БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ ЯК ФОНОВОГО  

ДЛЯ ЗЛОЧИННОСТІ ЯВИЩА 

Сьогодні, в сучасній Україні, злочинність осіб без визначеного 

місця проживання складає собою малодосліджену проблему, яка 

торкається та зачіпає різні сфери суспільного життя. Перш за все вона 

тісно пов’язана з таким поняттям, як феномен бездомності та 

безпритульності, який існує вже далеко не перше століття. 


