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намагалися стримувати домашнє насильство методами вирішення 

конфліктів та емоційною підтримкою, а не покладаючись на традиційне 

посилення законності. На жаль, самі ці методи не виявилися настільки 

ефективними, як сподівались і, як злочинність з домашнього насильства 

набула більш широкого визнання, виник примус до більш жорсткої, 

орієнтованої на арешт, реакції. На жаль, існує все більше доказів того, 

що такі арешти не обов'язково запобігають повторному зловживанню. 

Насправді зараз існує відчуття, що ці арешти можуть навіть погіршити 

ситуацію в деяких сім’ях. Як результат, багато освічених людей ставлять 

під сумнів арешт як ексклюзивний, бажаний метод запобігання 

подальшому насильству. Таким чином, для більшості, короткочасний 

арешт практично не вплине на попередження майбутнього насильства в 

сім’ї, так як короткочасний арешт має відносно незначний вплив на 

запобігання їх участі у злочинах з наркотиками, пограбуваннях, крадіжках 

зі зламом та інших 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРОТИДІЯ НАСИЛЬСТВУ  

В СУСПІЛЬСТВІ  

Насильство завжди було частиною існування людства. Різноманітні 
його прояви можна побачити у кожному куточку світу. Щорічно більше 
мільйона людей гине, а ще більше травмуються, як внаслідок замаху на 
власне життя та здоров'я, так і внаслідок міжособистісних і колективних 
форм насильства. Загалом, насильство є однією з провідних причин смерті 
в усьому світі серед людей віком від 15 до 44 років. 

Протидія насильству вимагає комплексних зусиль, у тому числі 

шляхом прийняття законів, надання судового захисту та зміни соціальних 

установок. Існує велика кількість ідей щодо зниження рівня насильства 

в суспільстві за допомогою законодавства. На нашу думку, прийняття 

закону про зброю може допомогти пересічній людині захистити себе від 

насильства. Масові розстріли людей за їх релігійні переконання, 

політичні погляди та національність стають все більш поширеними у 

всьому світі. Опоненти володіння зброєю вважають, що вільний обіг 

зброї може призвести до посилення насильства, пов’язаного із зброєю, 

посилаючись на найгірші масові розстріли в США, де право власності 

на зброю конституційно захищено Біллем про права. Але рівень 
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озброєного насильства зростає навіть у країнах, де обіг цивільної зброї 

обмежений або навіть заборонений законодавством. Наприклад, масове 

вбивство в Керченському політехнічному коледжі (АР Крим), яке 

сталося 17 жовтня 2018 року, є найбільшою масовою розправою на 

пострадянському просторі (після терористичного акту в Беслані, 2004 р.). 

Ще один сумний приклад – нещодавня масова стрілянина в Ханау, 

Німеччина, коли право-радикальний бойовик убив понад 10 невинних 

осіб. На відміну від громадян США, ці люди не могли захистити себе. 

Впевнено можна сказати, що легалізація зброї в нашій країні 

допоможе суспільству та кожному його члену захистити себе від 

насильства. Розвиток громадянського суспільства, зростання його 

активності та підвищення рівня культури володіння зброєю в Україні 

сприятимуть прийняттю закону про зброю у найближчому майбутньому 

та зменшенню насильства. Суспільство, члени якого мають легальну 

зброю і здатні захистити себе і, перш за все, нести відповідальність за 

його використання, – це справді розвинене громадянське суспільство, яким 

ми бачимо українське суспільство в майбутньому. В відповідальному 

суспільстві не буде місця насильству, оскільки воно зможе захистити 

себе і свою державу. 

Науковий керівник О. М. Гончарук  

 

 

УДК 343.9:343.226 

ПОЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА ІВАНЧУК,  

АНАСТАСІЯ ПАВЛІВНА ПУСТОВІТ 

Харківський національний університет внутрішніх справ 
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Зловживання стосунками є поширеною проблемою в сучасному 

світі. Мати жорстокого хлопця чи подругу – це дуже небезпечно для 

Вашого власного психічного чи фізичного здоров’я. Ось чому Ви 

повинні триматися подалі від цього, наскільки Ви, можливо, тримаєтесь 

подалі від будь-якого типу зловживань взагалі. Не завжди очевидно, що 

Ви перебуваєте в образливих стосунках. Вивчіть деякі ключові ознаки, 

на які слід звернути увагу. Тим, хто став жертвою насилля, прийнято 

вважати, що у цьому є їх власна вина і що вони «заслуговують» на 

зловживання. Важливо знати, що Ви ніколи особисто не винуваті у 

тому, як жорстоко ставиться до Вас людина. 

Це може допомогти, якщо: 


