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насильства у країні. Вони вже мають деякі інструменти, які необхідні 

для боротьби з насильством. Робота Відділу по скороченню масштабів 

насильства полягатиме в допомозі у боротьбі з насильством – шляхом 

обміну інформацією з лондонцями і усіма партнерами відділу, що є 

ефективним в роботі у виявленні перших ознак  злочинної поведінки. 

Відділ по скороченню масштабів насильства  також зосереджує увагу, 

на тому, що може змінити ситуацію на краще. 

Науковий керівник В. В. Яригіна 

 

 

УДК 343.9:343.226 

ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ КАШУБА, 

БОГДАН ОЛЕГОВИЧ СВІРКО 

Харківський національний університет внутрішніх справ 

ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

Щорічно в Україні понад 600 жінок страждають від домашнього 

насильства. 18 % чоловіків в Україні вважають, що мають право побити 

жінку, якщо вона зрадила. У той же час, інше дослідження щодо сприйняття 

та виправдування жінками насильства над собою показало, що 22 % 

українок вважають, що в окремих випадках заслужили насильство. Від 1 до 

3 млн. дітей в Україні стають свідками або жертвами домашнього насильства, 

зокрема, психологічного. 

За даними Національної гарячої лінії «LA-STRADA Ukraine», у 

2016 році більше 80% жінок, які мають неповнолітніх дітей, під час 

консультації повідомляли про те, що їхні діти часто були свідками акту 

насильства, який відбувався над жінкою. Нерідко жертвами домашнього 

насильства стають повністю або частково недієздатні особи, люди з 

ментальними особливостями тощо − тобто такі, що не можуть постояти 

за себе та є значно слабшими за своїх кривдників як фізично, так і 

психологічно. 

Наприклад у Німеччині закон «Про захист від насильства» надає 

потерпілій особі право правової претензії на виділення квартири. Так, у 

разі заподіяння фізичної шкоди здоров’ю або обмеження свободи суд 

може зобов’язати кривдника звільнити квартиру, і навіть власник 

квартири, може бути примусово відселений від жертви. 

Раніше кривдник міг «вирішити проблему» й заплатити штраф. На 

щастя, минулого року в Україні почав діяти закон, який криміналізує 

домашнє насильство. Так наприклад за домашнє насильство 14 листопада 

2019 року 33-річний чоловік був засуджений до трьох місяців арешту за 

скоєння психологічного та фізичного насильства в сім’ї в присутності дітей 
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Як висновок, домашнє насильство дуже згубно впливає на дітей та 

психіку. Було встановлено, що діти, які стають свідками нападу на 

власну матір, мають більше шансів проявити симптоми посттравматичного 

стресового розладу (ПТСР). Насильство в сім'ях обговорює питання, що 

лежать в основі всіх видів сімейного насильства, такі як напруженість 

між підтримкою сім'ї та захистом дітей, фактори ризику, які сприяють 

насильницького поведінки в сім'ях, і баланс між конфіденційністю сім'ї 

та втручанням спільноти. 

Науковий керівник Н. В. Краснова 
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Насильство у близьких відносинах означає, наприклад, здійснення 

влади над кимось за допомогою контролю, насильства або загроз. У Швеції 

заборонено застосовувати насильство і погрози насильством відносно 

інших людей. Це є порушенням прав людини і кримінальним злочином. У 

Швеції заборонено застосовувати насильство в сім'ї. Насильство у близьких 

стосунках включає усі види насильства, які можуть мати місце між 

близькими. Це означає, що заборонено бити дітей, чоловіка, дружину або 

свого фактичного партнера.  

Незважаючи на заборону, насильство в сім’ї все ж має місце. 

Частіше чоловіки піддають побоям жінок. Насильство в сім'ї може бути 

фізичним, психічним, економічним, матеріальним або сексуальним. 

Коли дитина бачить, як один з батьків піддається насильству, це є 

серйозною формою умисного спричинення психічної шкоди. Часто 

буває, що фізичне насильство в сім’ї зменшується і заперечується як 

тим, хто піддається побиттю, так і тим, хто піддає побиттю. Але діти 

бачать, чують і відчувають. Нерідко буває, що і сама дитина 

піддається побиттю. Постійний стрес, який виникає у зв’язку з 

побоюванням насильства, може здобути погані наслідки для здоров’я, 

як фізичного, так і психічного. Фізичне насильство включає завдання 

ударів, тягання за волосся або поштовхи. Психічне насильство може 

виражатися в загрозах, зневазі, залякуванні або приниженні. Це 

можуть бути також образливі слова, які людина говорить на адресу 

іншого. Прикладом може бути і заборона зустрічатися зі своїми 

друзями. Економічне насильство – це коли одна людина, що 


