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економічного насильства. Зґвалтування, сексуальні дії агресивного 

характеру або сутенерство свідчать про сексуальне насильство.  
Створене з метою приниження, знецінення людини як особистості, 

домашне насильство як соціальне явище характеризується наступними 
ознаками: наявністю як мінімум двох суб’єктів; здійснення діяння 
проти або поза волею особи, на яку воно спрямоване; умисний характер 
діяння; нанесення моральної або/і фізичної шкоди (смерті).  

На нашу думку, у всіх країнах домашнє насильство повинно 

жорстоко каратися суворим і неупередженим судом. Усі законодавчі 

норми мають бути приведені до сучасних світових стандартів з 

дотримання прав людини. Жертва домашнього насильства повинна бути 

впевнена у своєчасній моральній та матеріальній підтримці, а також 

дієвих заходах захисту від державних установ та спеціальних асоціацій. 

Науковий керівник І. Л. Іванова  
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СІМЕЙНЕ НАСИЛЬСТВО В ІНДІЇ: ЗАГРОЗИ ТА РІШЕННЯ 

Домашнє насильство є дуже поширеною проблемою у всьому світі. 

Домашнє насильство в Індії включає будь-яку форму насильства, яке 

зазнає людина, але, як правило, це насильство, яке зазнала жінка її 

родичами. Понад 25 % людей в Індії вважають, що чоловіки мають 

право завдати шкоди дружинам, що вони мають право використовувати 

фізичне насильство як покарання та спосіб контролю. 

Існує декілька видів насилля, наприклад: Фізичне насильство є 

найпоширенішою формою домашнього насильства. Фізичне насильство 

включає ляпання, штовхання, удари ногами, кусання, задушення, 

погроза будь-якою формою зброї або використання зброї. 

Емоційне насильство в останні роки набуває все більшого визнання 

як неймовірно поширену форму домашнього насильства в приватному 

будинку в країнах, що розвиваються, таких як Індія.  

Сексуальне насильство − це форма домашнього насильства, що 

стосується сексуального / репродуктивного зґвалтування. 

Говорячи про домашнє насильство, психологи відзначають такі 

причини: 

− сімейні неприємності; 

− бідність, алкоголь, наркотики; 
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− неможливість мирного вирішення конфліктів. 
Не лише дорослі, а й діти страждають від домашнього насильства. 

Насильство негативно впливає на фізичне, емоційне здоров'я та 
розвиток дитини. Домашнє насильство – відома проблема, яка карається 
законом як в Україні, так і в Індії. Обидві країни намагаються вирішити 
це питання. Домашнє насильство – це повсякденна реальність, про яку 
багато людей мовчать. 

Науковий керівник Н. В. Краснова 
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ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ НАСИЛЬСТВУ В СУСПІЛЬСТВІ  

В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ. 

Насильство – дуже велика проблема в нашому суспільстві. Багато 

людей є жертвами насильства, ,але часто про це навіть не здогадуються. 

Саме тому, будь-яка країна намагається боротися зі злочинами, пов’язаними 

з насильством. 

Типовий закон ООН про домашнє насильство визначає один із видів 

домашнього насильства. Йдеться про домашнє насильство над жінками. 

Посилаючись на дослідження, хочемо навести приклади боротьби 

з насильством у США. У багатьох штатах влада відіграє провідну роль 

разом із прокуратурою у боротьбі проти домашнього насильства.  

Наприклад, у Лос-Анджелесі поліцейські дії по боротьбі з домашнім 

насильством суворо контролюються спеціальним підрозділом, який 

очолює помічник прокурора. Цей підрозділ спеціалізується на домашньому 

насильстві. Обов’язковий домашній арешт є широко рекомендованим 

засобом вирішення проблеми домашнього насильства в Америці.  

У 1965 р. у Нью-Йорку була проведена програма під керівництвом 

психолога спеціальної підготовки поліції для втручання у сімейні кризи. 

18 працівників міліції, які мають більше ніж трирічний досвід прослухали 

140-годинний курс та приєднались до «підрозділу інтервенції у сімейні 

кризи». Потім, протягом двох років, був проведений експеримент, суть 

якого полягала в порівнянні результатів поліцейських дільниць, в яких діяв 

цей підрозділ, та інших поліцейських дільниць, де ніхто з працівників 

міліції не пройшов спеціальної підготовки. В результаті було 

встановлено, що сімейні кризи вирішувались на найвищому 

професійному рівні цим підрозділом, кількість серйозних злочинів, 

вчинених сімейними конфліктами, зменшилась. 


