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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. 
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Після ознайомлення з методами боротьби з насильством в Америці, 

можна стверджувати, що вони є дуже ефективними, як ми знаємо, США 

є демократичною країною, так само, як Україна, і рішення таких питань 

має бути в демократичній країні майже на першому місці. 

Науковий керівник Н. В. Краснова 

 

 

УДК 343.9:343.226 

ЄЛИЗАВЕТА АНАТОЛІЇВНА КУЗЕНКІНА 

Харківський національний університет внутрішніх справ 

РОЛЬ ПОЛІЦІЇ У ВИПАДКАХ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА 

Роль поліції у випадках домашнього насильства та жорстокого 

поводження є вирішальною, хоча дослідженнях критикуються дії 

поліцейських, що першими прибувають на місце. Потерпілі не завжди 

можуть побачити ті дії, які вони потребують від поліції, і досі  ще є 

прогалини в тому, чи доб’ються деякі жертви «правосуддя» чи ні. 

Незважаючи на критику, поліція залишається однією з ключових служб 

передової лінії, яку жертви можуть використовувати для запобігання та 

припинення випадків жорстокого поводження та насильства. На 

сьогодні зміна законодавства нарешті була введена. Вперше було 

визнано, що домашнє насильство не серія інцидентів, а модель 

контролювання поведінки. Яка ж роль може припасти на поліцію в 

частині нового законодавчого забезпечення примусового контролю, 

залишається під сумнівом. Жінки звертаються до поліції після 

фізичного нападу чи зґвалтування, або після того, як партнер вигнав їх 

з дому, або для отримання допомоги від домагань та погроз від 

колишніх чоловіків після від'їзду, або для захисту своїх дітей. Поліція 

заохочує жінок вести таємний щоденник жорстокої поведінки своїх 

партнерів, щоб використовувати їх як докази. Хоча деякі жінки 

вважають поліцію корисною, інші вважають, що поліцейські не 

розуміють і не сприймають їх серйозно. Жінки відчайдушно бажають 

негайного реагування і їм важко впоратись із затримками в процесі 

отримання судового доручення або оцінки їх тілесних ушкоджень. 

Багато жінок занадто бояться викликати поліцію. Поліція пропонує таку 

практичну підтримку, як встановлення системи швидкого реагування, 

надання мобільних телефонів, встановлення системи оповіщення 

нападу, замків безпеки на дверях, а також допомоги жінкам отримати 

такий захист як заборону на наближення, та нанесення позначки на 

будинок, щоб поліцейський зміг потрапити туди якомога швидше, коли 

його викликають. У деяких випадках жінки отримують допомогу від 


