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Місією відділу запобігання насильству є запобігання насильству та 
його наслідкам, щоб усі люди, сім’ї та громади були у безпеці, 
здоровими та без насильства. 

Відділ запобігання насильству прагне припинити насильство до його 
початку (тобто первинна профілактика). Відділ виконує такі завдання: 

− контролює поведінку, травми та смерть, пов’язані з насильством; 
− допомагає державним та місцевим партнерам планувати, 

впроваджувати та оцінювати зусилля щодо запобігання насильству; 
− сприяє ефективному прийняттю та поширенню стратегій 

запобігання насильству та інші. 
Злочинність − це соціальне питання, тому, якщо ви хочете 

зменшити її частоту та рівень, слід почати з себе. Дотримуйтесь закону 
та вчіть своїх дітей робити те саме, і будьте впевнені, рівень злочинності 
буде значно нижчим. 

Науковий керівник В. В. Яригіна 
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ЧОЛОВІКИ ЯК ЖЕРТВИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА  

В США 

Останнім часом проблема домашнього насильства набула особливої 

актуальності в умовах загальної радикалізації суспільства, панування 

ненависті в медіа просторі та занепаду сімейної культури, а також основних 

моральних і духовних цінностей у світі. Жінки стають більш економічно та 

соціально незалежними від чоловіків. Досвід США показує, що не лише 

жінки, але й чоловіки часто стають жертвами домашнього насильства. 

За даними Центрів контролю та профілактики захворювань, кожен 

четвертий дорослий чоловік у США стане жертвою домашнього 

насильства протягом свого життя. Чоловіки, які постраждали від 

домашнього насильства, часто стикаються з невпевненістю у собі і 

тривогою, перш ніж звернутися за допомогою. Жертви можуть 

побоюватися, що їхні кривдниці будуть шукати відплати, якщо вони 

звернуться в поліцію, або відчувають велику невпевненість щодо 

залишення домівки для проживання у тимчасовому притулку 

У ситуаціях домашнього насильства всі штати пропонують своїм 

судам можливість видавати обмежувальні приписи, які обмежують 

контакт між насильниками та жертвами. Обмежувальні приписи можна 

отримати незалежно від статі. Що стосується інших положень про 
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домашнє насильство, то в більшості штатів (приблизно 37) є закони, які 

використовують гендерно чутливу мову. 
У США є спеціальні структури, куди можуть звернутися жертви 

домашнього насильства. Національна коаліція проти домашнього 
насильства (NCADV) має повну інформацію про те, що робити, якщо ви 
стали жертвою домашнього насильства Існує також Національна 
«гаряча лінія» щодо насильства в сім’ї. 

Як бачимо, чоловіки також стають жертвами домашнього 
насильства. Американський досвід має навчити нас всебічному 
розумінню проблеми домашнього насильства, в якій роль жертви та 
насильника не залежить від статі чи гендеру. 

Науковий керівник Ю. В. Заболотна 
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МОДЕЛЬ ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬСТВА 

(М. КАРДІФФ, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ) 

Попередження насилля здійснюється на індивідуальному, 
взаємному та громадському рівнях. Прикладом цього є Кардіффська 
модель, підхід до запобігання насильству, який грунтується на 
стратегічному використанні інформації, отриманої від організацій 
охорони здоров'я та правоохоронних органів для вдосконалення 
програм забезпечення правопорядку та попередження насильства в 
громаді. Модель Кардіффа була створена Джонатаном Шепердом, 
хірургом та професором Кардіффського університету в Уельсі, 
Великобританія. Основою моделі є обмін інформацією. У закладах 
охорони здоров’я збираються дані про травми, пов’язані з насильством, 
включаючи місце, час, дату та механізм травматизму. Ці дані 
поєднуються з інформацією правоохоронних органів, щоб допомогти 
громадам знати про місця, де часто виникає насильство. 

 Основні кроки до впровадження Кардіффської моделі у 
правоохоронних органах: створення партнерських взаємовідносин 
щодо запобігання насильства з місцевою лікарнею; збір та обробка 
інформації про травми, заподіяні в результаті насильства; допомога у 
прийнятті рішень на основі даних у режимі реального часу; підтримка  
керівництва правоохоронних органів щодо надання інформації про 
випадки злочинів. 

Кардіффська модель була застосована в США та Австралії. З 

1996 року, моменту свого розвитку, Кардіффська модель показала, що 


