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зацікавлених сторін для здійснення всіх необхідних заходів, необхідних 

для ліквідації всіх форм насильства над жінками в країні, має 6 

основних  цілей: 

1. Встановити правові норми щодо гендерної рівності та 

домашнього насильства щодо жінок та усунути недоліки, пов'язані з 

правозастосуванням; 

2. Підвищити обізнаність громадськості та досягти розумової 

трансформації щодо гендерної рівності та домашнього насильства щодо 

жінок, щоб усунути ставлення та поведінку, що породжують та 

посилюють домашнє насильство; 

3. Створити необхідні заходи для зміцнення соціально-

економічного статусу жінок та забезпечити повне виконання таких 

домовленостей; 

4. Організовувати та впроваджувати доступні послуги для захисту 

жінок, потерпілих від домашнього насильства та їхніх дітей (якщо такі є); 

5. Організовувати та впроваджувати послуги з лікування та реабілітації 

для жінок, потерпілих від домашнього насильства та винних осіб; 

6. Встановити механізм співпраці між установами та відповідними 

секторами щодо надання послуг жінкам, потерпілим від домашнього 

насильства, та їх дитині (дітям). 

Науковий керівник В. І. Филипська 
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БОРОТЬБА З ДОМАШНІМ НАСИЛЬСТВОМ 

Домашнє насильство – це такі дії одного члена сім'ї по відношенню 
до іншого, які порушують громадянські права та свободи людини або 
призводять до фізичного, психічного, чи морального страждання. 

Розрізняють такі форми домашнього насильства, як: словесне, 
фізичне, психологічне, економічне, сексуальне і т.ін. Домашне 
насильство проявляється у тому, що воно може завдати фізичну та 
моральну шкоду потерпілій стороні, привести до її соціальної ізоляції 
або навіть спричинити смерть.  

У багатьох європейських странах потенційно небезпечний характер 
домашнього насильства та його масштаб обумовлюють необхідність 
боротьби з ним на всіх соціальних ланках. Але, на практиці справа виглядає 
інакше. Так, згідно з дослідженнями  Сенату Франції (2019) існує нагайна 
потреба у дієвих засобах боротьби з домашнім насильством. Проте, 
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недостатня координація таких засобів призводить до нерівномірного 
розгляду ситуацій різними відділами або службами. Проблему можна 
вирішити на окремих рівнях. Перш за все, треба збільшити прийом 
потерпілих екстреними службами, зробити більш ефективним виявлення 
насильства у рамці побутових відносин та збір інформації, удосконалити 
медичний огляд та видачу необхідних документів. 

По-друге, необхідно переорієнтувати діяльність поліцейських 
підрозділів на проведення превентивних заходів щодо даного виду 
злочинності та підвищити професіоналізм служб безпеки.  

Треба удосконалити догляд та підтримку потерпілих від домашнього 
насильства (відділення допомоги, відповідальна особа з питань підтримки 
потерпілих від домашнього насильства, цілодобові служби підтримки 
допомоги потерпілим, соціальні працівникі в поліцейських відділах, 
спеціальні підрозділи у справах, робочі групи (жандарми та поліція). 
Водночас, мова йдеться також про створення по всій країні різних асоціацій 
для допомоги потерпілим від домашнього насильства. 

Підсумовуючи, боротьба із домашнім насильством може бути 
ефективною за умов встановлення тісного та багатогранного партнерства 
з усіма членами суспільства (лікарями, поліцією, жандармами, юристами, 
соціальними працівниками) для більш активного та своєчасного 
реагування та допомоги потерпілим. 

Науковий керівник І. Л. Іванова 
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ПРОТИДІЯ СІМЕЙНОГО НАСИЛЬСТВА У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 

Питання домашнього насильства є дуже актуальним у 

Великобританії. За офіційними даними у 2019 році від насильства в сім’ї 

постраждало близько 1,2 мільйона жінок. 

Реакція поліції на домашнє насильство пов'язана з діяльністю 

спеціальних ліній зв’язку «999» та «101». Боротьба з домашнім 

насильством є одним із провідних завдань Спеціальної служби CPS у 

Великобританії, яка є однією з частин системи кримінального 

правосуддя. 

Завдання цієї служби полягає саме у координації з метою захисту 

прав жертв насильства у сім’ї. У Великобританії багато уваги 

приділяється факторам доказування та захисту потерпілих. У кожному 

випадку переглядаються обставини справи, представник служби CPS 


