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помітно на прикладі Об’єднаних Арабських Еміратів, де винайдено 

новий спосіб виявлення і протидії злочинності, що значно пришвидшує 

роботу поліцейського. 

Науковий керівник І. О. Гоголь 
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визначають насильство як загрозу або навмисне використання фізичної 

сили проти себе, іншої особи, групи чи людської спільноти. Такі дії 

спричиняють (або, ймовірно, спричинять) фізичну, моральну шкоду, 

смерть. Насильство може проявлятися по-різному. Воно може набути 

форму фізичної, психологічної, сексуальної агресії, проявити себе у 

знехтуванні або позбавлення чогось. 

Автори пропонують модель, яка може допомогти краще зрозуміти 

сутність насильства. У цій моделі джерелом насильства виступають 

різні фактори або взаємодія між ними. Так, наприклад, окремі фактори 

відповідають характеристикам особи (психічні розлади, вживання 

наркотиків та надмірне вживання алкоголю тощо). Реляційні фактори 

пов'язані з відносинами між людиною та її оточенням (сімейні 

суперечки тощо). Фактори місця проживання відносяться до 

характеристик різних середовищ, в яких живе індивід (характеристики 

мікрорайонів з точки зору бідності та злочинності тощо). Соціальні 

фактори відносяться до соціального та культурного контексту, в якому 

розвивається індивід (нерівності у доходах, доступу до послуг, різний 

рівень отриманої освіти, гендерні відмінності тощо). 

На нашу думку, запобігання насильству може здійснюватися у 

спосіб впливання на вищезазначені фактори даної моделі. Подібна 

робота має бути здійснена за допомогою використання відповідних 

стратегій запобігання різним формам насильства.  

Стратегії рекомендує Всесвітня організація охорони здоров’я, а 

саме: сприяти безпечним, стабільним та повноцінним стосункам між 

дітьми, та їх батьками (або піклувальниками); розвивати життєві навички 

у дітей та підлітків; зменшити доступність та шкідливе вживання 

алкоголю; зменшити доступ до вогнепальної та холодної зброї; сприяти 

гендерній рівності для запобігання насильству над жінками; змінювати 

культурні та соціальні норми, що сприяють насильству; сприяти розвитку 
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соціальних програм ранньої ідентифікації потерпілих від насильства та їх 

підтримки. 

Науковий керівник І. Л. Іванова 
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ДІЇ ЩОДО ПОДОЛАННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА 

Домашнє насильство відбувається у багатьох формах, розбиваючи 

життя жертв та їхніх сімей, і визнаючи це, важливо висунути пропозиції 

щодо нових законів, які б змінили наш підхід до цього жахливого 

злочину. Домашнє насильство – це злочин, який виявляється в 

різноманітних формах − фізичній, емоційній чи економічній і приймає 

багато видів − від фізичного та сексуального насильства, до контролю 

та примусової поведінки, що ізолює жертв від їхніх сімей та має 

тривалий, руйнівний вплив на їх дітей. Для подолання домашнього 

насильства необхідно мати відповідне законодавство. Щоб забезпечити 

отримання цього важливого законодавства, потрібно почути усіх тих, 

хто постраждав від жорстокого поводження, хто пережив його і вижив, 

професіоналів, захисників та громадськість, щоб зібрати погляди на те, 

як, разом, зупинити домашнє насильство відразу і назавжди. Ті дії, які 

розпочинається сьогодні, включають низку пропозицій, які мають 

потенціал до повного перетворення способу подолання домашнього 

насильства, надання кращого захисту жертвам та притягнення більшої 

кількості злочинців до відповідальності. Існують пропозиції щодо 

створення встановленого законом обтяжуючого чинника при винесенні 

вироку про домашнє насильство, подібного до закону щодо злочинів на 

ґрунті ненависті, щоб посилити вироки, якщо це включає дитину, або 

стосується її. Економічне насильства вперше буде визнане типом 

домашнього насильства, включаючи обставини контролювання, за яких 

потерпілим утримується фінансування, їм забороняється доступ до 

роботи, або їх примушують брати позики та укладати інші фінансові 

угоди. Є пропозиції надати у суді жертвам домашнього насильства такий 

самий статус, як і тим, хто зазнав сучасного рабського або сексуального 

насильства, щоб вони автоматично мали право на комплекс спеціальних 

заходів, доступних у кримінальному провадженні, таких як надання 

свідчень за ширмою або через відео посилання. Це визнання покращить 

порозуміння серед професійних фахівців, правоохоронців та 

прокурорів. Ми знаємо, що домашнє насильство впливає на людей в 


