
Попередження та протидія насильству у суспільстві (зарубіжний досвід). 
Харків, 2020 

268 

усіх сферах життя. Жертвами можуть бути як молоді так і  старі, як  

чоловіки так і жінки, і якщо якомога більше людей висловлять свої 

погляди та поділитися своїм досвідом, ми назавжди покладемо край 

цьому жахливому злочину. 

Науковий керівник О. В. Олішевський  
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ПАВЛО ЛЮБОМИРОВИЧ САБАН 

Донецький юридичний інститут МВС Українии 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА НАД ЖІНКАМИ В СІМ'Ї 

Останніми роками громадськість України все більше турбує 

проблема насильства в сім’ї як одного з найболючіших соціальних 

явищ. У державі розгорнута широка соціальна інформаційна кампанія 

стосовно розголосу існуючої проблеми, постійно ведеться спільна 

робота державних структур, органів місцевої влади з громадськими 

об’єднаннями щодо профілактики та протидії насиллю в сім’ї, проте 

значна різноманітність форм та способів знущання над жінками в сім’ях 

спостерігається як в Україні, так і в різних регіонах світу. 

Науковці при дослідженні вказаної проблеми докладно розглядають 

чинники, що обумовлюють насильство в сім’ї загалом і насильство над 

жінками зокрема, та виділяють такі: 

− соціальні (напруження, конфлікти, насильство в суспільстві, 

пропагування в засобах масової інформації насильства як моделі поведінки); 

− економічні (матеріальні нестатки, відсутність гідних умов 

життя поряд із відсутністю умов для працевлаштування, заробляння 

грошей, економічна залежність, безробіття); 

− психологічні (стереотипи поведінки);– педагогічні (відсутність 

культури поведінки – правової, моральної, громадянської, естетичної, 

економічної, трудової); 

− соціально-педагогічні (відсутність усвідомленого батьківства, 

сімейних цінностей у суспільстві, позитивної моделі сімейного життя 

на засадах ґендерної рівності, сімейного виховання на основі прав 

дитини); 

− правові (ставлення до насильства як до внутрішньосімейної 

проблеми, а не як до негативного суспільного явища, до членів сім’ї – 

як до власності через відсутність правової свідомості); 

Необхідно сприяти розвитку системи консультативних центрів, 

груп самопідтримки, служби юридичної допомоги, розширенню мережі 

кризових центрів та притулків для потерпілих від насильства в сім’ї, 
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створенню системи центрів допомоги для координації дій щодо збору 

інформації та надання послуг потерпілим. 

Науковий керівник А. О. Шульга  
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ЗАПОБІГАННЯ ТОРГІВЛЕЮ ДІТЬМИ В ІНДІЇ 

Торгівля дітьми – це серйозна проблема, яка переважає особливо в 

Індії. Згідно з доповіддю, опублікованою Державним департаментом 

США, «Індія є країною походження, призначення та транзиту для 

чоловіків, жінок і дітей, які зазнали примусової праці і торгівлі людьми 

більшість проблем торгівлі людьми в Індії є внутрішньою, А ті, хто з 

найбільш знедолених соціальних верств − даліти нижчої касти, члени 

племінних громад, релігійні меншини, жінки і дівчатка з виключених 

груп − найбільш уразливі. 

Щодня діти зазнають насильства – це часто на руку людям, яких 

вони знають, вдома, у школі чи у своїх громадах. За оцінками лише 

минулого року 1 мільярд дітей зазнали фізичного, сексуального чи 

психологічного насильства. Майже кожна п’ята дівчинка піддається 

сексуальному насильству протягом свого життя, і понад 175 000 дітей 

вперше відвідуючи Інтернет, піддаются потенційному сексуальному 

насильству та експлуатації.  

Торгівля дітьми – це вербування, транспортування, передача, 

приховування або отримання дітей з метою експлуатації, спричинені 

застосуванням сили, шахрайства або примусом. Жертви торгівлі дітьми, 

ймовірно, страждають від депресії та тривоги, а також від ризикової 

поведінки. Деяких це може призвести до самогубства. Хоча 

найпоширенішою формою торгівлі дітьми є сексуальна експлуатація, 

торгівля людьми також набуває форми примусової праці та примусового 

шлюбу – її часто називають сучасним рабством. За даними Міжнародної 

організації праці, кожна четверта жертва сучасного рабства – це діти. 

В Індії існує велика потреба в об'єднанні і впровадженні всеосяжних 

механізмів захисту дітей. Індійські діти схильні безлічі вразливостей. В 

умовах, коли тисячі дітей як і раніше працюють в цегляних печах, на 

будівельних майданчиках і на сільськогосподарських землях, торгівля 

людьми заради примусового дитячої праці широко поширена. Крім 

цього, щодня з'являються жахливі історії про дівчаток, які у віці до  

9 років були змушені в секс-торгівлю. Крім того, батьки продають дітей 


