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емоційну невпевненість, нездатність захистити себе або завдали шкоди 

психічному здоров’ю особи. 

3. Сексуальне насильство − форма домашнього насильства, що 

включає будь-які діяння сексуального характеру, вчинені стосовно 

повнолітньої особи без її згоди або стосовно дитини незалежно від її 

згоди, або в присутності дитини, примушування до акту сексуального 

характеру з третьою особою, а також інші правопорушення проти 

статевої свободи чи статевої недоторканості особи, у тому числі вчинені 

стосовно дитини або в її присутності. 

4. Економічне насильство − форма домашнього насильства, що 

включає умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи 

документів або можливості користуватися ними, залишення без догляду 

чи піклування, перешкоджання в отриманні необхідних послуг з 

лікування чи реабілітації, заборону працювати, примушування до праці, 

заборону навчатися та інші правопорушення економічного характеру. 

Слід також зазначити, що психологічне насильство супроводжує всі 

інші форми насильства в сім’ї, адже побиття або інцест завжди 

обумовлює не лише фізичне, а й психічне травмування особистості 

постраждалих. 

Боротьба з насильством в сім`ях здійснюється завдяки законодавству 

про запобігання та протидію домашньому насильству, що складається з 

Конституції України, міжнародних договорів, згоду на обов’язковість 

яких надано Верховною Радою України, Законів України та інших 

нормативно-правових актів щодо недопущення насильства. 

Науковий керівник Н. В. Краснова 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА СПОСОБИ ПОПЕРЕДИТИ НАСИЛЛЯ  

В СІМ'ЯХ 

Однією з причин загострення проблеми домашнього насильства 

над дітьми є соціально-економічна нестабільність у суспільстві. За 

даними статистики в Україні відомо про існування близько 2 мільйонів 

неповних і проблемних сімей, де немає когось з батьків, або ж батьки 

знаходяться у постійних пошуках роботи.  

Для запобігання подібних проблем зараз, необхідно відкривати 

спеціальні «школи молодих батьків», діяльність яких має бути 

напрямлена на налаштування батьків на прояв турботи до своїх дітей, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
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пропаганда злагоди та гуманності по відношенню до своїх дітей. 

«Приблизна програма таких шкіл» має бути слідуючою: 

− Навчити батьків визнавати право дитини на особисте життя 

− Довіряти дітям 

− Поважати почуття іншого з батьків 

− Забезпечити емоційний комфорт 

− Говорити та діяти так, щоб діти відчували себе у безпеці та комфорті 

− Розповідати дитині про власне ставлення до життєвих 

цінностей 

− Турбуватися про себе: мати вільний час, турбуватися про своє 

здоров’я, спілкуватися зі своїми друзями, приймати любов та позитив 

− Заохочувати дітей займатися тим, що їм цікаво, проявляти та 

виражати любов до дитини. 

Окрім усього вище зазначеного, необхідно реформувати освітню 

систему в галузі правознавства, для того, щоб діти знали свої права та 

обов’язки перед своїми батьками, і як майбутні батьки. 

Але все ж необхідно не забувати, що Сімейний Кодекс передбачає, 

що батьки мають право на виховання своїх дітей тими методами, які 

вони вважають запотрібне.  

Отже, під час проведення дослідницької роботи, було з’ясовано, що 

проблема домашнього насильства й досі існує, і, на жаль, набуває все 

більших масштабів. Таким чином, якщо кожна людина буде 

підтримувати проведення цих заходів, якщо законодавство набуде 

більшої чіткості та лаконічності у тлумаченнях, з часом ця проблема 

буде викорінена назавжди. 

Науковий керівник А. О. Шульга  
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Насильство є однією з найбільш розповсюджених форм порушення 

прав людини. Найпоширенішим і найбільш складним для протидії є 

домашнє насильство. На сьогодення домашнє насильство набуло 

велику різноманітність форм. Найбільш поширеними на даному етапі є 

фізичне, сексуальне, економічне та психологічне насильство. 


