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підтримки жінок-жертв у боротьбі з домашнім насильством. 

Напівструктуровані інтерв’ю були проведені з 25 жінками, які визнали себе 

жертвами та пережили домашнє насильство, вчинене їхніми чоловіками 

або колишніми чоловіками. Дійсно, втручання культурних цінностей, а 

також релігійних вірувань, підтримуваних малайзійською громадою, було 

сильно пов’язане з його виникненням. У Малайзії, як культурні, так і 

релігійні вірування відіграють значну роль у формуванні її народу. 

Представлені результати додають цікавих знань до існуючої літератури, де 

побиті жінки-мусульмани в Малайзії сприймають свій досвід насильства як 

мотивацію здатися Богові та шукають духовної допомоги як один із 

наслідків через проблеми домашнього насильства. Результати цього 

дослідження свідчать про корисне та безкорисне надання послуг жінкам, 

над якими було вчинене насильство. Існує ряд рекомендацій щодо 

запобігання насильства до жінок як на суспільному рівні, так і у політиці й 

практиці в Малайзії. 

Науковий керівник В. В. Яригіна 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПОДОЛАННЯ НАСИЛЬСТВА  

ТА РОЛЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

Однією з причин насильства є кризовий стан держави, що 

спричиняє до падіння рівня життя людей. Це дуже сильно позначається 

на сім’ї. Адже за статистикою України на 2019 рік Національною 

поліцєю було зареєстровано 115 тис. звернень про домашнє насильство. 

Нестаток грошей, який призводить до дефіциту життєво важливих 

продуктів і товарів погіршує сімейні стосунки як у психологічному, так 

і фізичному плані. Соціально-економічні та політичні зміни, які дуже 

часто відбуваються в нашому суспільстві погано впливають не лише на 

доросле покоління, але й нажаль на підростаюче. Багато молоді відчуває 

розгубленість перед сьогоденням. Почала з’являтися неповага до 

старших, викладачів і батьків, проявляється насильницька і агресивна 

поведінка, жебрацтво, безпритульність. Це погано впливає на суспільство, 

тому що воно будується з нового покоління.  

Щоб змінити цю ситуацію потрібно консолідувати зусилля 

правоохоронних органів і населення щодо профілактики та попередження 

насильства в суспільстві. Насильство є великою проблемою і, її масштаб 
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важко переоцінити. Для подолання насильства потрібно почати 

формування правосвідомості і правової культури громадян, і виховувати 

це в новому поколінні. Суспільство повинне бути готовим до втілення 

прав і свобод людини та громадянина. Велике значення при попередженні 

насильства має моральний клімат в сім’ї, а саме ставлення батьків до 

своїх дітей та їх вихованню. 

 Співробітники органів внутрішніх справ мають за будь-яких обставин 

виконувати покладені на них законом обов'язки, служити спільноті та 

захищати всіх осіб від протиправних дій. Усі, хто працює в органах охорони 

правопорядку, мають бути фізично і психічно здоровими. 

Діти користуються правами людини, що розповсюджуються на 

дорослих. Крім того, стосовно дітей діють такі правила: 

− з дітьми поводяться у спосіб, який розвиває їхнє почуття власної 

гідності; прискорює їхню реінтеграцію у суспільство; повною мірою 

відбиває всі інтереси дитини та враховує потреби осіб їхнього віку; 

− дітей не можна піддавати брутальному, нелюдському або 

принизливому поводженню чи покаранню, смертній карі або довічному 

ув'язненню; 

− дисципліна повинна поважати дитячу гідність, вона має плекати у 
дитини віру у справедливість, самоповагу та повагу до прав людини. 

У суспільстві алкоголіз і наркоманія часто породжує насильство. 
Наркотики і алкоголь руйнують людину, що їх споживає не тільки 
зсередини, а й викликають соціальну деформацію особи. З цим потрібно 
невпинно і активно боротися. У профілактиці насильства велике значення 
має правове виховання громадян у сфері сімейних стосунків, як один із 
виходів подолання насильства. 

Науковий керівник В. Е. Краснопольський 
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НАСИЛЬСТВО НАД ЖІНКАМИ 

Гендерне насильство над жінками все ще поширене в Болівії, 
Еквадорі, Перу та Парагваї. 

За попередніми оцінками, в Перу сім з десяти жінок зазнають 

насильства з боку своїх партнерів. Перу взяла на себе зобов'язання 

здійснити цілі ООН щодо сталого розвитку, які включають досягнення 

гендерної рівності та усунення всіх форм насильства щодо жінок та 

дівчат. У 2015 році уряд Перу також прийняв закон про запобігання, 


