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ПРОТИДІЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА У СІМ’Ї  

(ДОСВІД АМЕРИКИ) 

Проблема насильства у сім’ї є загальносвітовою і різні держави 

протягом тривалого часу відпрацьовують шляхи її подолання, мають як 

вдалі, так і такі, що не принесли остаточного та позитивного результату. 

Взагалі, зародження домашнього насильства з’явилося ще за доби 

середньовіччя, наприклад, правом чоловіків фізично дисциплінувати 

власних дружин, слуг, і учнів за певні провини. Вивчення ситуації рівня 

сімейного насильства у різних країнах свідчать, що його наслідками 

можуть бути: загроза життю і здоров’ю особи чи завдання 

психологічної травми, яка в подальшому може негативно вплинути на 

сімейне життя жертви. Особливо тяжкі наслідки насильство завдає 

особистості дитини, яка стала його свідком або жертвою. 

За даними, наведеними Всесвітньою організацією охорони 

здоров’я, є великий відсоток того, що більшість жінок зазнала 

насильства в сім’ї. Переглядаючи ці дані можна сказати, що ця 

проблема є гострою для економічних слабих країн. Відсоток жінок, які 

повідомили відповідним органам про те, що вони зазнали насильство з 

боку своєї сім’ї, складається від 15 % у Японії до 71 % в Ефіопії. За 

іншими даними, рівень насильства над жінками в сім’ї становить 

близько 23 % у Швеції, 30–54 % у Бангладеші, Перу і Танзанії . 

У США питання щодо насильство жінок залишається актуальною 

проблемою. Згідно з даними Національної̈ коаліції̈ проти домашнього 

насильства, 25 % жінок зазнають домашнього насильства протягом 

життя. У США жінка страждає від фізичного насилля кожні 18 хвилин.  

Спираючись на досвід вищезазначених зарубіжних країн, можна 

сказати, що приблизно 63 % жінок мовчать про те, що вони пережили 

насильство. Вони бояться про це сказати, тому що вони стали жертвами 

та отримали як психологічні так і фізичні травми. Вони бояться, що це 

знову станеться або після цього закінчують життя самогубством. 

Обов’язковий арешт за домашній напад є рекомендованим засобом, 

який мав би вирішити проблему домашнього насильства в Америці. У 

багатьох штатах провідну роль у боротьбі з домашнім насильством 

відіграють органи прокуратури. Наприклад, у США існує низка органів 

з вивчення проблем домашнього насильства. Таким моніторингом 

займається Національна коаліція проти насильства США. А ось у Лос – 

Анджелесі ( штат Каліфорнія) діяльність поліції у сфері боротьби з 
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домашнім насильством суворо контролюється спеціальним підрозділом, 

який очолює помічник прокурора. Цей підрозділ спеціалізується на 

проблемах насильства у сім’ї. 

Значною перешкодою у запобіганні насильству є недосконале 

законодавство. Якщо жертва подає до правоохоронних органів заяву 

про вчинене насильство, то з кривдника стягують лише штраф.  

Проте, статистика свідчить, що у 79 країнах світу закони щодо 

протидії насильству в сім’ї або відсутні, або про них нічого не відомо. 

Проаналізувавши досвід різних країн можна зробити висновок, що 

кожна людина повинна бути почутою, кожній людині має бути надана 

допомога в боротьбі з жорстокістю в сім’ї. Існує дуже багато країн, які  

халатно відносяться до проблеми насильства у суспільстві, яка на 

сьогоднішній день стрімко росте.  

Науковий керівник Г. С. Бабак  
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НАПАДИ З ЖОРСТОКІСТЮ: ПОШИРЕНІСТЬ, 

ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА 

Cтатистика показала, що в Англії та Уельсі загалом було 

зареєстровано 47 000 злочинів, вчинених із використанням ножа чи 

гострого предмету. Це найбільше число, зафіксоване за останні вісім 

років. В 2017–2018 роках було зафіксовано 285 вбивств, вчинених із 

використанням гострого предмету, що становить 39 % усіх вбивств. 

Сучасна стратегія запобігання злочинам, вчинених із використанням 

ножа така: виявлення осіб, які перебувають у групі ризику, управління 

ризиками, нульова толерантність до використання ножа та ускладнення 

умов озброєних ножем злочинців, які втекли. 

Факторами ризику, які виявляють найсильнішу асоціацію з 

вчиненням злочину серед осіб 10–25 років, є: розпад сім'ї, прогул занять 

в школі та відрахування зі школи, антисоціальна поведінка, стати 

жертвою злочину проти особи, вживати алкоголь один раз на місяць і 

більше, мати друзів/братів і сестер, у яких є неприємності з поліцією, та 

вживання наркотиків.  

Дослідження, проведені протягом 40 років, виявили, що молоді 

люди, засуджені за насильницькі напади, не отримали належного 

батьківського виховання, батьки ставилися до них недбало, були 

конфліктні  ситуації та недостатній нагляд у дитинстві.  


