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спілкування потерпілого, погіршення фізичного чи психічного здоров’я, 

зміна режиму дня, включно з часом вживання їжі або зайняття домашніми 

справами, відвідування школи, вжиття заходів удома з метою захисту 

себе чи своїх дітей, зміни в моделях праці, робочому статусі, зміна 

маршруту до роботи. Актуальну практику взаємодії поліції з громадою в 

подоланні проблеми домашнього насильства запроваджує так званий 

«Закон Клер». Людина може звернутися в поліцію, щоб перевірити, чи 

має партнер «насильницьке минуле».  

Програма реабілітації перебуває у віданні Служби пробації . На нашу 

думку, позитивними елементами системи кримінально-правової протидії 

домашньому насильству у Великій Британії є можливість заборони 

контактів агресора з жертвою, недопуску його до сімейного помешкання 

та можливість перевірки партнера на насильницьке минуле. Такі норми 

доцільно імплементувати і в законодавство України. 

Науковий керівник А. О. Шульга  
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НАСИЛЬСТВО НАД ДІТЬМИ ЯК ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА 

Насильство над дітьми – одна з глобальних проблем, яка стосується 

сім’ї та суспільства у всьому світі. Занадто частіше воно проявляється в 

сім’ї. 

Насильство над дітьми має багато видів і форм: фізичне 

насильство, сексуальне насильство, нехтування або недбале 

поводження, емоційне насильство тощо. Статистика насильства у світі 

жахлива: згідно з Глобальним партнерством щодо припинення 

насильства над дітьми кожні п’ять хвилин дитина вмирає від 

насильства; за даними ВООЗ, мільярд дітей – понад половина всіх дітей 

віком від 2 до 17 років – зазнали  емоційного, фізичного та / або 

сексуального насильства; ЮНІСЕФ заявляє, що кожна з 10 дівчат – 120 

мільйонів – у віці до 20 років зазнала насильницьких сексуальних актів, 

і майже кожна 10 дитина – 250 мільйонів у всьому світі – живе в країні, 

яка постраждала від конфлікту. 

Насильницьке поводження з дітьми має декілька причин. Батьки, 

які застосовують фізичне насилля у подружжі, частіше за все 

зловживають і своїми дітьми. Більшість актів фізичного насильства над 

дітьми вчиняються з наміром покарання.  
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Опитування батьків в США виявило, що дві третини зафіксованих 

випадків фізичного насильства починаються як акти тілесного 

покарання для виправлення поведінки дитини. 

Канадське дослідження стверджує, що три чверті обґрунтованих 

випадків фізичного насильства над дітьми мали місце в контексті 

фізичного покарання. 

Факторами ескалації насильства над дитиною під час звичайного 

фізичного покарання може бути нездатність батьків контролювати свій гнів 

чи зважувати власні сили, або неусвідомлення фізичної вразливості дитини. 

Запобігання жорстокого поводження з дітьми починається в сім’ї 

Батьки повинні намагатись зрозуміти дітей, підбирати слова під час 

спілкування, контролювати себе перед тим, як дисциплінувати дитину, 

зберігати дітей здоровими, вирішити проблеми з алкоголем чи 

наркотиками (якщо такі є), взяти тайм-аут, зробивши свій будинок 

зоною вільною від насильства тощо. 

Науковий керівник Л. І. Русанова 
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ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ 

АМЕРИКИ 

Домашнє насильство − це форма насильства, яка виникає в рамках 

домашніх відносин. Хоча домашнє насильство часто виникає між 

партнерами в умовах інтимних стосунків, воно також може означати 

інше домашнє насильство, наприклад, насильство над дитиною, 

дитиною над батьками або насильство між братами та сестрами в одній 

і тій же сім’ї. Урядом та неурядовими установами США насильство 

визнано важливою соціальною проблемою і Конгрес США прийняв 

різні постанови стосовно насильства проти жінок, намагаючись 

запобігти цьому явищу, що розростається. Страждання від домашнього 

насильства переходить межі гендерної та сексуальної орієнтації. Жінки 

частіше стають жертвами домашнього насильства, і вони частіше, ніж 

чоловіки, зазнають травм або впливу на здоров’я внаслідок інцидентів, 

але чоловіки також зазнають насильства в сім’ї у значній кількості. 

Значний відсоток ЛГБТ пар також стикається з проблемами 

домашнього насильства. Соціальні та економічно незахищені групи в 

США регулярно мають гірші показниками домашнього насильства, ніж 

інші. Наприклад, близько 60 % корінних американців протягом життя 


