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ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ В СІМ’Ї  
ТА ЗАХИСТ ДІТЕЙ 

Актуальність. Насильство у сім’ї є однією із найпоши-
реніших негативних ознак, що може характеризувати укра-
їнську родину, де через різноманітні соціальні, економічні, 
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психологічні причини, соціально-побутову невлаштованість, 
безробіття, алкоголізм та наркоманію може страждати хоча 
б один член сім’ї, що і провокує виникнення сімейного не-
благополуччя. Також від насильства можуть потерпати і всі 
члени родини, але найчастіше воно торкається слабких, не-
здатних захистити себе і залежних членів сім’ї, а саме це 
стосується дітей, людей похилого віку, осіб з обмеженими 
фізичними чи психічними можливостями, жінок. За стати-
сткою найбільше потерпають від насильства в сім’ї жінки та 
неповнолітні діти. На сьогоднішній день насильство в сім’ї 
набирає обертів і досягає загрозливих розмірів. Тому актуа-
льність роботи полягає у дослідженні законодавчої бази 
пов’язаної з питання насильства та відповідальності за його 
спричинення, як правильно діяти у таких ситуаціях, і до 
кого звертатися по допомогу. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про запобігання 
та протидію домашньому насильству», домашнє насильство – 
діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, пси-
хологічного або економічного насильства, що вчиняються в 
сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами, або 
між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими 
особами, які спільно проживають (проживали) однією 
сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних від-
носинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи про-
живає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, 
у тому самому місці, що й постраждала особа, а також пог-
рози вчинення таких діянь. 

Домашнє насильство має різні види і форми прояву: по-
бутове насильство, жорстоке поводження у сім’ї, знева-
ження обов’язками щодо дитини або жорстоке поводження 
в емоційній сфері, сексуальне насильство. Статистика каже, 
що 44 % батьків не знають інших методів виховання, ніж 
побиття дитини за провину, а на обліку в органах МВС за 
жорстоке поводження з дітьми в Україні знаходиться понад 
33 тис сімей, в яких проживає більше 62 тис дітей. 

Чимало статей Кримінального Кодексу України передба-
чають відповідальність за злочини, які нерідко вчиняються 
стосовно членів сім’ї та виступають проявами сімейного на-
сильства (статті 115–117, 119–123, 125–129 та ін.) Насильс-
тво в сім’ї не визначається у Кримінальному кодексі України 
окремим злочином та карається згідно відповідно до різних 



Пріоритетні напрями діяльності Національної поліції  
України. Харків, 2018 

57 

статей Кримінального кодексу за нанесення тілесних ушко-
джень різного ступеня тяжкості, тортур, здійснення побиття 
та погрози вбивства. Найчастіше застосовуються такі статті 
Кримінального кодексу як стаття 121 – умисне завдання тя-
жких тілесних ушкоджень, стаття 125 – умисне завдання 
легких тілесних ушкоджень, та стаття 127 – тортури. В ба-
гатьох випадках міра покарання залежить від тяжкості ті-
лесних ушкоджень. 

У травні 2003 року Верховна Рада України доповнила 
Кодекс про адміністративні правопорушення статтею 173-2 
«Вчинення насильства в сім’ї, невиконання захисного при-
пису або не проходження корекційної програми». Тим са-
мим була ліквідована велика прогалина у законодавстві, 
оскільки до цього часу не передбачалось ніяких покарань за 
порушення офіційного попередження про неприпустимість 
насильства в сім’ї або захисного припису. 

Реальні масштаби проявів насильства в сім’ї сьогодні 
важко визначити, але близько 60 % жінок страждають від 
домашнього насильства на постійній основі. Кількість кри-
мінальних справ за фактами насильства не відображає його 
реального рівня та масштабів поширення, оскільки жінки 
часто соромляться вчиненої щодо них наруги, і не сповіща-
ють про це правоохоронні органи, а також не звертаються 
по допомогу до судової системи. Часто жінки-жертви наси-
льства відчувають на собі тиск багатьох обставин, які пере-
шкоджають їм адекватно реагувати на цю проблему. 

За даними міжнародних досліджень кількість дітей, які 
щодня потерпають від насильства в сім’ї, перевищує 10 мі-
льйонів. Щоденно в Україні фіксують близько 348 випадків 
насильства в сім’ї. 

Висновок. Щороку поліція реєструє близько 150 тисяч 
заяв про факти насильства в сім’ї. Проте лише частину ви-
падків зафіксовано, тож це число можна сміливо помно-
жити на 10. Насильство в сім’ї є негативним соціальним 
явищем, яке підриває істині моральні цінності сім’ї, пору-
шує права жінок і дітей, які найчастіше потерпають від на-
сильства, завдає шкоди їх фізичному та психологічному здо-
ров’ю. Насильство в сім’ї, незважаючи на те, чи є воно фізи-
чним, економічним, сексуальним чи психологічним, є одним 
з найбільших порушень прав людини – права на життя та 
фізичну та психологічну недоторканість, що закріплені у 
Конституції України. 
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РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ ЯКОСТІ «СИЛА»  
СЕРЕД КУРСАНТІВ 

Головною складовою нашого життя є фізичний розви-
ток. Як зазначає М. М. Фонфара, фізичний розвиток – про-
цес зміни морфологічних і функціональних ознак організму, 
основою якого є біологічні процеси, зумовлені спадковими 
генетичними факторами, умовами зовнішнього середовища 
і вихованням [1]. Показниками фізичного розвитку є: 
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