
                              Тема 5 

          Правове регулювання протидії   

        дітей  від домашнього насильства  

_______________________________________________ 

                                      Описові питання:  

1. Визначення  поняття  , форми прояву та   ознаки  домашнього насильства. 

2. Насильство щодо дітей: поняття, види та зміст проблеми. 

3. Права постраждалої дитини та наслідки жорстокого поводження з дітьми. 

4. Міжнародно-правові документи та законодавство України з протидії  
 
домашньому насильству:  

  спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству;  

  кримінальна відповідальність за домашнє насильство.  

5. Практичні засоби протидії домашньому насильству.  

                         Контрольні запитання:  

1.  Розкрийте зміст проблеми домашнього насильства. 

2. Що таке насильство над дітьми? 

3.  Які  види  насильства над дітьми визначено  в  українському законодавстві?  

4.  Які дії охоплює поняття «фізичне насильство»?  

5.  Які дії охоплює поняття «психологічне насильство»?  

6.  Які дії охоплює поняття «сексуальне насильство»?  

7.  Які дії охоплює поняття «економічне насильство»?  

8. Охарактеризуйте права постраждалої дитини. 

 9. Охарактеризуйте наслідки жорстокого поводження з дітьми. 



10. Якими  міжнародними  договорами  регулюється  проблема домашнього 

насильства?  

11.  У  яких  національних  нормативно  правових  актах  врегульовується  

проблема домашнього насильства?  

12. Які  новації  щодо  протидії  домашньому  насильству  закріплено  у  Законі  

України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»?  

13. Які спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству закріплено  

у  Законі  України  «Про  запобігання  та  протидію  домашньому  

насильству»?   

14. Охарактеризуйте  такий  захід  як  «терміновий  заборонний  припис  

стосовно  кривдника»  (ст.25  ЗУ  «Про  запобігання  та  протидію  

домашньому насильству»).  

15. Охарактеризуйте  такий  захід  як  «обмежувальний  припис  стосовно  

кривдника»  (ст.26  ЗУ  «Про  запобігання  та  протидію  домашньому  

насильству»).  

16. Охарактеризуйте  такі  заходи  як  «взяття  на  профілактичний  облік  

кривдників та проведення з ними профілактичної роботи» та «Виконання  

програм  для  кривдників»  (ст.27  і  28  ЗУ  «Про  запобігання  та  протидію  

домашньому насильству»).  

17. Які  види  кримінальної  відповідальності  передбачено  для  кривдників  з  

2019 року.   

18. Які  практичні засоби  протидії насильству в сім’ї ?  

21. Назвіть  центри  на які покладаються  функції  із  здійснення  заходів  у 

сфері запобігання та протидії домашньому насильству  . 

 

 



                                             Завдання:  

№1. Складіть  детальні практичні засоби  безпеки для  Вашої  знайомої  

(подруги з дитиною, клієнтки  з дитиною, окремо дитини тощо ), які 

потерпають від домашнього насильства.  

№2. Як на Ваш погляд можна виявити особу, яка потерпає від домашнього 

насильства? Що може  бути  ознаками  домашнього  насильства  та  як  слід  

поводитись  з  жертвою домашнього насильства, куди їй порадити звернутись?  

Уявіть,  що  жертвою  домашнього  насильства  стала  знайома  Вам  особа 

(неповнолітня подруга, неповнолітня родичка, неповнолітня клієнтка,  учень  

або  учениця  тощо).  Обміркуйте  свої  дії  і поетапно опишіть їх (Для 

виконання завдання рекомендуємо використати п.3 з рубрики «Законодавство» 

та п.1 з рубрики «Рекомендована література»).  
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