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житлова площа надається в першочерговому порядку міс-
цевими державними адміністраціями, відповідними мініс-
терствами та відомствами, що визначено Законом України 
«Про Національну поліцію». 

Тому з вище викладеного можна зробити висновок, що 
матеріальне забезпечення органів Національної поліції на-
пряму залежить від Державного бюджету України і зако-
нодавчого закріплення, а також особливо від органів 
управління Національної поліції. 
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ПСИХОЛОГІЧНЕ НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї – 
АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ 

Насильство в сім’ї є одним із проявів порушення прав 
та законних інтересів людини та громадянина, що відбува-
ється майже кожного дня. 

За даними Міністерства внутрішніх справ України, на 
обліку за вчинення насильства в сім’ї знаходяться близько  
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85 000 осіб. Фізичне і психологічне насильство є найбільш роз-
повсюдженими видами, на нього припадає 95 % випадків. 

Державна соціальна служба для дітей, сім’ї та молоді 
веде банк кризових сімей, де значаться близько 200 тисяч 
українських сімей. Дані неурядових організацій підтвер-
джують гостроту проблеми щодо поширення різних форм 
насильства в українських сім’ях.  

Статистика показує, що найчастіше від насильства в 
сім’ї страждає жінка та діти [1, с. 49]. 

З психологічної точки зору існує такий механізм вини-
кнення домашнього насильства: 

• Спочатку йде психологічна атака. Постійною крити-
кою рано чи пізно знижується до граничного рівня само-
оцінка. Підривається віра в себе. 

• Потім закладається почуття провини. Після того, як 
жертва стала сумніватися в своїх здібностях і правильності 
своїх дій, тиран змушує її відчути себе нікчемою і безмірно 
винуватою перед ним жінкою. Адже він її вчить, мучиться 
з нею. 

• Підміна ідеалів і злам особистості. Деспот закладає 
нову модель життя. Він розповідає, що таке добре, і що таке 
погано. А жертва, збентежена критикою і нападками, пого-
джується, тому що вже і не знає, де істина. При цьому чоло-
вік намагається вирвати її з кола людей, здатних вплинути 
на її розум. Тим самим забезпечує свою повну неперемож-
ність і збереження контролю над жертвою. Жінка перестає 
спілкуватися з родичами або обмежує спілкування з ними і 
закидає подруг. Тиран знаходить для неї нових друзів. 
Тільки з ними їй дозволяється спілкуватися [2, с. 104]. 

Зазнавши психологічного насильства в сім’ї, жінка час-
то не віддає собі звіт, що стала жертвою чоловіка-тирана. 
Психологи визначають моральне чи психологічне насильст-
во, як спосіб тиску на емоційний стан людини, який здійс-
нюється на чотирьох рівнях: 

Контроль поведінки: чоловік-тиран повністю контро-
лює коло спілкування подружжя, не терпить запізнень і 
поїздок з дому, завжди строго запитує, де була і з ким. 

Контроль мислення: заборону на переживання і власну 
думку, нав’язування установок тирана. 

Контроль емоцій: психологічні маніпуляції, коли образа 
і «щира» прикрість тирана змушує жертву відчувати себе 
винною або зобов’язаною вчинити так, як від неї чекають. 
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Інформаційний контроль: чоловік постійно контролює, 
що читає дружина, які фільми і передачі дивиться, на яких 
заходах буває [3]. 

Аналіз даних за зареєстрованими випадками сімейного 
насильства показує, що: 

• насильницькі дії найчастіше відбуваються по відно-
шенню до жінок і дітей; 

• психологічне і фізичне насильство є найбільш поши-
реним; 

• насильниками найчастіше виступають родичі, а не 
чужі люди, тобто насильство відбувається в родині; 

• насильство в переважній більшості випадків не оди-
ничний акт, а повторюване явище; 

• потерпілі та їхні родичі, як правило, не звертаються в 
поліцію, а шукають підтримки і допомоги у друзів (але не 
родичів) або в спеціалізованих організаціях; 

• частота насильства не пов’язана з етнічною чи кон-
фесійною приналежністю; 

• рівень освіти не корелює з частотою насильства; 
• питома вага душевнохворих серед ґвалтівників до-

сить низький – 10–15%, тоді як люди з різними психічними 
розладами типу депресій і важких тривожних розладів 
складають до 60 %; 

• насильство зустрічається частіше в сім’ях, де шлюб 
зберігається заради дітей; 

• сімейне насильство носить циклічний характер, при-
чому замкнуте сімейне коло з залежними членами сім’ї 
найчастіше є причиною відтворення в наступних поколін-
нях [4, с. 65]. 

Особа, яка постраждала від насильства в родині, може 
звернутися до: 

 управлінь та відділів у справах сім’ї, молоді та спор-
ту обласних та районних державних адміністрацій; 

 підрозділів поліції 
 центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 
 центрів соціально-психологічної допомоги; 
 центрів медико-соціальної реабілітації жертв насиль-

ства в сім’ї; 
 неурядових організацій, які працюють у сфері запо-

бігання насильству в сім’ї [4, с. 98]. 
Отже, насильство в сім’ї – це, передусім, соціальна про-

блема і її необхідно розглядати, як комплексну проблему, 
що включає заходи, створені задля припинення злочинів  
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у відношенні особи, яка потерпає від насильства і щоб за-
безпечити право кожного члена сім’ї як громадянина на 
безпеку життя, волю і охорону гідності. 
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ЩОДО ДЕЯКИХ АСПЕКТІВ ІНСТИТУТУ 
УКЛАДЕННЯ УГОД У КРИМІНАЛЬНОМУ 

ПРОВАДЖЕННІ 

Із набранням чинності Кримінальним процесуальним 
кодексом України відбулись певні зміни у національному 
законодавстві, які зумовили виникнення принципово но-
вих інститутів кримінального судочинства. Одним із яких є 
інститут укладення угод у кримінальному провадженні, 
створений з метою задоволення інтересів сторін криміна-
льного провадження шляхом досягнення компромісу.  

Слід зазначити, що відповідно до ст. 468 КПК України 
може бути укладено такі види угод:  
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