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демонструючи своє зневажливе ставлення до вимог режиму, конфліктність та відкрите 
протистояння у відносинах з представниками адміністрації. Щодо засуджених за ст. 393 КК 
України, то причини вчинення ними цього злочину знаходяться за межами території установи 
виконання покарань, а саме бажання виконати певні дії важливі для засудженого за межами 
виправної колонії, потреба зустрічі та спілкування з членами сім’ї та близькими родичами та ін. 

По-п’яте, відмінність між засудженими за вказані злочини проявляється також у 
порівнянні їх неформального статусу, тобто ставлення до звичаїв і традицій злочинного світу, а 
також місця у ієрархії засуджених. Засуджені за ст. 391 та 392 КК України активно підтримують 
злочинні закони і традиції, користуються авторитетом серед інших засуджених, у соціальному 
середовищі засуджених належать до групи негативної спрямованості, чим і пояснюється їх 
високий неформальний статус. Що ж до засуджених за ст. 393 КК України, то вони бажаючи 
залишатися непомітними серед інших засуджених та у першу чергу для представників 
адміністрації, або взагалі не підтримують злочинні традиції та закони, або ж ставляться до їх 
дотримання нейтрально. 

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що засуджені, які під час відбування покарання у 
МПВ вчинили злочини, передбачені ст.ст. 391, 392 та 393 КК України, враховуючи їх морально-
психологічні особливості, високий ступінь соціально-педагогічної занедбаності та антисоціальної 
спрямованості становлять підвищену суспільну небезпеку не лише для суспільства в цілому, а і 
для встановленого порядку відбування покарання, авторитету УВП та безпеки персоналу цих 
органів. 
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Abstract: The thesis deals with the problems of domestic violence, as well as factors that lead to 

violent actions. 
Розглядаючи питання особи насильника, деякі науковці  стверджують,  що співвідношення 

домашніх насильників залежить від статі. Досить часто це пояснюється тим, що чоловіки 
агресивніші, ніж жінки, і більше схильні у своїх взаєминах з іншими обирати фізичну агресію. Цю 
відмінність відносять на рахунок генетичних або соціальних факторів. З одного боку, 
стверджується, що чоловіки вже на генетичному рівні запрограмовані на більшу схильність до ідеї 
агресії, ніж жінка, а з іншого боку - в багатьох культурах вважається, що представники чоловічої 
статі не тільки є, але і повинні бути агресивніші жінок [1].  
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 Варто відзначити, що окрім соціальних факторів є люди, які народжуються з певними 
генетичними й психологічними вадами, що за несприятливих умов середовища можуть стати 
фактором, який провокує агресивну поведінку, наслідком якої може стати учинення 
насильницьких дій. Але це відбувається лише в тому разі, коли є сукупність соціальних збудників 
такої поведінки. На думку В. В. Голіни, здатність людини до кримінальної деструктивності 
закладено природою, однак вона не є фатальною і здебільшого має соціально обумовлений 
характер [2]. 
 Досліджуючи цю проблематику, науковці у своїх кримінологічних дослідженнях уже 
давно приділяють увагу тісному зв’язку між характером протиправної поведінки та особливостями 
особи злочинця. Типовою рисою досліджуваних випадків є те, що їх учиняє, як правило, одна 
особа. За даними кримінологічних досліджень, лише 3 % злочинів у сфері сімейно-побутових 
відносин учиняється групами, що пов’язано з близькими стосунками злочинця та потерпілого [3]. 
За даними О. М. Фатєєва, сімейні конфлікти, що переростають у злочини, у групі вчиняються 
лише в 5 % [4]. На думку О. Є. Фінько, такі злочинні групи виникають спонтанно, зазвичай їх 
називають ситуативними [5]. 
 Вивчення категорії осіб, які вчинили злочини проти особи у сфері сімейно-побутових 
відносин, доводить, що більшість таких злочинів учиняють чоловіки (86,9 %). У середньому за 
п’ять років кількість жінок, які винні у вчиненні таких злочинів, не перевищує 13,1 %. Під час 
побутових конфліктів і вчинення злочину жінкам-злочинцям притаманні такі властивості, як 
неврівноваженість поведінки, емоційна нестриманість, схильність до афектів. Багато вчених 
акцентують увагу на тому, що злочинна активність чоловіків загалом у шість разів перевищує 
злочинну активність жінок. Це пояснюють тим, що жінка обмежена у своїй діяльності колом 
сімейного життя, зайнята домашнім господарством, а тому вона набагато рідше ніж чоловік 
піддається враження; у чоловіка, у порівнянні з жінкою, набагато більше найрізноманітніших і 
сильних відчуттів, під впливом яких виникає план злочину; чоловіки більше схильні до вживання 
алкоголю і наркотиків, зловживання якими призводить до можливості вчинення злочину [4]. 

Не варто забувати, що постраждалими від сімейного насилля можуть бути і діти. 
Зазначимо, що більше 60 % українських дітей у віці до 14 років стають жертвами фізичного або 
психічного покарання. За цим показником з Україною можуть порівнятися такі країни, як Беліз (71 
%) і Тринідад і Тобаго (77 %). Серед країн СНД подібна поведінка відносно дітей практикується у 
Білорусі (84 %), Таджикистані (78 %), Вірменії (70 %). Окремо необхідно вказати на експлуатацію 
дітей в українських родинах. Так, 7 % дітей у віці від 5 до 11 років неправомірно залучаються до 
праці. За показниками використання дитячої праці Україна може бути порівняна з Індонезією та 
Панамою [6]. 

Зупиняючись на питанні чоловічого насильства у сім'ї, О. М. Фатєєв усіх чоловіків, які 
вчинили сімейне насильство (68 %), поділив на такі вікові групи: 18–20 років, 21–25 років, 26–30 
років, 31–40 років і старше 40 років. Для першої і другої з цих груп характерні такі діяння, як 
заподіяння шкоди здоров’ю (28 %), зґвалтування (24 %), хуліганство (36 %). Побиття і тортури, дії 
сексуального характеру вчиняють переважно особи віком 31–40 років і старше. Убивство рідше 
вчиняють особи віком 18–20 років (8 %) та старше 40 років (7 %). 

Місцем проживання осіб, які вчинили насильство, у 49,8 % випадків було місто, село – у 
20,3 % випадків, селище міського типу – 24,6 %. Вид занять кривдників був такий: найбільша 
кількість з них безробітні – 55,6 %, студентська молодь – 41,6 %, представники робітничих 
професій – 17,9 %, учнівська молодь – 12,6 %, військовослужбовці – 7,7 %, державні службовці – 
6,3 %, працівники правоохоронних органів – 6,1 %, підприємці – 5,4%.  

Сімейний стан осіб, які вчиняли насильницькі дії: одружені – 15,2 %; неодружені 
(співмешканці) – 47,2 %; розлучені – 37,6 %. Такі дані були отримані під час досліджень і іншими 
науковцями: серед осіб, які вчинили злочини в сім’ї, переважають ті, хто перебував у шлюбі (55 
%) [5]. 

З метою отримання інших емпіричних кримінологами було проведено опитуваних групи 
осіб . За результатами цієї роботи підведено підсумки з таких питань: 1. Чи були у Вашій сім’ї 
випадки насильства загалом: так – 41 %, ні – 59 %. 2.Чи були Ви свідками насильницьких дій, що 
вчинялися проти членів Вашої родини (близьких, рідних): а) фізичного насильства: так – 62,3 %; 
ні – 37,7 %; б) психологічного  насильства: так – 79 %; ні – 21 %; в) сексуального насильства: так – 
5,2 %; ні – 94,8 %; г) економічного насильства: так – 74,5 %; ні – 25,5 % [5]. На основі таких даних 
можна зробити висновок, що насильство в сім’ї  є дуже поширеним явище і зачіпає майже кожну 
сім’ю. Залишається відкритим питання чи правдиво були надані відповіді і чи не мали опитані 



52 

умислу ухилитися від відповідей тим самим збільшуючи латентну злочинність. 
 У своїй монографії присвяченій кримінологічним проблемам умисних вбивств і тяжких 
тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно-побутовій сфері Б. М. Головкін зазначає, що 
більшість домашніх насильств вчинялись чоловіками зрілого віку, що у певній мірі пояснюється 
кризовими періодами їх особистого чи сімейного життя. У них спостерігається накопичення 
негативного життєвого досвіду, ослаблення соціальних зв’язків, дезадаптація. Злочинці, 
здебільшого одружені або перебувають у фактичних шлюбних відносинах з потерпілими. Винні 
мають середній освітній рівень, викривлену систему ціннісних орієнтацій і життєвих установок. 
Зазвичай такі особи не обтяжують себе сімейними обов’язками, уникають суспільно-корисної 
праці. Нерідко порушують норми правопорядку, за вчинення яких притягувалися до 
адміністративної та кримінальної відповідальності [7]. 

Аналізуючи проблему, слід сказати, що масштаби насильства в сім’ї є глобальними. Цій 
проблемі пріоритетну увагу приділяє вся світова спільнота та владні структури держав. 
Ефективність боротьби з насильством буде залежати від зусиль правоохоронних органів, засобів 
масових інформацій та законодавців, діяльності громадських об’єднань громадян та місцевої 
влади.  
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