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нерівнозначні, але в сукупності дають підстави для чіткого відмежування 
різних заходів адміністративного примусу один від одного. 
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Сучасний період розвитку української держави визначається 

впровадженням корінних перетворень у суспільстві і потребує ретельного 
перегляду основних засад, форм та методів діяльності органів влади, зокрема 
міліції як органу виконавчої влади. Реформування державно-управлінської 

діяльності передбачає широке, багатоаспектне вдосконалення 
адміністративної діяльності міліції і, в першу чергу, форм та методів 

діяльності з охорони громадського порядку, попередження та припинення 
правопорушень, зокрема протидії вчинення насильства в сім’ї. Таким чином, 

в сфері сімейних відносин намітилися і прогресують негативні тенденції. 
Зростання насильства в сім’ї є глобальною проблемою, яка потребує пошуків 

механізмів її вирішення. Тому актуальність проблем протидії насильству в 
сім’ї не викликає сумнівів.  

Відповідно до п. 1.2 наказу Міністерства України у справах сім’ї, 
молоді та спорту Міністерства внутрішніх справ України від 07.09.2009 

№ 3131/386 «Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії 
структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної політики 
щодо попередження насильства в сім'ї, служб у справах дітей, центрів 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів 
внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в 

сім'ї». 
Сімейний кодекс України не регулює сімейні відносини між 

двоюрідними братами та сестрами, тіткою, дядьком та племінником, 
племінницею та поміж іншими родичами за походженням. На погляд 

науковців, перелічені категорії родичів неодмінно повинні бути враховані 
при здійсненні попередження насильства в сім’ї та відповідно підпадати під 

дію Закону України «Про попередження насильства в сім’ї». Адже 
відповідно до ч. 4 ст. 3 СК України сім’єю може бути визнано проживання 

брата та сестри, особи з дітьми чи батьками, дядьком, тіткою, племінником, 
племінницею, свояком та іншими категоріями родичів. 
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Невизначеним також є питання кваліфікації насильства, яке виникає 
між колишнім подружжям. Чи можна в даному випадку кваліфікувати його 

як насильство в сім’ї? 
Об’єктом насильства в сім’ї можуть бути різні члени сім’ї. Виходячи з 

цього, виділяють наступні типи насильства в сім’ї: насильство у відносинах 

подружжя або осіб, які мають чи мали регулярні інтимні стосунки; 
насильство з боку батьків щодо неповнолітніх дітей; насильство з боку 

дорослих дітей щодо батьків; насильницькі стосунки між дітьми в одній 
сім’ї; насильство між іншими членами сім’ї. 

Таким чином, на погляд науковців, доцільним було б доповнити ст. 1 
Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» переліком осіб, яких 

можна вважати членами сім’ї при кваліфікації насильства в сім’ї, до яких 
віднести: подружжя та партнерів, які проживають разом або за взаємною 

згодою мають тривалі (більше 1 року) інтимні чи інші значущі стосунки; 
колишнє подружжя та колишніх партнерів; батьків (мати, батько) та дитину 

(дітей); усиновителів (усиновителя) та усиновлених; діда (бабусю) і онука 
(онуку); вітчима (мачуху) і пасинка (падчерку); братів та сестер; фактичних 

вихователів і вихованців; тітку (дядька) та племінника (племінницю); інших 
родичів; домашніх робітниць та членів їх сімей. 
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Сучасна ситуація, яка існує в Україні, низький соціально-економічний 
рівень в державі - негативно впливають на усі верстви населення, а особливо, 

на одну з основних її ланок – сім’ю. Об’єктивні явища (безробіття, різке 
зниження достатку членів родини, матеріальна скрута тощо) та чинники 

суб’єктивного характеру (роздратованість, неврівноваженість, агресивність 
тощо) в кінцевому випадку призводять до вчинення насильства в сім’ї. 

Зростання насильства в сім’ї є глобальною проблемою, яка потребує пошуків 
механізмів її вирішення, що є досить актуально на сьогодні. 

Однак, і це не основною проблемою яка існує на теперішній час. На 
жаль, сьогодні в Україні діяльність служби дільничних інспекторів міліції 

щодо попередження насильства в сім’ї є малоефективною, причинами чого 
виступає недосконалість чинного законодавства, що регулює питання 


