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Майже половина населення України (44%) страждалавіднасилля 

в сім’ївпродовжсвогожиття, причому 30% з них 

зазнавалижорстокогоповодження в дитячомувіці. 

Ці данібулоотримано в результатіпроведення масштабного 

соціологічного дослідження ООН у 2009 р. 

Та ситуація є критичною й зараз. Щороку від 

1 до 3 млндітей в Україністаютьсвідкамиабо жертвами 

домашньогонасильства. 

Що спонукаєбатьківзавдаватишкодувласнимдітям? 

Якідіївважаютьсянасильством? До чогопризводитьжорстокеповодження 

з дитиною, та як з ним боротися? 

На ці та іншізапитанняможназнайтивідповіді в нашійстатті. 

 

Про що ще говорятьрезультатидослідження ООН? 
У цьому дослідженні, що проводилосяпротягомдвохмісяців, взяли 

участь 1800 українціввікомвід 18 років. 

Наведемо важливіфакти, що стали 

відомимивнаслідокйогопроведення. 

1. Близькополовини тих, хтозазнавав насильства в дитячомувіці, стикалися 

з ним і в доросломужитті. 

2. Жінки частішестикаються з насильством в сім’ї в доросломувіці, 

а чоловіки — в дитячому. 

3. Основною причиною 

різнихситуаційнасильствабільшістьпотерпілихназивали стан алкогольного 

сп’яніння. 

4. Близько 75% жертв різнихвидівнасильствані до кого не зверталися 

по допомогу. 
Вартозазначити, що результатидослідженняпоказують: 

насильствооднаково розповсюджене і в багатих, і біднихсім’ях, але 

йогожертвичастіше не приносятьосновнийдохід у сім’ю. 

 

Які причини домашньогонасильства над дітьми? 

Найчастішевіджорстокогоповодження 

в дитинствістраждають малюкивіком до 10 років. 

До насильства над дітьминайчастішепризводять: 

1. Соціально-економічнанестабільність: низькийрівеньжиття та достатку, 

безробіттятощо. 

Статистичніданіпоказують, 

що в Українііснуютьблизько 2 млннеповних 

http://www.hearts.in.ua/articles/against-domestic_violence/623.php


і проблемнихсімей, де немаєкогось з батьківабо ж батьки знаходяться 

в постійнихпошукахроботи. 

2. Батьківськестражданнявіднасильства в дитинстві. 
Ці батьки просто не знаютьіншихметодіввиховання, тому 

що їх такожвиховувалиподібним чином. І це могло 

повторюватисядекількапоколінь. 

При цьому, майжекожнатравмованадитинаобіцяєсобі, що не буде так 

поводитися з власнимидітьми, але 

в ситуаціїконфліктуреалізує «батьківськісценарії». 

3. Впевненість, що такий стиль виховання є корисним для дитини. 
Такі батьки вважають, що з дитиною не потрібноцеремонитися, 

догоджати, й виправдовуютьсвоюжорстокуповедінкурозмовами про 

дисципліну та суворевиховання. 

4. Раннєбатьківство. 
Часто в молодих матусь і татусів відсутнє почуття батьківської 

відповідальності. Віднезнання того, як поводитися з дитиною, мама 

чи татопочинаєпроявлятиагресію й усіпроблемивирішувати одним 

способом — криками чи побиттям. 

5. Задоволеннявласнихегоїстичних потреб у домінуванні та агресії. 

 

Якимбуваєнасильство по відношенню до дитини? 
До жорстокогоповодження відносять будь-яку форму 

поганогоповодження з дітьми: або шляхом заподіянняшкоди, або ж 

невиконаннямдій для її попередження. 

Найчастішетількифізичненасильство 

ми вважаєможорстокимповодженням, навіть не уявляючи, 

як часто демонструємонасильство й стаємойого жертвою. 

До жорстокогоповодження з дітьмивідноситься: 

1. Фізичненасильство: 
 нанесенняпобоїв, ран; 

 запотиличники, штовхання; 

 ляпаси; 

 залученнядитини до вживаннянаркотиків, алкоголю, паління. 

 

Згідно з результатами нового опитування, яке провели ЮНІСЕФ разом 

з Міністерствомсоціальноїполітики та фондом ООН в 2018 р., 

кожендругийукраїнецьвважає, що шльопнутидитину по сідницях 

не є насильством.  

2. Психологічне (емоційне) насильство: 

 ігнорування, ізоляція; 

 словесніобрази (вигадуванняпрізвиськ, лайка); 

 погрози, залякування («Ти в мене дограєшся!» тощо); 

 приниженнягідності; 

 обвинуваченнядитини в тому, в чому вона не винна; 

 демонстраціянелюбові, ворожості; 

https://tsn.ua/video/video-novini/nasilstvo-za-statistikoyu-kozhna-p-yata-zhinka-v-ukrayini-ye-zhertvoyu-agresiyi.html?_ga=2.131935046.878145010.1541943688-1012929043.1515526354


 поводження, як з прислугою; 

 ламання та ушкодженняособистих речей; 

 обмеженняспілкування з родичами, друзями, ровесниками. 

3. Сексуальненасильство — 

використаннядитинидорослоюлюдиноючи іншоюдитиною для 

задоволеннясексуальних потреб абоотриманнявигоди. 

4. Нехтування — відсутністьналежногозабезпеченняосновних потреб 

дитини в їжі, одязі, житлі, вихованні, медичнійдопомозі з боку 

батьківчи осіб, що їх замінюють. 

Вартозауважити, що зазвичайдитина-жертва 

страждає одночасновіддекількохвидів насильства. 

 

До чогопризводитьнасильство над дітьми? 

Жорстоке поводження з дітьми й зневажання інтересами малюків 

можуть мати різні види та форми, але їхніми наслідками завжди є серйозний 

збиток для здоров’я, розвитку й соціалізації дитини, нерідко й загроза 

її життю. 

Виділяють три основнігрупинаслідків знущання над дитиною: 

1. Фізичні — травми, затримкифізичногорозвитку (відставання в рості, 

масітіла), різнізахворювання. 

2. Психічні — низькасамооцінка, депресія, неконтрольованийгнів, 

почуттяпровини, сорому, відчуттянеповноцінностітощо. 

3. Соціальні — труднощі в соціалізації, відсутністьміцногозв’язку 

з дорослими та навичокспілкування з ровесниками, що може стати 

поштовхом до девіантноїповедінки. 

 

Якінаслідки того, що дитинаспостерігає 

за прояваминасильствав сім’ї? 
Навітьтоді, коли малюк безпосередньо не береучасті 

в конфліктах (захопленийгрою, дивиться телевізортощо), вонивпливають 

на нього, травмуючи таким чином. 

Реакцієюдитини на насильство в сім’ї є: 

 відчуття провини (ніби вона відповідальна в насильстві, яке 

їй доводиться спостерігати), сорому й страху; 

 сум та гнів, тому що вона не можезмінити те, що відбуваєтьсяв сім’ї. 

Такіпереживанняобов’язково проявляютьсязгодом в поведінці дитини. 

Аджесаме в сім’їдитинавчитьсявзаємодіяти з іншими людьми, 

долатитруднощі й пізнаватижиття. 

Діти, що були свідкамижорстокогоповодження в сім’ї, засвоюють: 

1. Насильство — 

це засіброзв’язанняконфліктівабоотриманнябажаного (спочатку вони 

переносятьцю навичку в дитячий садок, школу, а потім і в свою сім’ю). 

2. Негативніформиповедінки в суспільстві — найвпливовіші. 

3. Довіряти людям, особливо дорослим, — небезпечно. 

4. Свої почуття й потреби не можнавиявляти відкрито. 



У сім’ях, де в стосунках з дітьмипереважаютьконтроль, 

нехтуваннядитячими проблемами, один одного, 

дитинаможевирости агресивноюабозанадтопасивною. Таким 

дітямважчевчитися, контролювати себе й налагоджуватистосунки з іншими 

людьми. 

 

Що мають знати батьки? 

Згідно з законом, прийнятим у січні 2018 року, 

за скоєннядомашньогонасильства 

введено кримінальнувідповідальність (замістьадміністративної). 

Припинитидомашнєнасильствоможна, навчившись поважатиіншу 

думку, індивідуальніособливості та інший стиль поведінки. 

Адже жорстокістьпростішепопередити, ніж вести з нею боротьбу. 

Вартопам’ятати, що: 

1. Діти — це особистості, хочще й маленькі. Потрібно не тількилюбити, але 

й поважати їх. 

2. Виховання — складнийпроцес, якийвимагаєзусиль та терпіння. 

3. Не вартовимагативіддитини бути ідеальною. Не буває такого, щобмалюк 

все знав і вміводнаково добре. 

4. Не потрібнопорівнювати своїхдітей з іншими (натомістьзвертайтеувагу 

на попереднідосягненнямисамоїдитини). 

5. Якщонеприємнаситуаціясталася при сторонніх людях, кращепоговорити 

з дитиноювдоманаодинці, а не відчитуватиїї на місці. 

І найважливіше: потрібно частішепоказуватидітям нашу любов, 

не забувати про пестощі, обійми та приємні слова. Вони так їх потребують! 

До того ж, це кращийзахистмалюківвіджорстокогоповодження. 

 

Адже сімейні взаємовідносини — найперші та найміцніші соціальні 

стосунки, які значною мірою впливають на майбутнє дитини, її здатність 

до адаптації й відчуття благополуччя. 

 


