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ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ В СІМ’Ї: 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

Однією з нагальних проблем, що постають перед суспі-
льством, є профілактика насилля у сім’ї. Дану проблему 
можна назвати досить розповсюдженим явищем в практи-
ці повсякденного життя в усьому світі [1]. Тому багато нау-
ковців не можуть не приділити уваги цьому феномену. 

Особливості профілактики та запобігання насильства в 
сім’ї досліджували такі вчені, як Яценко В. П., Ткачен-
ко І. М., Сергеєва К. В., Баранова О. В., Томусякова І. І., 
Кубіцький С. О., Трубавіна І. М. та інші. 

Істотний вплив на формування законодавства щодо 
протидії насильству в сім’ї спричинила Загальна деклара-
ція прав людини, Конвенція ООН про права дитини. За-
безпеченню рівності прав жінок і чоловіків, захисту жінок 
від проявів насильства сприяли Пекінська декларація та 
Платформа дій. Подальший системний аналіз положень 
законодавства дозволив узагальнити, що України щодо 
протидії насильству в сім’ї розвивається відповідно до 
міжнародних стандартів. Але основною проблемою зали-
шається недосконала практика його застосування [2]. 

У закордонній практиці поширене поняття «домашнє 
насильство», яке включає в себе дії стосовно дружини чи 
чоловіка, неповнолітньої особи, інвалідів та родичів. Деякі 
юристи, психологи та соціальні працівники вважають, що 
це поняття є набагато ширшим, хоча у вітчизняному до-
свіді регламентовано використання поняття «насильство  
в сім’ї» [3]. 
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Насильством в сім’ї можна назвати будь-які умисними 
дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічно-
го спрямування одного члена сім’ї стосовно іншого, якщо ці 
дії порушують конституційні права і свободи члена сім’ї як 
людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, 
шкоду його фізичному чи психічному здоров’ю [4]. 

Майже у кожної людини існує своє поняття слова 
«сім’я», це поняття головним чином у більшості асоціюється 
з безпекою, захистом, місцем спокою та відпочинку [5]. 
Трубавіна Ірина Миколаївна пропонує таке визначення 
поняття «сім’я» – це є окремим соціальним інститутом з 
правами і функціями в суспільстві, обов’язками в сім’ї, 
ролями; особливою соціальною системою з різними стосун-
ками і структурою; первинним колективом з метою, розпо-
ділом влади і відповідальності; особливою соціальною гру-
пою з власними цінностями [6]. 

Конфліктна ситуація в багатьох українських родинах 
почала частіше звертати на себе увагу дослідників з ви-
вчення гендерних питань і спонукати до детального ви-
вчення причин та умов насильства в родинах. З метою ви-
коренення та протидії насильству, компетентними органі-
заціями та установами в Україні проводяться різні профі-
лактичні заходи з членами сімей, котрі найбільш схильні до 
вчинення насильства, організуються і реалізуються корек-
ційні роботи з особами, які вчинили насильство в сім’ї [5].  

Насамперед, причини звичайної жорстокої поведінки, 
в першу чергу, криються в культурі нашого суспільства. 
Початковими проявами морально-етичної та соціально-
психологічної деградації є деформація моральних якостей, 
що зовні проявляється у грубості, егоїзмі і цинізмі, збу-
дженні низьких бажань і потягів, обмеженні інтелектуаль-
них і вольових можливостей. Крім того, у сім’ях, де існує 
алкогольна проблема, панує атмосфера емоційної напруги, 
незадоволення, недовіри та відчаю. Руйнівними наслідка-
ми тривалого зловживання спиртними напоями є втрата 
колишнього соціального статусу, розпад сім’ї, втрата люд-
ської подоби [1]. 

Для профілактики насильства у сім’ї велике значення 
має соціально-психологічна робота. Існуючі різні визначення 
соціально-психологічної роботи мають спільне: її розуміння 
як професійної, яка виступає як інструмент прискореної  
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та успішної соціалізації і розвитку сім’ї, особистості. Соціа-
льний педагог виконує свою роботу в межах покладених на 
нього функціональних обов’язків і повноважень, його робо-
та є професійною і характеризується через діяльність, фу-
нкції та процедури роботи [6]. 

Соціально-психологічна робота співробітниками дошкі-
льних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних 
закладів, соціальних служб, громадських організацій, пра-
цівниками поліції, медичними працівниками, громадськіс-
тю має за мету розповсюдження знань про проблему на-
силля, захист прав дітей, методи впливу на батьків у випа-
дку конфліктних ситуацій з дітьми, засоби протидії 
жорстокому поводженню з дітьми, надання допомоги в 
складній життєвій ситуації [4]. 

Клочан Ю. В., аналізуючи соціально-психологічну про-
філактику жорстокого ставлення у сім’ї, акцентує свою 
увагу на методи збору інформації з метою раннього вияв-
лення цього явища. Передусім це огляд, безпосереднє спо-
стереження за поведінкою дитини, бесіди, використання 
опитувальників, тестів. Окрім того необхідно проводити 
опитування батьків, родичів, сусідів, працівників закладів 
освіти; застосовувати опитувальники з дослідження про-
явів жорстокості в дитячо-батьківських відносинах, емо-
ційної сторони дитячо-батьківської взаємодії, анкету для 
батьків на виявлення типових способів виховного впливу 
на дитину та ін. [4].  

Підсумовуючи вище зазначене, можна сказати, що на-
сильство в сім’ї – це проблема, яку можна вирішити лише 
за допомогою реалізації комплексу заходів як загальнодер-
жавного, так і регіонального рівнів [7]. Однак, основною 
проблемою залишається недосконала практика застосу-
вання даних заходів. Слід сказати, що масштаби даного 
феномену є глобальними, тому подальша соціально-
психологічна робота є необхідною умовою протидії з даною 
проблемою. 
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Україна багато років активно претендує на високе міс-
це у рейтингу демократичних країн світу, тому в умовах  
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