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ABSTRACT 
Olha Bespal. On determining the circle of domestic violence victims. It was stated that the 

problem of domestic violence for Ukraine remains relevant. This is evidenced not only by official 
statistics, but also by the number of people seeking help. A positive step in combating domestic violence 
is to complement the Criminal Code of Ukraine Art. 126-1. However, the disposition of this article 
contains some inaccuracies, among them the need to clarify which persons fall under the protection of this 
article. There is a similar problem in the draft Criminal Code of Ukraine, which the working group is 
currently working on. The article notes that an understanding of who may be victims of domestic violence 

as a criminal offense has a great scientific and practical importance. Because it will affect not only the 
correct criminal law qualification and the imposition of a fair and sufficient punishment, but also the 
application (or non-application) of restrictive measures against the offender, depending on how the 
person's actions will be qualified. The author analyzed the concepts of «close relations», «family 
relations», «close persons». As a result, it was concluded that these categories do not cover all persons 
protected by the Law of Ukraine «On Prevention and Counteraction to Domestic Violence». Therefore, to 
eliminate the inconsistency of criminal law with this Law, it is proposed in the disposition of Art. 126-1 
«Domestic violence» of the Criminal Сode of Ukraine the phrase «concerning the spouse or the former 
spouse or other person with whom the guilty is (was) in family or close relations» and also in Art. 4.7.3. 

«Domestic violence» of the draft Criminal Code of Ukraine shall replace the phrase «concerning a spouse 
or other close person, including a former one» replaced by «concerning a person covered by the Law of 
Ukraine «On Prevention and Counteraction to Domestic Violence». 
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ПРОБЛЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ДОМАШНЬОМУ 

НАСИЛЬСТВУ НАД ДІТЬМИ В УКРАЇНІ 

 
 

У статті розкрито проблеми домашнього насильства над дітьми в Україні. Обґрунтовано 
побудову системи запобігання домашньому насильству над дітьми, яка може відбутися лише за 
умови впровадження комплексних програм, прийнятих на основі державної кримінальної політики 
з урахуванням специфіки стану домашнього насильства і його характеру. Доведено, що для 

ефективного запобігання домашньому насильству над дітьми необхідне формування відповідної 
суспільної свідомості. 

Ключові слова: запобігання, домашнє насильство, діти, кривдник, родина, запобігання. 
 

Постановка проблеми. Глобалізаційні зміни у сфері соціально-економічних і 

політичних процесів, які відбуваються у XXI ст., вимагають правового захисту законних 

прав та інтересів людини і громадянина у різних сферах її життєдіяльності, в тому числі 

і в домашній сфері. На жаль, домашнє насильство над дітьми – це не випадковий факт 

людської деструктивності, а стійке, масове, вкрай небезпечне явище, яке потребує (ultra 
ratio) державного втручання щоденно. 

З метою протидії та запобігання домашньому насильству загалом і над дітьми 

зокрема Верховною Радою України 7 грудня 2017 року було ухвалено прогресивний 

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» [1]. Цим 

Законом України було визначено організаційно-правові засади запобігання та протидії 

домашньому насильству, основні напрями реалізації державної політики у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству, спрямовані на захист прав та інтересів 

осіб, які постраждали від такого насильства. 
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До речі, впродовж 2020 року до Національної поліції України надійшло 208 784 

заяв, повідомлень про вчинені правопорушення та інші події, пов‘язані з домашнім 

насильством. За результатами розгляду вказаних заяв та повідомлень поліцейськими 

складено понад 132,7 тис. адміністративних протоколів за фактами вчинення 

домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового 

заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування 

(стаття 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення). 

Водночас протягом 2020 року розслідувано 3319 кримінальних проваджень за 

кримінальними правопорушеннями, пов‘язаними з домашнім насильством, з них за 

статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України – 74, за статтею 121 

(Умисне тяжке тілесне ушкодження) – 77, за статтею 122 (Умисне середньої тяжкості 
тілесне ушкодження) – 64, за статтею 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) – 1118, за 

статтею 126 (Побої і мордування) – 140, за статтею 126-1 (Домашнє насильство) – 1669 [2]. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. 
Фрагментарно питання запобігання домашньому насильству над дітьми висвітлювалися 

в науково-теоретичних дослідженнях таких учених, як: А. Благої, О. Бєлової, 

І. Богатирьова, О. Богатирьової, О. Бойко, Б. Головкіна, О. Джужі, О. Зазимко, 

О. Ковальової, О. Коломойця, Л. Крижної, М. Кузнєцова, Н. Лесько, М. Пузирьова, 

С. Романцевої, М. Самченко та зарубіжних вчених А. Ахматова, О. Ільяшенка, 

Д. Корецького, В. Мелешко, Г. Міньковського, О. Старкова, Д. Шестакова та інших.  

Метою статті є вивчення проблем запобігання домашньому насильству над 

дітьми в Україні. 
Виклад основного матеріалу. Незважаючи на велику кількість наукових 

розробок у домашній сфері, проблеми запобігання домашньому насильству над дітьми 

залишаються однією з актуальних у кримінологічній науці. Це пов‘язано з тим, що 

вчинення особою – кривдником домашнього насильства над дітьми викликає природне 

занепокоєння родини за своє життя, благополуччя сім‘ї і безпеку дітей, а також знижує 

довіру до державної політики у сфері запобігання домашній злочинності. Ми 

вважаємо, що саме в кримінологічній науці має надаватися більше уваги проблемам 

запобігання домашньому насильству над дітьми, оскільки дитина є найбільш 

уразливою у сімейній сфері. 

Тому варто наголосити, що проблеми запобігання домашньому насильству над 

дітьми, як одній із форм домашньої злочинності в Україні, взагалі є малодослідженими і 

достатньо актуальними для нашого суспільства, і, зокрема, для кожної сім‘ї. Чинники, 
що формують причини і умови домашнього насильства над дітьми, пов‘язані з: 

– соціально-політичною кризою в Україні, яка не посилює захист сім‘ї, як 

головного осередку суспільства, а навпаки розбещує її устої; розшарування населення за 

рівнем матеріального стану, коли одні сім‘ї мають все, а інші виживають, як можуть; 

– невпевненістю більшості громадян у завтрашньому дні, що породжує небажання 

народжувати дітей, займатися їх вихованням; 

– появою агресивності та конфліктності в сім‘ї, як наслідок, розлучення, вчинення 

кримінального правопорушення з усіма його ознаками; 

– вчинення кривдником домашнього насильства над дитиною породжує у неї 

психологічну травму, яка може створити підґрунтя агресії у її дорослому віці; 

– відсутністю у більшості батьків педагогічних знань та основ психології, що 
зумовлює жорстокість, насильство у відносинах між дорослими та дітьми тощо. 

Варто також зазначити, що чинниками домашнього насильства над дітьми є: 

прихованість забороною втручання держави в особисте та приватне життя людей; 

духовна і моральна криза основних підвалин життя людей; жертва виправдовує 

кривдника, пробачає його і не бажає захисту. До речі, за даними вітчизняного вченого 

М. Кузнєцова, 80 % кривдників вважають, що домашнє насильство над дітьми – це 

приватна справа тільки членів родини [3]. 

Щодо мотивів вчинення домашнього насильства над дітьми, то за нашим 

дослідженням і дослідженням інших вчених кримінологів, вони передбачають: прояв 

агресії кривдника над дитиною у зв‘язку з колишнім його приниженням в родині 

(побиття, знущання тощо (64 %). За ним йдуть мотиви ревнощів – відповідно 19 %, і 

корисливі – відповідно 14,6 %. Інші мотиви становлять відповідно 2,4 %. 
У процесі дослідження проблем домашнього насильства над дітьми ми звернули 

увагу на дані щодо фізичного і психічного стану здоров‘я суб‘єктів домашнього 
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насильства (батько або мати). За окремими вивченими нами кримінальними 

провадженнями щодо вчинення кримінального правопорушення за ст. 126-1 КК України 

нам не вдалося встановити жодних хронічних (соматичних) захворювань у кривдників, 

які вчиняли насильство над дітьми. Це говорить про те, що кривдник прямо усвідомлює 

вчинення протиправних дій щодо своєї дитини і бажає їх вчиняти. 

Прояви домашнього насильства над дітьми можна умовно поділити на три стадії: 

рання – це коли формуються сімейні стосунки між чоловіком і дружиною шляхом 

складання шлюбу, при цьому з‘являються перші суперечки з приводу побутових питань, 

майбутнього виховання дітей; проміжна – це коли в сім‘ї народжуються діти, родина 

стикається з випробуванням на стійкість; повна – коли в родині з‘являється кривдник, 

тобто особа, яка підпадає під ознаки ст. 126-1 КК України. 
На жаль, домашнє насильство над дітьми не дозволяє сім‘ї виконувати свої 

інституційні функції, тим самим породжує неспроможність репродукувати своє 

майбутнє як на фізіологічному, психологічному, так і інтелектуальному рівнях. 

У цьому контексті актуальними є слова відомого вітчизняного кримінолога 

академіка А. Закалюка, який у власних працях зазначав, що громадянська незрілість, 

моральні збочення неповнолітніх, тим паче вчинення ними суспільно небезпечних діянь 

має викликати виняткову занепокоєність суспільства, держави, вимагають глибокого 

аналізу та вжиття всіх необхідних заходів щодо недопущення таких проявів, запобігання 

їх вчиненню, найбільш раціонального реагування на вчинені злочини, включно із 

застосуванням покарання та альтернативи останньому [4, с. 467]. 

Ознаками виникнення домашнього насильства над дітьми є: зниження або повна 
втрата інтересу до школи; затримка або різке зниження рівня інтелектуального розвитку; 

загальмованість у відповідях, під час виконання завдань; труднощі запам‘ятовування, 

концентрації уваги; відсутність друзів або надмірна нерозбірлива дружелюбність; 

гігієнічна занедбаність, неохайний вигляд; постійний голод або спрага; невпевненість у 

собі; почуття провини. 

На думку вітчизняного вченого І. Богатирьова, здебільшого ці ознаки поділяють 

на: соціально-демографічні; кримінально-правові; соціально-рольові; морально-

психологічні [5, с. 79]. При цьому серед зарубіжних учених-кримінологів найбільш 

поширеним є виділення шести груп ознак, що характеризують особу злочинця: 

1) соціально-демографічні ознаки; 2) кримінально-правові ознаки; 3) соціальні вияви в 

різних сферах життєдіяльності, або соціальні зв‘язки; 4) моральні властивості; 

5) психологічні ознаки; 6) фізичні (біологічні) характеристики [6, с. 151]. Отже, якщо ми 
бачимо дитину зі схожими ознаками, варто замислитися над їх причиною, спробувати її 

з‘ясувати та, якщо є змога, допомогти. 

Одним із завдань кримінологічної науки на сучасному етапі її розвитку є 

узагальнення певного знання про особу, яка вчиняє кримінальне правопорушення з 

тим, щоб системно представити характерні кримінологічні ознаки цієї особи, які,  

потребують поглибленого знання з метою розроблення відповідної системи протидії 

та запобігання. 

На це, зокрема, звертає увагу і вітчизняна вчена А. Блага, на думку якої однією з 

основних складових досліджень проблеми насильства в сім‘ї є вчення про особу 

злочинця, без якого неможливо до кінця з‘ясувати всі інші кримінологічні проблеми, чи 

то детермінанти насильства в сім‘ї, чи то організація запобігання йому [7, с. 92]. Тому 
кримінологічні ознаки особи-кривдника, який вчинив кримінальне правопорушення у 

домашній сфері, має розглядатися з погляду міждисциплінарного підходу і методології 

структурного аналізу. 

Інший вітчизняний кримінолог А. Богатирьов з цього приводу зауважує, що 

домашня злочинність є серйозною і поширеною проблемою в Україні; на жаль, вона 

охоплює всі родинні зв‘язки, але найнебезпечнішим її виявом є насильство над дітьми, а 

тому її вирішення потребує обов‘язкового втручання держави та громадськості. 

Також, на думку вченого, домашня злочинність цілком є обґрунтованим об‘єктом 

кримінологічного дослідження, тому її можна розглядати як сукупність суспільно 

небезпечних дій або бездіянь, що передбачають фізичні, словесні, моральні та 

економічні образи й примус для залякування і отримання влади одних членів сім‘ї над 

іншими [8, с. 202]. 
Запобігання домашньому насильству над дітьми можливо лише за умови 

ретельного вивчення особи-кривдника, який вчинив кримінальне правопорушення у 
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домашній сфері, оскільки саме воно є носієм причин вчинення такого правопорушення і 

ключовим елементом у механізмі злочинної поведінки даної особи. Очевидно, що для 

підвищення ефективності запобігання вчиненню особою-кривдником кримінального 

правопорушення у домашній сфері потрібне вміння виявити основні характерні ознаки і 

властивості осіб, які його вчиняють, а також наявність повної і достовірної інформації 

про їхні особливості. 

Варто зазначити, що з метою вирішення проблем запобігання домашньому 

насильству над дітьми до кривдника, який вчинив кримінальне правопорушення у 

домашній сфері, можна передбачити застосування інституту звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв‘язку з примиренням кривдника і жертви домашньої злочинності, 

що врегульовано п. 2 ч. 1 ст. 469 Кримінального процесуального кодексу України, де 
законодавець передбачив у кримінальних провадженнях щодо кримінальних 

правопорушень, вчинених у домашній сфері, можливість укладання угоди про 

примирення за ініціативи потерпілої (потерпілого). А тому в кримінальному 

провадженні за ст. 126-1 КК України цей інститут заслуговує певної уваги з боку 

вітчизняних учених з метою його подальшого удосконалення. 

Варто також наголосити, що проблеми вчинення кривдником домашнього 

насильства над дітьми потребують виваженого підходу з боку правоохоронних органів. 

Кожен такий випадок має бути всебічно розслідуваний і вивчений. Як показало наше 

дослідження, саме домашнє насильство над дітьми має велику латентність, про нього не 

хочуть говорити як про соціально-правове явище, а тому до нього треба підходити у 

кожному випадку індивідуально. 
Проведене опитування жертв домашньої злочинності у 2021 році науковою 

школою «Інтелект» у межах фундаментального дослідження «Домашня злочинність в 

Україні: протидія та запобігання» показало, що 70 % респондентів бажали 

примиритися із кривдником у домашній сфері. Порівняно з 2019 роком цей відсоток 

становив 90 % [9, с. 42]. 

І хоча більшість респондентів вважають, що вони хочуть зберегти сімейні 

відносини, мати повноцінну сім‘ю, разом виховувати дітей, ми на перспективу 

прогнозуємо, що з кожним роком ситуація буде змінюватися. Зокрема, офіс 

Генерального прокурора України визнав для роботи окружних прокурорів 2021 рік 

роком протидії та запобігання домашній злочинності. Активну і роз‘яснювальну роботу 

щодо запобігання домашньому насильству над дітьми проводить Національна поліція 

України, громадські організації. 
Тому ми впевнені, що в перспективі заходи запобігання (загальносоціальні, 

спеціально-кримінологічні та індивідуально-профілактичні) мають позитивно вплинути на 

запобігання кримінальним правопорушенням у сімейній сфері. Серед вирішення проблем 

запобігання домашньому насильству над дітьми є належне законодавче забезпечення. 

На жаль, низка положень запобігання домашньому насильству над дітьми не 

знайшли свого належного відображення у кримінальному процесуальному 

законодавстві України на виконання вимог Стамбульської конвенції (а саме, які 

стосуються забезпечення права потерпілого від домашнього насильства 

користуватися правовою допомогою; забезпечення права надавати свідчення без 

особистої присутності порушника шляхом використання комунікаційних технологій; 

положення, які передбачають можливість дослідження доказів щодо історії 
сексуальних стосунків та поведінки жертви лише у виняткових випадках, коли це є 

суттєвим і необхідним). 

Це означає, що резерви для його вдосконалення як у нормативній, так і 

правозастосовній площині наявні, і вони мають стати підґрунтям для подальших 

наукових досліджень у цій царині. До того ж варто пам‘ятати, що у разі виявлення 

домашнього насильства над дітьми діти потребують допомоги в будь-якому разі – на 

відміну від дорослих. До речі, допомогти в таких ситуаціях цілком реально – треба 

тільки побачити можливість цієї допомоги і вчасно протягнути до неї руку. Але, на нашу 

думку, запобігти домашньому насильству над дітьми в родині може тільки справжня 

любов, ніжність та доброта. 

Варто також відмітити, що процес збирання доказів та притягнення кривдника до 

кримінальної відповідальності за порушення обмежувального припису (ст. 390-1 
КК України) є доволі проблематичним, особливо в частині заборони наближатися до 

постраждалої особи на визначену відстань, коли інших доказів, крім свідчень 
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постраждалої, немає. 

Зважаючи на це, а також те, що відповідно до Закону України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству» контроль за виконанням кривдниками таких 

спеціальних заходів протягом строку їх дії здійснюють підрозділи Національної поліції, 

ми пропонуємо вирішувати питання щодо вироблення ефективних засобів доказування 

та відповідного контролю, спираючись на позитивний досвід європейських країн. 

Зокрема, в Іспанії, Грузії, Румунії та Австрії для контролю за виконанням 

кривдником обмеження щодо наближення до постраждалої особи використовують 

електронні браслети для кривдників та спеціальні електронні пристрої для постраждалих 

осіб, які надсилають інформацію про наближення кривдника [10]. 

Висновки. Зважаючи на викладене вище, та для належного контролю за 
виконанням кривдниками заборони наближатися до потерпілої особи, а також 

недопущення повторної віктимізації потерпілої особи, ми пропонуємо внести відповідні 

зміни до Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», 

Кодексу України про адміністративні правопорушення та низки статей КК України, 

Кримінального процесуального кодексу України, Кримінально-виконавчого кодексу 

України з метою запровадження додаткового запобіжного механізму у вигляді 

застосування електронних засобів контролю за кривдником. 
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ABSTRACT 

Larysa Barbarosh. Problems of preventing domestic violence against children in Ukraine. 
The article reveals the problems of domestic violence against children in Ukraine. It is noted that the 
globalization changes in the social-economic and political processes taking place in the XXI century 
require legal protection of the legal rights and interests of human being and citizen in various spheres of 
life, including domestic sphere. Unfortunately, domestic violence against children is not an accidental fact 
of human destructiveness, but a stable, massive, extremely dangerous phenomenon that requires (ultra 
ratio) state intervention on a daily basis. 

The article emphasizes that the problems of preventing domestic violence against children, as one 

of the forms of domestic criminality in Ukraine, are generally little studied and quite relevant for our 
society, and in particular for every family. Factors that shape the causes and conditions of domestic 
violence against children are related to: 

– social-political crisis in Ukraine, which does not strengthen the protection of the family as the 
main center of society, but on the contrary corrupts its foundations; stratification of the population 
according to the level of material condition, when some families have everything and others survive as 
they can; 

– insecurity of the majority of citizens in the future, which creates a reluctance to have children, 

to deal with their upbringing; 
– the emergence of aggression and conflict in the family, as a consequence, divorce, the 

commission of a criminal offense with all its features; 
– the perpetrator of domestic violence against a child creates a psychological trauma, which can 

create a basis for aggression in adulthood; 
– lack of pedagogical knowledge and basics of psychology in most parents, which leads to 

cruelty, violence in relations between adults and children, etc. 
In the process of researching the problems of domestic violence against children, we paid 

attention to the data on the physical and mental state of health of the subjects of domestic violence (father 
or mother). According to some of the criminal proceedings we have studied regarding the commission of 
a criminal offense under Art. 126-1 of the Criminal Code of Ukraine, we failed to establish any chronic 
(somatic) diseases in perpetrators who committed violence against children. This means that the abuser is 
directly aware of the commission of illegal acts against his child and wants to commit them. 

The construction of a system for the prevention of domestic violence against children is 
substantiated, which can take place only with the implementation of comprehensive programs adopted 
on the basis of state criminal policy, taking into account the specifics of the state of domestic violence 

and its nature. 
Keywords: prevention, domestic violence, children, offender, family, prevention. 

 

 

 


