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НАСИЛЛЯ В СІМ’Ї ЯК ДЕТЕРМІНАНТ 
БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ 

Питання насильства в сім’ї є проблемою державного 
значення. Про масштабність цієї проблеми свідчать не 
тільки результати соціологічних досліджень, а також міжві-
домча статистика та дані громадських організацій. 

Відповідно до закону «Про запобігання та протидію до-
машньому насильству» насильством в сім’ї є будь-які умисні 
дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного 
характеру одного члена сім’ї по відношенню до іншого, 
якщо ці дії порушують права і свободи члена родини як лю-
дини та громадянина, завдають йому моральної шкоди, 
шкоди його фізичному чи психічному здоров’ю [1]. 

Також закон визначає чотири форми насильства: 
1. фізичне; 
2. психологічне; 
3. сексуальне; 
4. економічне. 
Цю проблему розглядали такі вчені як І. О. Бандурка, 

Є. Мелибруда, Л. Гема та інші. Але, на нашу думку, не всі 
аспекти цієї проблеми були розглянуті. В роботах цих вчених 
не до кінця розкрита проблема сучасної родини як детермі-
нант безпритульності неповнолітніх.  
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Актуальність обраної теми полягає в тому, що дитяча 
безпритульність становить загрозу національній безпеці на-
шої держави в соціальній сфері. В таких умовах на дитину 
впливають фактори криміналізації. Вони починають вжи-
вати наркотичні засоби , прекурсори, алкоголь. Основним 
родом їх діяльності становиться жебрацтво , крадіжки , гра-
бежі , розбої. У зв’язку з цим збільшується рівень злочинно-
сті серед осіб , що не досягли 18 років [2]. 

Головним чинником , що призводить до дитячої безпри-
тульності, на нашу думку, є проблема насильства в сім’ї. 
Іноді батьки не знаходять кращого методу виховання ніж 
побої та образи.  

Точної кількості неповнолітніх безпритульних не може 
дати жодна організація. Державна статистика на  
2006–2010 роки повідомляє, що понад 100 тисяч дітей  
знаходяться на вулиці [3]. Не слід забувати про латентність 
даного фонового явища. Дані ініціативних досліджень  
засвідчують значно вищу кількість. 

Долаючи проблему жорстокості та насильства в україн-
ському суспільстві Україна ратифікувала низку міжнарод-
них договорів, зокрема, Міжнародний пакт про громадянські 
та політичні права, Міжнародну конвенцію про економічні, 
соціальні та культурні права, Конвенцію ООН про викорі-
нення всіх форм дискримінації щодо жінок та Факультатив-
ний Протокол до неї, Конвенцію ООН проти тортур та інших 
форм жорстокого, нелюдського чи принижуючого пово-
дження або покарання, Конвенцію ООН про права дитини. 

Разом з тим, національне законодавство включає в себе 
нормативно-правові акти, що регулюють певні питання 
протидії насильству над дітьми. Насамперед, частиною 2 
статті 52 Конституції нашої держави встановлено, що будь-
яке насильство над дитиною та її експлуатація пересліду-
ється законом [4]. 

Кримінальний Кодекс України визначає високу ступінь 
суспільної небезпеки та встановлює відповідальність за зло-
чини проти дітей (умисне вбивство дітей, доведення дітей 
до самогубства, нанесення тілесних ушкоджень, побої та мо-
рдування, катування, незаконне позбавлення волі або ви-
крадення дитини тощо) [5]. 

Держава вже зробила перші кроки для боротьби з цією 
проблемою. Окрім прийняття нормативно-правових актів 
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було створено відділ у справах сім’ї та дітей, який входить 
до складу управління соціального захисту населення рай-
держадміністрації і в межах відповідного структурного під-
розділу управління забезпечує виконання наступних за-
вдань: 

– забезпечення реалізації державної політики з питань 
соціального захисту населення, підтримки сім’ї, попере-
дження насильства в сім’ї; забезпечення рівності прав чоло-
віків та жінок, протидії торгівлі людьми, виконання про-
грам і здійснення заходів у цій сфері. 

– виконує функції щодо поліпшення становища сімей, 
попередження насильства в сім’ї, забезпечення гендерної рі-
вності та протидії торгівлі людьми, та інші. 

Отже, насилля в сім’ї як детермінант безпритульності не-
повнолітніх несе суттєву шкоду для нашої держави. Вона 
складною і небезпечною для майбутнього демографічного і 
соціального розвитку держави. Для пошуку подолання цієї 
проблеми потрібне більш глибоке дослідження тематики. 
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