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ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО: ПРИЧИНИ, ОЗНАКИ, МЕТОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
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Домашнє насильство, зокрема насильство над жінками і дітьми, є одній з найважливіших проблем су-

часного суспільства в Україні і в світі в цілому. Для захищеності членів сім'ї від домашнього насильства 

необхідна обізнаність про свої права. Саме інформатизація населення про дану проблему і, при необхід-

ності,, втручання педагогів і соціальних служб дозволять змінити існуючу ситуацію  
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Home violence, in particular violence above women and children, is one of major problems of modern society in 

Ukraine and in the world overall. For protect of family members from home violence knowledge is needed an 

awareness about the rights. Exactly informatization of population about this problem and, if necessary, help 

from teachers and social services will allow to change an existent situation 
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1. Вступ 

Розвиток глобальної злочинності в теперішній 

час є предметом уваги не тільки правоохоронних ор-

ганів, але й вчених, психологів та педагогів, які нама-

гаються зрозуміти причини цього явища і розробити 

методи попередження і боротьби. Але, якщо суспіль-

ство ставиться здебільшого негативно до проявів на-

сильства «на вулиці», то насильство вдома багато 

людей щиро вважають нормою. У багатьох європей-

ських країнах ця проблема активно обговорюється і 

досліджується. Наша ж країна тільки долучається до 

цього процесу. В нашій державі проблема насильства 

над дітьми та жінками замовчувалась як самими жер-

твами, так і правоохоронними органами і суспільни-

ми організаціями. Лише останніми роками суспіль-

ство звернуло увагу на цю проблему. Статистичні 

дані свідчать про надзвичайно широке розповсю-

дження домашнього насильства в усіх верствах насе-

лення. Причому випадки часто повторюються і три-

вають роками. Як наслідок, в результаті домашнього 

насильства у жертв виникають як психологічні роз-

лади (депресія, безсоння, нав‘язливі стани, страхи), у 

А ці проблеми пов‗язані не тільки з психологічними 

проблемами, так і суто фізіологічні, проблеми, такі 

як головні болі, болі в серці тощо, які також мають 

психогенну природу. 
 

2. Огляд літератури 

Закон України "Про попередження насильства 

в сім'ї", дає таке визначення: насильство в сім'ї – це 

"будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психо-

логічного чи економічного спрямування одного чле-

на сім'ї по відношенню до іншого члена сім'ї, якщо ці 

дії порушують конституційні права і свободи члена 

сім'ї як людини та громадянина і наносять йому мо-

ральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному 

здоров'ю". Закон розрізняє чотири види домашнього 

насильства:  

• фізичне;  

• психологічне;  

• економічне;  

• сексуальне [1–5]. 

Фізичне насильство в сім'ї – це умисне нане-

сення різного виду тілесних ушкоджень, одного чле-

на сім'ї іншому, яке може призвести чи призвело до 

приниження честі та гідності потерпілого, або до по-

рушення фізичного чи психічного здоров'я, до появи 

травм, разноманітних хвороб чи розладів, або навіть 

до смерті [2–6]. 

Сексуальне насильство в сім'ї – це змушу-

вання до будь-якого виду статевих контактів у ро-

дині, якщо вони здійснюються без згоди одного з 

членів сім‗ї. Слід зазначити, що сексуальні дії щодо 

члена сім'ї, який не досяг повноліття, незалежно, 

бажав він їх чи ні, також трактуються як сексуальне 

насильство [4–6]. 

Психологічне насильство в сім'ї – це уми-

сні словесні образи або погрози, переслідування, 

залякування, приниження одним членом сім‗ї ін-

шого або інших. Тобто це психологічний тиск од-

ного члена родини на іншого. І хоча в цьому випа-

дку немає фізичних ушкоджень, такий вид насиль-

ства призводить до стану емоційної невпевненості 

та може заподіяти суттєву шкоду психічному здо-

ров'ю жертви, розвитку різного роду психічних ро-

зладів, депресії тощо [5, 6]. 

Економічне насильство в сім'ї – це явище, 

коли один член родини навмисно позбавляє іншого 

певних матеріальних статків, зокрема, житла, їжі, 

одягу, коштів тощо з метою повного контролю над 

його життям. Причому це не залежить від рівня 

економічного благополуччя родини. Такі вчинки 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 
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здійснюють шкоду фізичному чи психічному здо-

ров'ю або навіть здатні призвести до загибелі поте-

рпілого [5, 6]. 

 

3. Домашнє насильство: причини, ознаки, 

рекомендації щодо попередження 

Важливою складовою цієї проблеми є домаш-

нє насильство над жінками. 

Витоки цієї проблеми в Україні пов‗язані з па-

тріархальним типом культури, що склався історично і 

панує й досі. Здавна український чоловік виконував 

роль захисника, воїна, а жінка залишалась берегинею 

роду. Таким чином її соціальна роль була насамперед 

присвячена сім‘ї. В радянські часи, хоча жіноча ема-

нсипація і була офіційно задекларована, але де-факто 

ситуація принципово не змінилась.  

Не менш важливим і тісно пов‗язаним з ви-

щевказаним є сімейне насильство над дітьми, коли 

батьки намагаються бути «господарями» життя вла-

сної дитини, а малюки, вважаючи себе винними, на-

віть не намагаються захиститись. До того ж в украї-

нському суспільстві «не прийнято» обговорювати 

такі речі. Окрім цього, часто можна спостерігати, 

що один із батьків мовчки спостерігає за насильст-

вом над своєю дитиною з боку свого чоловіка чи 

дружини, побоюючись зруйнувати сім‗ю, або само-

му зазнати образ чи побоїв.  

Виходячи з вищевказаного, метою цього дос-

лідження є дослідити і систематизувати дані про до-

машнє насильство, виявити його основні ознаки, мо-

жливі причини та методи попередження. 

 

4. Результати досліджень 

На шляху до встановлення справжньої рiвностi 

в гендерному відношенні у нашій країні стоять на-

ступнi чинники: 

1. В масовій свiдомостi, і досі існують певні 

стереотипи, що вважають жiнку як істоту, слабшу 

ніж з чоловiк, а отже, другорядну в різних сферах 

життя. Згідно цього, жінка повинна бути беззапереч-

но підпорядкована чоловіку, не повинна мати своєї 

думки, і грає вторинну роль на роботі і дома. Змінити 

цю ідеологію може лише виховання молоді з новим, 

сучасним світоглядом.  

2. Важка економiчна ситуацiя, яка може приз-

вести до безробіття (як жінки, так і чоловіка) часто 

штовхає жінок до пошуку нових видів заробiтку що 

нерiдко призводить до продажу жiнок з метою їх по-

дальшої сексуальної експлуатацiї [6–8]. 

3. Необізнаність жінок щодо своїх прав, недо-

статня робота різноманітних жiночих органiзацiй, та 

елементарна невпевненість жінок у вiдстоюваннi 

своєї свободи. Сюди ж треба віднести побоювання 

жінок осуду з боку знайомих та родичів через «непо-

кірність». 

Серед найголовніших жiночих проблем окрім 

сімейного насильства, можна виділити проституцiю 

та продаж жiнок як живого товару. Особливої гост-

роти набула проблема сексуальних домагань на ро-

боті збоку чоловіків-керівників під загрозою звіль-

нення. Такі відносини часто вважаються нормою в 

деяких організаціях. 

Ознаки насильства. Розглянемо ознаки, за 

якими можна впізнати жінку, щодо якої тривалий час 

здійснюється домашнє насильство. 

До фізичних ознак можна віднести загальне 

погіршення здоров‘я, часта наявність синців та забо-

їв, що пояснюється падінням. Також можуть мати мі-

сце відсутність зубів, ушкодження кісткової і 

м‘язової тканин, наявність слідів від попередніх 

травм, укусів, розриви і пошкодження органів стате-

вої системи тощо. Такі жінки можуть нехтувати осо-

бистою гігієною, що посилює лють їх домашніх кри-

вдників [6–8].  

Психологічні ознаки: різного роду психологі-

чні розлади, наявність скарг або хвороб психогенного 

характеру; недостатнє лікування та невиконання 

приписів лікарів, страхи, необгрунтована тривож-

ність, повна безініціативність і відчуття безпораднос-

ті. Часто таким жінкам забороняють бачитися з роди-

чами друзями, що викликає у них гостре відчуття са-

мотності. Все це може призвести до думок про само-

губство чи навіть суїцидальних намірів чи спроб. Часто 

цьому передують погрози позбавити себе життя [6, 7]. 

Серед економічних ознак розглядаються, зо-

крема, такі, як відсутність можливості керувати сі-

мейним бюджетом і власними коштами, що поясню-

ється матеріальною неакуратністю або розумовою 

обмеженістю. Може існувати заборона з боку чолові-

ка працювати або навчатися. Іноді чоловік дозволяє 

жінці працювати, але забирає всі зароблені нею кош-

ти, пояснюючи це тим, що він «глава сім‗ї», і жінка 

вимушена утримувати в тому числі і чоловіка-

неробу. Жінку можуть обмежувати в одязі і взутті, 

хоча статки родини дозволяють купити якісні і модні 

речі [6, 7].  

Необхідно також звернути увагу на сексуаль-

ні ознаки домашнього насильства, зокрема зниження 

або втрата сексуального потягу сексологічні травми 

та пошкодження статевих органів, що виникають 

внаслідок грубих сексуальних контактів, часто з еле-

ментами садизму. Як результат - можемо спостеріга-

ти викидні, замирання вагітностей та небажані вагіт-

ності, оскільки чоловік не переймається питаннями 

контрацепції [6–8]. 

Наступною проблемою в Україні і вцілому у 

світі є насильство над дітьми. 

Хоча на законодавчому рівні в нашій державі 

введено багато нових норм, положень та правил, які 

начебто повинні захистити права дитини, визначити 

неповнолітніх повноправними учасниками суспіль-

них стосунків, в реальному житті часто дорослі не 

сприймає дітей, як таких членів родини і суспільства, 

які можуть мати свою думку і гідні уваги. Результати 

чисельних досліджень підтверджують, що спроби 

дитини самостійно захистити себе у будь-яких офі-

ційних установах практично завжди приречені на не-

вдачу. Нажаль, доводиться констатувати, що в нашій 

країні дитина не має захисту як з боку суспільства 

так і з боку працівників правоохоронних органів від 

жорстокості і знущання дорослих [9, 10].  

Саме тому актуальність проблеми профілакти-

ки домашнього насильства над дітьми не викликає 

сумніву. 



Психологічні науки                                                 Scientific Journal «ScienceRise» №5/1(10)2015 

  

 
73 

Слід зауважити, що саме необізнаність непов-
нолітніх зі своїми правами як в сім‗ї, так і у відноси-
нах з представниками закону є однією з причин по-
рушення їх прав. Зокрема, виявлено, що більшість 
підлітків вважають законними такі дії міліціонерів, 
як зупинка і обшук групу підлітків, причому без 
складання будь-яких протоколів і без присутності 
понятих. Деякі підлітки навіть допускають застосу-
вання правоохоронцями фізичної сили тощо. Крім 
того, неповнолітні щиро вважають, що батьки мають 
право бити їх, знущатися, обмежувати в їжі, одязі, 
виганяти з дому тощо, довіряючи розповідям дорос-
лих про те, що їх також били і саме тому вони вирос-
ли порядними людьми [10–12]. 

Психологи відмічають той факт, що здебіль-
шого жорстоке поводження з дітьми це результат до-
машнього насильства над їхніми батьками в дитинст-
ві. Іноді вони, коли подорослішають, намагаються 
виправити власні помилки і використовують для того 
своїх дітей, як мішень. І цей сценарій може повторю-
ватись декілька поколінь [13]. 

Згідно чинного законодавства, домашнє пси-
хологічне насильство проявляється в образах із вико-
ристанням лайливих, часто нецензурних слів, підви-
щення голосу, часто без причини тощо. Все це при-
нижує честь і гідність члена сім‘ї, так же як і образ-
ливі жести на його адресу із метою утримування його 
в атмосфері страху [13].  

Який же вихід є для людини, що стала жертвою 
сімейного насильства? В нашій країні діють спеціальні 
кризові центри, а також центри медико-соціальної реа-
білітації, де фахівці можуть надати різного роду допо-
могу, вирішити питання з тимчасовим житлом, і навіть 
допомогти знайти роботу. Крім цього працівники цих 
центрів повідомляють службі дільничних інспекторів 
міліції чи кримінальній міліції в справах неповнолітніх 
про виявлені факти реального застосування насильства 
в сім‗ї, що сприяє притягненню винних до адміністра-
тивної або навіть кримінальної відповідальності.  

 

5. Висновки 
Досить багато людей, щодо яких чинять наси-

льство, не наважуються йому протистояти. Бажання 
захистити себе, почуття власної гідності і обізнаність 
в своїх правах можуть стати на заваді тим, хто хоче 
образити людину, навіть якщо це член родини.  
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ЗАХИСНИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПРОЕКЦІЇ ТА ЙОГО ЗВ‟ЯЗОК З  

САМОСПРИЙНЯТТЯМ ОСОБИСТОСТІ 

 

© О. М. Тохтамиш 
 

У статті зроблений аналіз класичних та сучасних концепцій проекції як захисного психологічного меха-

нізму, проведено емпіричне дослідження його зв‘язку з вербальнo-оцінювальним компонентом сприйман-

ня людиною самої себе. Встановлений значущий зв‘язок певних показників прояву дії захисного психо-

логічного механізму проекції з  окремими характеристиками особистісного самосприйняття 

Ключові слова: проекція, захисний механізм, глибинна психологія, тривога, особистість, вербальна 

оцінка, самосприйняття, несвідоме,  самооцінка, відповідальність 

 

The classical and contemporary concepts of projection as defense psychological mechanism is conducted are 

analyzed; empirical investigation of its connection with the verbal-evaluated component of self-perception is 

conducted. A significant connection of some criteria of influence demonstration of defense psychological mecha-

nism of projection with some moments of low self-perception is determined 

Keywords: projection, defense mechanism, depth psychology, anxiety, personality, verbal evaluation, self-

perception, unconscious, self-esteem, responsibility 

 

1. Вступ 

Поняття механізмів психологічного захисту, 

яке було запропоновано засновником психоаналізу 

З. Фройдом, продовжує використовуватися та ві- 

діграє свою роль в розумінні психічної діяльності 

людини в парадигмі глибинної психології та психо-

терапії. Одним з таких механізмів є проекція. До-

слідження взаємодії цього захисного механізму за-

лишається актуальним, зокрема, стосовно зако-

номірностей сприйняття та самосприйняття людини 

себе і зовнішнього світу. 

 

2. Постановка проблеми 

Вплив класичних психологічних концепцій на 

розвиток сучасної психології асимілюється психоте-

рапевтичним середовищем та практикою психологіч-

ного супроводу людини. Сприйняття людиною себе з 

великою вірогідністю залежить від проявів дії за-

хисних психологічних механізмів. Метою цієї статті 

є аналіз класичних і сучасних концепцій, які пояс-

нюють дію проекції як захисного психологічного ме-

ханізму, особливостей його функціонування і впливу 

на поведінку та адаптивні функції психіки, до-

слідження зв‘язку проекції як механізму психічного 

захисту з особливостями сприйняття людиною  

самою себе. 

3. Літературний огляд 

В психоаналітичній парадигмі під проекцією 

розуміється операція виділення та локалізації в ін-

шій людині чи в іншій речі тих якостей, почуттів, 

бажань, які суб'єкт не визнає або відхиляє в самому 

собі. На відміну від інших підходів до розуміння 

терміну проекція, цей тип проекції називають кла-

сичною, або захисною проекцією. Проекція є дуже 

давнім за походженням механізм захисту, який вияв-

ляється, зокрема, при параної (в класичному психо-

аналізі психологічний механізм проекції з самого по-

чатку пов‘язувався з таким розладом як параноя), але 

також і при "нормальному" мисленні (наприклад – 

забобони) [1]. 

В ранніх роботах З. Фройда проекція постає як 

первинний захист, пов'язаний з неправильним вико-

ристанням звичайного психічного механізму, напри-

клад, винесенням назовні джерела незадоволення. 

Параноїк проектує назовні болісні уявлення, а вони 

повертаються до нього у вигляді дорікань до себе:  

"... дійсні змісти залишаються тими ж самими, 

змінюється лише їх місце всередині загального ціло-

го" [2]. Проекція при параної трактується як первин-

ний захисний механізм, в своїй суті протилежний 

витісненню при неврозі нав'язливості. При цьому 

неврозі первинний захист являє собою витіснення в 


