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ПОШИРЕНІСТЬ НАСИЛЬСТВА ЩОДО ДІВЧАТ 

ТА ЖІНОК 
Підготовлено GfK Ukraine для Фонду народонаселення ООН  
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Вступ 

На замовлення Фонду народонаселення ООН 

компанія GfK Ukraine в серпні-вересні 2014 

року провела національно репрезентативне 

опитування щодо досвіду  насильства серед  

жінок і дівчат. Опитування проводилось на базі 

блоку анкети «Відносини в родині» Медико-

демографічного обстеження домогосподарств 

(МДОУ), яке було проведене у 2007 році 

Українським центром соціальних реформ 

спільно з Державним комітетом статистики та 

Міністерством охорони здоров’я України і за 

підтримки USAID.  

У 2014 році було опитано 1 606 жінок віком 15-

49 років, вибірка включала АР Крим, в 

Донецькій та Луганській області опитування 

проводилось в населених пунктах, 

підконтрольних Україні, а також в Донецьку та 

Луганську. У 2007 році було опитано 2903 жінок 

віком 15-49 років по всій Україні. Основні 

висновки, отримані в результаті дослідження, 

представлені в даній інфографіці 
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VIOLENCE 

Фізичне та сексуальне насильство щодо 
жінок 
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Фізичне 
насильство 

Частка жінок у віці 15-49 

років, які пережили фізичне 

насильство з часу, коли їм 

виповнилося 15 років 

 

З 2007 року поширеність фізичного та 
сексуального насильства щодо жінок зросла  

5% 2007 

8% 2014 

Сексуальне 
насильство 

Частка жінок у віці 15-49 

років, які коли-небудь 

пережили сексуальне 

насильство 

 

Фізичне та/або 
сексуальне 
насильство 
Частка жінок у віці 15-49 

років, які пережили 

принаймні одну з форм 

насильства (фізичного або 

сексуального) 

 

тут і далі показники опитування 2014 року, які є значуще нижчими, 
ніж показники опитування 2007, позначаються 

тут і далі показники опитування 2014 року, які є значуще 
вищими, ніж показники опитування 2007 року, позначаються  

Джерело: Опитування жіночого населення України у віці 15-49 років у 2014 та 2007 році 

17% 2007 

19% 2014 

18% 
2007 

22% 
2014 
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Поширеність фізичного та сексуального насильства  
щодо жінок зросла переважно за рахунок 
насильства з боку осіб, які не є родичами 

В сім’ї 

Частка жінок, які зазначили досвід 

фізичного насильства з боку чоловіка 

або інших родичів 

 

Поза сім’єю 

Частка жінок, які зазначили досвід фізичного 

насильства з боку осіб, що не є родичами 

В сім’ї 

Частка жінок, які зазначили досвід 

сексуального насильства з боку чоловіка  

або інших родичів 

Поза сім’єю 

Частка жінок, які зазначили досвід сексуального 

насильства з боку осіб, які не є родичами 

Фізичне насильство  

Сексуальне насильство  

2014 2014 

2014 2014 

2007 2007 

2007 2007 

14% 
3% 

2% 
3% 

16% 
5% 

4% 3% 

Джерело: Опитування жіночого населення України у віці 15-49 років у 2014 та 2007 році 
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Лише 32% жертв фізичного та/або сексуального 

насильства звертались по допомогу, в 2007 році 

таких було 38%    

Джерела допомоги 
Частка жінок у віці 15-49 років, які пережили випадки фізичного або сексуального насильства та 

звертались по допомогу до різних джерел (жінка могла одночасно звернутись до кількох 

осіб/організацій) 

32% 

2014 

Частка жертв фізичного 

та/або сексуального 

насильства, які 

звертались по допомогу 

38% 

2007 

Частка жертв фізичного 

та/або сексуального 

насильства, які 

звертались по допомогу 

Джерело: Опитування жіночого населення України у віці 15-49 років у 2014 та 2007 році 

19% 

16% 

7% 

4% 

3% 

2% 

1% 

1% 

28% 

13% 

18% 

7% 

1% 

6% 

1% 

1% 

Власна родина 

Міліціонер 

Родина чоловіка / партнера 

Друг/знайомий 

Адвокат 

Сусід 

Соціальна служба / організація 

Лікар/медперсонал 

2014

2007
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Причини незвернення по допомогу для жертв – 

впевненість у власній спроможності впоратися з 

ситуацією, а також сором, страх або зневіра 

Причини, чому жінки ні до кого не звертались по допомогу* 

Вважала, що сама можу 

впоратись з ситуацією 

Не вірила, що хтось може 

допомогти 

Соромно 

Боюсь, що якщо звернусь по 

допомогу, стане ще гірше 

Не знала, до кого можна 

звернутись/нема куди звернутись 

Вважала, що це нормальне 

явище 

14% 

11% 

7% 

40% 

* 34% обрали варіант «важко сказати» або відмовились відповідати на це питання. 

5% 

5% 

Джерело: Опитування жіночого населення України у віці 15-49 років у 2014 та 2007 році 
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33% 

Частка 

безрезультатних 

випадків 

звернення по 

допомогу (за 

твердженням 

жертв фізичного 

та/або 

сексуального 

насильства) 

33% 32% 

Зокрема, частка безрезультатних випадків 

звернення по допомогу…: 

До знайомих осіб (родичі, 

партнер або бойфренд, 

друзі, знайомі, сусіди, 

колеги по роботі) 

До професіоналів 

(міліціонерів, адвокатів, 

психологів, громадських 

організацій) 

З 50 жінок, що звертались до міліції, 19 
зазначили, що не отримали належної 
допомоги. 

2014 

Жертви фізичного та/або сексуального насильства, 
які зверталися по допомогу, у третині випадків 
допомоги не отримали  

Джерело: Опитування жіночого населення України у віці 15-49 років у 2014 та 2007 році 
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40% 

33% 

14% 

9% 

6% 

3% 

2% 

2% 

19% 

Колишній 
чоловік/партнер 

Теперішній 
чоловік/партнер 

Батько/вітчим 

Мати/мачуха 

Колишній бойфренд 

Сестра/брат 

Теперешній бойфренд 

Роботодавець/ колега 

Інші люди, не родичі*** 

Особи, які заподіяли 

фізичне насильство* 

27% 

25% 

16% 

16% 

3% 

3% 

1% 

9% 

Теперішній 
чоловік/партнер 

Знайомий 

Незнайомець 

Колишній 
чоловік/партнер 

Інший родич 

Вітчим 

Бойфренд 

Інше 

Особи, які заподіяли сексуальне 

насильство** 

* Частка жінок, які назвали певних осіб, що заподіяли насильство, серед жінок у віці 15-49 років, які пережили фізичне насильство з часу, коли 

їм виповнилося 15 років  

** Частка жінок, які назвали певних осіб, що заподіяли насильство, серед жінок у віці 15-49 років, які пережили сексуальне насильство 

***Переважно знайомі або незнайомі чоловіки  

Фізичне та сексуальне насильство найчастіше 
здійснюють чоловіки/партнери, які проживають з 
жінкою 

Джерело: Опитування жіночого населення України у віці 15-49 років у 2014 та 2007 році 
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Насильство у шлюбі з боку чоловіка 
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Кожна п’ята жінка, яка має досвід шлюбу, 
зазнавала насильства у шлюбі з боку чоловіка 

Частка жінок у віці 15-49 років, які мають досвід шлюбу, які пережили: 

 

18% 2014 22% 2007 

Психологічне насильство у шлюбі 

15% 2014 13% 2007 

Фізичне насильство у шлюбі 

Сексуальне насильство у шлюбі 

3% 2014 2007 3% 

Принаймні одну з форм 
насильства у шлюбі  
(психологічного або фізичного, 
або сексуального) 

24% 

Джерело: Опитування жіночого населення України у віці 15-49 років у 2014 та 2007 році 

22% 

2014 

2007 
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68% 

13% 

7% 

1% 

Порізи, синці або біль 

Травми очей, розтягнення, 
вивихи або опіки 

Глибокі рани, переломи 
кісток, зламані зуби або 

інші важкі травми 

Поранення від 
вогнепальної зброї 2014

Більшість жінок з досвідом 
фізичного та/або сексуального 
насильства у шлюбі зазнавали 
болю та травм 

 
Частка жінок з досвідом фізичного/сексуального 

насильства у шлюбі, які зазнали під час 

насильства…  

Джерело: Опитування жіночого населення України у віці 15-49 років у 2014 та 2007 році 
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Найчастіше страждали від насильства у шлюбі 

жінки, чий чоловік зловживає алкоголем; жінки, 

чий батько бив матір; жінки, які визнають, що 

чоловік за певних обставин може побити дружину 

Насильство у шлюбах, 

де чоловік часто 

зловживає алкоголем 

Частка жінок, які страждали 

від насильства у шлюбі, 

серед тих, чий чоловік часто 

зловживає алкоголем  

9% Частка жінок, які страждали від 

насильства у шлюбі, серед тих, 

чий чоловік НЕ зловживає 

алкоголем  

Насильство у шлюбі 

щодо жінок, чий батько 

бив матір 

Частка жінок, які страждали 

від насильства у шлюбі, 

серед тих, чий батько бив 

матір 

Частка жінок, які страждали від 

насильства у шлюбі, серед тих, 

чий батько НЕ бив матір 

Насильство у шлюбі щодо 

жінок, які визнають, що 

чоловік має право побити 

дружину 

Частка жінок, які страждали від 

насильства у шлюбі, серед тих, хто 

визнає, що чоловік має право побити 

дружину за певних обставин 

Насильство у шлюбах, де 

чоловік НЕ зловживає 

алкоголем  

Насильство у шлюбі щодо 

жінок, чий батько НЕ бив 

матір 

Насильство у шлюбі щодо 

жінок, які вважають, що 

чоловік НЕ має права бити 

дружину 

 Частка жінок, які страждали від 

насильства у шлюбі, серед тих, 

хто НЕ визнає право чоловіка 

бити дружину  

Джерело: Опитування жіночого населення України у віці 15-49 років у 2014 та 2007 році 

76% vs. 

17% 

21% 

37% 

36% 

vs. 

vs. 
VIOLENCE 

NO 
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Cоціально-демографічні 

характеристики жінок, які частіше за 

інших зазнавали насильства у шлюбі 
• Жінки у віці 40-49 років 

• Жінки, у яких є діти 

• Жінки, які мають середню освіту чи нижче 
середнього рівня та/або  чоловіки яких мають 
середню освіту чи нижче середнього рівня 

• Жінки, які мають освіту вищу або нижчу, ніж у 
чоловіків 

• Жінки з найнижчим рівнем добробуту 

• Жінки, старші своїх чоловіків 

Джерело: Опитування жіночого населення України у віці 15-49 років у 2014 та 2007 році 

• Жінки, які працюють (на відміну від 
незайнятих)  

• Мешканки Північного, Центрального 
та Західного регіонів 

• Жінки, шлюб яких триває більше 5 
років та жінки, які були у шлюбі  
більше 1 разу 

• Жінки, які проживають у сільській 
місцевості (вони частіше, ніж жінки      
у містах, зазнають психологічного 
насильства) 

VIOLENCE 


