
перебуває
в офіційному 
шлюбі

56

ніколи не був одружений
/ не мав стосунків

21

розлучений 9

перебуває
в незареєстро-
ваному шлюбі 8

зустрічається
з дівчиною,

але не проживає
разом із нею 4

2удівець

СОЦІАЛЬНОДЕМОГРАФІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕСПОНДЕНТІВ

Більшість опитаних чоловіків 
перебували в офіційному шлюбі

СІМ’Я

приблизно
однаковий

рівень заробітків

Загалом

жінка
заробляє

більше

брак роботи 
або заробітків

занадто багато роботи

важкі або погані 
умови праці

Чоловіки залишаються головними 
годувальниками родини

ДОХОДИ

Кожен третій чоловік відчуває 
стрес через свою роботу

ЗАЙНЯТІСТЬ

% чоловіків %

18–24

25–29

30–39

40–49

50–59

Вік, років:

чоловік
заробляє

більше
важко

відповісти

58

38

30

29

269 7

56

60

69

63 19 117

214 6

6 826

10 27 7

1452 29 5

Джерело: дослідження «Сучасне розуміння маскулінності: ставлення чоловіків до ґендерних стереотипів і насильства щодо жінок» (2018 р.).
У рамках дослідження опитано 1 520 чоловіків у віці 18–59 років із усіх регіонів України (окрім АР Крим).

Частка чоловіків, які часто 
відчувають пригнічення або 
стрес через причини, 
пов’язані з зайнятістю на 
ринку праці, % зайнятих 
респондентів



були свідками фізичного насильства 
з боку батька або вітчима по 
відношенню до матері

стикалися з недбальством батьків, 
які зловживали алкоголем

СТОСУНКИ МІЖ БАТЬКАМИ

ЩО ВПЛИВАЄ НА ФОРМУВАННЯ
ОСОБИСТОСТІ ЧОЛОВІКА? 

стикалися з 
цькуванням з боку 
однолітків або 
старших дітей

зазнавали фізичних покарань 
із боку батьків у дитинстві

КУЛЬТУРА НАСИЛЬСТВА

ШКОЛА

зайнятих чоловіків
працюють більше стандартних 
40 годин
на тиждень

ПОНАДНОРМОВА РОБОТА

вчиняли насильницькі дії 
в стані алкогольного 
сп’яніння

були травмовані внаслідок 
вживання алкоголю або 
травмували інших осіб

ЗЛОВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЕМ

більше половини чоловіків, які 
проходили службу в армії або 
навчалися у військових закладах, 
стикалися з жорстоким 
поводженням з боку керівництва чи 
товаришів по службі

% респондентів

40

20

18

50

54

27

16

13

Джерело: дослідження «Сучасне розуміння маскулінності: ставлення чоловіків до ґендерних стереотипів і насильства щодо жінок» (2018 р.).
У рамках дослідження опитано 1 520 чоловіків у віці 18–59 років із усіх регіонів України (окрім АР Крим).

Третина чоловіків не 
звертаються за 
підтримкою, якщо 
відчувають себе засмученими 
або розгубленими

ЕМОЦІЙНИЙ СТАН



Джерело: дослідження «Сучасне розуміння маскулінності: ставлення чоловіків до ґендерних стереотипів і насильства щодо жінок» (2018 р.).
У рамках дослідження опитано 1 520 чоловіків у віці 18–59 років із усіх регіонів України (окрім АР Крим).

ЯКОЮ МАЄ БУТИ ГАРНА ДРУЖИНА
НА ДУМКУ ЧОЛОВІКА?

вважають, що жінка має 
терпіти насильство, щоб 
зберегти власну сім’ю

ТЕРПІТИ

вважають, що чоловік повинен 
мати вирішальне слово в 
родині

БУТИ ПОСТУПЛИВОЮ

вважають, що чоловік нічого не 
вартий, якщо заробляє менше, 
ніж його дружина

ЗАРОБЛЯТИ МЕНШЕ ЗА ЧОЛОВІКА

вважають, що жінка не повинна 
ставити під сумнів думку та 
рішення чоловіка

УНИКАТИ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ

вважають, що найважливіша 
роль жінки – піклуватися про 
власний дім та готувати для 
власної родини

БУТИ ГАРНОЮ ГОСПОДИНЕЮ

очікують, що партнерка одразу 
погодиться на інтимні 
стосунки, якщо чоловік 
висловлює таке бажання

ПРАГНУТИ ДОГОДИТИ ЧОЛОВІКОВІ

опитаних вважають, що 
використання жінками 
контрацепції формує 
передумови для надмірної 
сексуальної свободи

БУТИ ЦНОТЛИВОЮ

вважають, що 
попередження вагітності 
– це обов’язок жінки

НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЗА ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї

вважають, що зміна 
підгузків, купання та 
годування немовлят – 
обов’язки матері

ПІКЛУВАТИСЯ ПРО МАЛЕНЬКИХ ДІТЕЙ 

% респондентів

7067

66

6338

37

36

2010



ЧИ ДОЛУЧАЮТЬСЯ ЧОЛОВІКИ
ДО ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ?

ЖІНКИ ПРАЦЮЮТЬ ПО ДОМУ ВДВІЧІ БІЛЬШЕ ЧОЛОВІКІВ, І ЧОЛОВІКИ З ЦИМ ПОГОДЖУЮТЬСЯ
89% опитаних задоволені 
розподілом хатньої роботи у 
власних сім’ях

62% вважають, що дружина / партнерка 
також задоволена поділом праці

СЕРЕДНІ ЧАСОВІ ВИТРАТИ
ПОДРУЖЖЯ НА ХАТНЮ РОБОТУ 

РОЗПОДІЛ ХАТНІХ ОБОВ’ЯЗКІВ МІЖ ЧЛЕНАМИ ПОДРУЖЖЯ

завжди або переважно чоловік завжди 
або переважно

жінкачоловік та жінка 
порівну / разом

важко
відповісти

прання та сушіння
білизни

дрібні ремонтні роботи

прибирання помешкання

оплата рахунків

приготування їжі
та миття посуду

піклування про членів сім’ї,
які потребують догляду 

закупівля товарів
повсякденного вжитку

6 416 74

89

13

6 59

68

31

236

4 34 1448

29 36 728

3

35 3

4

49

7 3

чоловіки жінки

12
1815

27 29 30

великі
міста

малі
міста

сільська
місцевість

% респондентів, які мали дружину/партнерку

годин на тиждень

загалом:

Джерело: дослідження «Сучасне розуміння маскулінності: ставлення чоловіків до ґендерних стереотипів і насильства щодо жінок» (2018 р.).
У рамках дослідження опитано 1 520 чоловіків у віці 18–59 років із усіх регіонів України (окрім АР Крим).
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ЧИ НАЛАШТОВАНІ ЧОЛОВІКИ
НА ВІДПОВІДАЛЬНЕ БАТЬКІВСТВО?

СТЕРЕОТИПИ ДИКТУЮТЬ, ЩО ПІКЛУВАННЯ ПРО ДІТЕЙ ЛЕЖИТЬ НА ЖІНКАХ

18–29

30–39

40–49

50–59

Чоловіки проводять із власними дітьми вдвічі менше часу, 
ніж їхні дружини

22
49

чоловіки

жінки

Середній час, який проводять з дітьми чоловіки та їх дружини,
годин на тиждень

Чоловіки, які перебували разом із породіллею під час народження своєї
(наймолодшої) дитини, залежно від віку, % респондентів, які мали дітей

опитаних чоловіків брали 
відпустку або відгули, аби 
провести час з родиною, коли 
народилася їхня дитина

У переважній більшості випадків 
тривалість відпустки не 
перевищувала двох тижнів

27%

перебував в одному
приміщенні з матір’ю

перебував у медичному закладі,
але не в одному приміщенні з матір’ю

27 47

25

8

2

37

25

35

Джерело: дослідження «Сучасне розуміння маскулінності: ставлення чоловіків до ґендерних стереотипів і насильства щодо жінок» (2018 р.).
У рамках дослідження опитано 1 520 чоловіків у віці 18–59 років із усіх регіонів України (окрім АР Крим).

14
ДНІВ

<

Молодші чоловіки поступово 
стають більш відповідальними 
батьками – долучаються до 
партнерських пологів, прагнуть 
проводити більше часу із родиною 
після народження дитини



ЯК ЧОЛОВІКИ СТАВЛЯТЬСЯ
ДО ҐЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНОГО 
НАСИЛЬСТВА?

Досить багато чоловіків схильні вважати, що жінки самі провокують сексуальне 
насильство, та виправдовують можливість домашнього насильства

% респондентів, які загалом
погодилися з твердженнями

У деяких випадках, 
жінка насправді хотіла, 

щоб її зґвалтували

19 23
33

43 50

СТАВЛЕННЯ ДО ЖЕРТВ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА СТАВЛЕННЯ ДО ДОМАШНЬОГО 
НАСИЛЬСТВА

18

опитаних мають знайомих 
чоловіків, які вчиняли фізичне 
насильство щодо власних 
дружин або партнерок

32%

переконані, що для насильства 
існують вагомі причини6 %

з них вважають це приватною 
справою подружжя1/3Якщо жінку 

зґвалтували, зазвичай, 
вона сама  зробила 

щось таке, що 
призвело до цієї  

ситуації

респондентів погодилися, 
що чоловік має право 
вдарити або побити дружину, 
якщо дізнається про її зраду

Якщо жінка не чинить 
фізичного спротиву, не можна 
однозначно стверджувати, що 

це було зґвалтування

У випадку зґвалтування слід 
розібратися, чи не була 

постраждала нерозбірливою
в стосунках або мала погану 

репутацію

Якщо жінка перебувала 
під впливом алкоголю 
або наркотиків, вона 
частково сама винна

в тому, що сталося

Джерело: дослідження «Сучасне розуміння маскулінності: ставлення чоловіків до ґендерних стереотипів і насильства щодо жінок» (2018 р.).
У рамках дослідження опитано 1 520 чоловіків у віці 18–59 років із усіх регіонів України (окрім АР Крим).

%



ЧИ СХИЛЬНІ ЧОЛОВІКИ
ДО ВЧИНЕННЯ НАСИЛЬСТВА  
В СТОСУНКАХ?

ЧОЛОВІКИ ВИЗНАЮТЬ, ЩО НАСИЛЬСТВО В СТОСУНКАХ  ЦЕ ДОВОЛІ ПОШИРЕНЕ ЯВИЩЕ

Частка чоловіків, які визнали, що вчиняли певні насильницькі дії 
по відношенню до власних партнерок упродовж життя, %

емоційне
насильство

економічне
насильство

фізичне
насильство

сексуальне
насильство

31

15

13

5

опитаних чоловіків примушували 
жінку, яка не була постійною 
партнеркою, вступати в інтимні 
стосунки

Емоційне насильство: ображати партнерку або навмисно 
змушувати її погано думати про себе; намагатися залякати 
партнерку; зневажливо ставитися або принижувати партнерку в 
присутності інших людей; погрожувати завдати шкоди 
партнерці; кривдити людей, які небайдужі партнерці, або 
пошкоджувати важливі для неї речі, щоб зробити їй боляче.

Економічне насильство: забороняти партнерці влаштовуватися 
на роботу, працювати або заробляти гроші; виганяти партнерку 
з дому; брати спільні гроші на власні потреби, якщо відомо, що в 
родині бракує коштів на найнеобхідніші речі; відбирати в 
партнерки її власні гроші.

Фізичне насильство: давати ляпаса, стусана, штовхати або 
сильно трясти партнерку; бити партнерку долонею руки або 
предметом, який міг її поранити; бити партнерку кулаками, 
душити або залишати на її тілі опіки; погрожувати / 
застосовувати зброю проти партнерки.

Сексуальне насильство: примушувати партнерку до інтимних 
стосунків або будь-яких сексуальних дій проти її волі.

3%

ФОРМИ НАСИЛЬСТВА:

Джерело: дослідження «Сучасне розуміння маскулінності: ставлення чоловіків до ґендерних стереотипів і насильства щодо жінок» (2018 р.).
У рамках дослідження опитано 1 520 чоловіків у віці 18–59 років із усіх регіонів України (окрім АР Крим).



ЯК ЧОЛОВІКИ СПРИЙМАЮТЬ
ЖІНОК У СУСПІЛЬСТВІ ТА В РОДИНІ?

Частка респондентів, які загалом погодилися
з твердженнями, %

Частка респондентів, які загалом погодилися
з твердженнями, %

Хоча чоловіки неупереджено оцінюють професійні якості жінок, 
82% респондентів вважають, що існують «жіночі» та «чоловічі» 
професії

У приватних стосунках чоловіки часто воліють 
контролювати своїх дружин або партнерок

Жінки повинні
отримувати

рівну з чоловіками
заробітну плату

за роботу однакової
цінності

Я прагну весь час
знати, де перебуває
моя партнерка

Жінки можуть бути
такими ж гарними
лідерами громад,

як і чоловіки

Чоловіки – кращі
політичні лідери,

ніж жінки

81 74 50

79 73 40

Моя думка щодо рішень, від яких 
залежить наше спільне життя, є 
більш вагомою, ніж думка 
партнерки

Я не дозволю моїй партнерці вдягнути 
деякий одяг або зробити певний макіяж

53

32

22

18

Чоловіки – 
кращі 

бізнесмени, 
ніж жінки

Джерело: дослідження «Сучасне розуміння маскулінності: ставлення чоловіків до ґендерних стереотипів і насильства щодо жінок» (2018 р.).
У рамках дослідження опитано 1 520 чоловіків у віці 18–59 років із усіх регіонів України (окрім АР Крим).

Я вирішую, з ким може проводити
час моя партнерка

вважають, що 
існують 

«жіночі» та 
«чоловічі» 
професії

82

Жінки та чоловіки з 
однаковою 

кваліфікацією 
можуть однаково 

добре робити свою 
роботу

Жінки повинні мати 
такі самі шанси бути 

обраними до 
політичних структур, 

як і чоловіки



постійна
прискіпливість

з боку партнера
або члена сім’ї

надмірний
контроль 

з боку партнера
або члена сім’ї

інше

скрутне
матеріальне 
становище 

негативна
поведінка 
члена сім’ї

(алкоголізм)

втручання родичів
у подружні
відносини

відсутність
спільних
інтересів

особиста
нереалізованість

у житті

розлади
в інтимних
стосунках

ЧИ ІСНУЄ
ПОРТРЕТ КРИВДНИКА?

Домашнє насильство має системний 
характер, а схильність кривдників до 
агресивної поведінки проявляється й у 
стосунках з іншими людьми

Причини домашнього насильства в рівній мірі пов’язуються кривдниками 
з впливом соціально-економічних та міжособистісних факторів

ЯК ПОЯСНЮЮТЬ КРИВДНИКИ ПРИЧИНИ КОНФЛІКТІВ 
У СВОЇХ СІМ’ЯХ?

% респондентів
Частка чоловіків, які вчиняли насильство в сім’ї, %

мали конфлікти 
з потерпілими
членами сім’ї 
більше одного разу

вступали в конфлікти
з іншими особами,
не лише членами сім’ї

під час вчинення
насильства перебували
під впливом алкоголю
або інших стимуляторів

вважають, що
постраждалі самі
провокують насильство

часто були свідками
сварок між власними
батьками або іншими
родичами

83

55

37

33

26

Джерело: дослідження «Сучасне розуміння маскулінності: ставлення чоловіків до ґендерних стереотипів і насильства щодо жінок» (2018 р.).
У рамках дослідження опитано 355 чоловіків, які були направлені на проходження корекційних програм або перебували на обліку з приводу насильства в сім’ї.

*сума перевищує 100%, оскільки респонденти могли обирати декілька варіантів відповіді

36 32
25 25

17
11 10

5 3



ЯКІ ШЛЯХИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА
ВИЗНАЮТЬ КРИВДНИКИ?

% чоловіків, які вчиняли насильство в сім’ї

*сума перевищує 100%,
оскільки респонденти 
могли обирати декілька 
варіантів відповіді

*сума перевищує 100%,
оскільки респонденти 
могли обирати декілька 
варіантів відповіді

% чоловіків, які вчиняли насильство в сім’ї

Домашнє насильство часто сприймається як приватна проблема, що не 
має виноситися за межі родини. Тому кривдники готові 
дослухатися переважно до найближчого оточення – батьків і друзів

Більше третини кривдників визнають дієвість роботи 
психологів та соціальних працівників із особами, які схильні до 
вияву агресії, та членами їх родин

ДО КОГО КРИВДНИКИ ГОТОВІ ДОСЛУХАТИСЯ
ЗАДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї?

батьки або інші родичі

друзі

не маю таких авторитетів

дружина / співмешканка

представники органів влади

дитина / діти 

колеги по роботі

психологи або соціальні працівники
представники церкви, релігійні служителі
відомі громадські діячі – політики, письменники, науковці
популярні люди, «зірки»

БАЧЕННЯ КРИВДНИКАМИ ШЛЯХІВ
ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ У СІМ’Ї

конфліктні ситуації мають
вирішуватися виключно
в межах родини 

«виховний» вплив
моральних авторитетів 

«виховний» вплив родичів,
близьких друзів, колег по роботі

робота психологів / соціальних працівників
із особами, які схильні до виявів агресії

робота психологів / соціальних
працівників із усіма членами
родин, де трапляються конфлікти

інформаційна робота в ЗМІ,
соціальна реклама

посилення відповідальності
за вчинення насильства в сім’ї

31

26

26

13

Джерело: дослідження «Сучасне розуміння маскулінності: ставлення чоловіків до ґендерних стереотипів і насильства щодо жінок» (2018 р.).
У рамках дослідження опитано 355 чоловіків, які були направлені на проходження корекційних програм або перебували на обліку з приводу насильства в сім’ї.
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