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ЦІЛІ ОПИТУВАННЯ: 
– дослідження рівня обізнаності та розуміння проблематики домашнього насильства серед молоді міста; 

– ідентифікація поглядів, думок та переконань молоді міста щодо гендерної рівності; 

– виявлення наявної специфіки у сприйнятті проблематики домашнього насильства серед молоді; 
– виявлення ключових стереотипів, що поширені серед молоді міста щодо гендерно зумовленого та домашнього насильства. 

 

 

Дані про дослідження: 
Обсяг вибірки: 500 осіб віком від 15 до 23 років Географія: м. Чернігів. Метод опитування: анкетування. Період опитування: лютий 2023 року. 

  

 

 

 

 
Опитування провели представники/ці ГО «Чернігів Європейський». Хочемо висловити щиру подяку за підтримку проведення опитування керівництву 

навчальних закладів м. Чернігова (ліцей №16, НУ «Чернігівська політехніка», ліцей №15, Чернігівський кооперативний фаховий коледж, Фаховий коледж 

економіки і технологій НУ «Чернігівська політехніка», Чернігівський обласний науковий ліцей)    

  

 
Опитування підготовлено у межах співпраці UNFPA та ГО «Інноваційні соціальні рішення» за підтримки Бюро гуманітарної допомоги USAID. 

Думки, погляди та рекомендації, викладені у цьому дослідженні, належать авторам(-кам) і не обов’язково відображають офіційну політику чи 

позицію UNFPA, ГО «Інноваційні соціальні рішення» або уряду США.     
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Чи є на Вашу думку проблема домашнього насильства актуальною для нашого суспільства? 

 

81% вважають, що проблема домашнього 

насильства є актуальною для сучасного 

суспільства.  

 

Серед дівчат частка тих, хто вважає це 

питання актуальним (89,1%), є вищою, ніж 

серед хлопців (62,3%). 

Майже третина опитаних хлопців не 

замислювалась над цим питанням. 

На Вашу думку домашнє насильством може набувати форми 

 

Понад 90% знає про існування фізичної 

(98,6%), психологічної (94,4%) та 

сексуальної (95,6%) форм домашнього 

насильства.  
 

Лише 57,8% знають про існування 

економічної форми домашнього 

насильства. 
 

Серед дівчат рівень обізнаності щодо 

усіх форм домашнього насильства є 

вищим, ніж серед хлопців. 

 

62.3
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Що із перерахованого Ви вважаєте насильством: 

 Хлопці Дівчата Разом Понад 80% опитаних ідентифікують 

побиття людини (98,4%), моральне 

приниження (88,6%), обмеження свободи 

вибору (82,6%) та залякування іншої 

людини (81,8%) як прояви насильства. 

Дівчата виявляють вищі показники 

ідентифікації насильства у розрізі всіх 

його проявів. 

Побиття іншої людини 96,7 99,1 98,4 

Моральне приниження іншої людини 75,5 94,3 88,6 

Безпідставне залякування іншої людини 73,5 85,4 81,8 

Ігнорування почуттів іншої людини 19,2 42,1 35,2 

Обмеження свободи вибору іншої людини 70,2 88,0 82,6 

Безпідставне вимагання грошей від іншої 

людини 
74,2 76,2 75,6 

 

Партнер/ка весь час хоче знати, де ви, що з вами. Така поведінка для Вас: 

 

Хлопці 

 
Дівчата 

 
 

46,4% вважають, що поведінка партнера/ки, котрі весь час хочуть знати, де ви, що з вами, сприймається як 

«позитивна» і не розглядається як компонент токсичних стосунків. Лише 21,6% сприймають подібні дії як 

прояв контролюючої поведінки.  

Хлопці більшою мірою схильні до «ідеалізації» подібних проявів токсичних стосунків.  

13.4

33

32

21.6

Бажана, оскільки дає відчуття 

турботи, піклування і 

небайдужості

Приємна, але дещо хвилює 

через відчуття психологічного 

дискомфорту

Насторожує, оскільки змушує 

відчувати залежність

Неприпустима, оскільки 

сприймається як контролююча

23.8

39.7

23.8

12.6

8.9

30.1

35.5

25.5
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Постійна образлива критика, маніпулювання, контроль над життям партнера/ки (близької людини, дитини), 

звинувачення, засудження, словесні образи, приниження, ігнорування як спосіб «покарання» сприймається Вами: 

 

56,2% сприймають такі 

моделі поведінки як прояв 

психологічного насильства.  

 

Серед дівчат подібна думка є 

більш поширеною (62,2%), 

ніж серед хлопців (42,4%). 

Коли дитині доводиться знаходити гроші у сторонніх, самостійно заробляти замість навчатися у школі чи красти, 

щоб купити необхідні речі або їжу, свідчить про: 

Майже половина респондентів/ок подібну 

модель поведінки пов’язує зі скрутним 

фінансовим становищем (57% серед 

хлопців та 46,4% серед дівчат). 

 

38,2% молоді сприймають такі моделі 

поведінки як індикатор наявності 

економічного насильства у родині.  

 

Серед дівчат подібну думку підтримують 

44,1% респондентів, серед хлопців – 24,5%. 
 

18

5

15.6

56.2

5.2 Як погане виховання, занижена самооцінка

Як форма самозахисту

Як психічна неврівноваженість

Як психологічне насильство

Як необхідність жити у ворожому оточенні, 

що змушує проявляти подібні риси 

поведінки.

49.6

38.2

9.4
2.8

Скрутне фінансове становище 

родини

Економічне насильство в родині

Погане виховання або патологічні 

схильності дитини

Негативний вплив друзів, 

однолітків, однокласників
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На Вашу думку поведінка кривдника/ці, що проявляє домашнє насильство: 

43,8% респондентів/ок вважають, що 

поведінка кривдника/ці, котрі проявляють 

домашнє насильство, слід сприймати як 

усвідомлену дію. 

Серед дівчат подібну думку підтримують 

49,3% респондентів, серед хлопців – 31,1%. 

 

Натомість 30% молоді вважають, що 

подібна поведінка не має однозначної 

ідентифікації і повинна розглядатись у 

контексті супутніх умов та обставин.  
 

 

Чи погоджуєтеся ви із твердженням, що насильство найчастіше трапляється у недостатньо забезпечених сім’ях?  

 

23% молоді вважають, що насильство 

найчастіше трапляється в недостатньо 

забезпечених сім’ях, а 42% молоді 

вважають, що проблема домашнього 

насильства не залежить від рівня 

забезпеченості родини.  

 

Серед дівчат частка тих, хто не пов’язує 

поширення домашнього насильства з 

рівнем доходу родини (47,3%) є вищою, 

ніж серед хлопців (29,8%). 

43.8
9.8
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Є імпульсивною реакцією
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Чи погоджуєтеся ви із твердженням, що заради збереження сім’ї жінка повинна «закривати очі»  

на насильство з боку чоловіка (партнера)? 

91,6% не вважають, що жінка повинна 

«закривати очі» на насильство з боку 

чоловіка заради збереження сім’ї. Цей 

показник для молоді міста значно перевищує 

національний рівень 2021 р. (80%)1. 

Серед дівчат подібну думку підтримують 

95,4% респондентів, серед хлопців – 82,2%. 

 

 

 

На вашу думку, чи може жінка зазнати сексуального насильства з боку чоловіка, 

з яким жінка перебуває в шлюбі або зустрічається? 

 

Більше половини молоді (77,6%) вважають, що жінка 

може зазнати сексуального насильства з боку 

чоловіка, з яким перебуває у шлюбі або зустрічається 

Цей показник для молоді міста значно перевищує 

національний рівень 2021 р. (64%)1. 

Серед дівчат подібну думку підтримують 84,2% 

респондентів, серед хлопців – 62,3%. 

 

 
1 «Cтавлення громадян до гендерно зумовленого та домашнього насильства» Опитування, що підготовано для Фонду ООН у галузі 

народонаселення, лютий 2021 

91.6

4.6

0.8

3

Ні

Бувають такі обставини, 

що вимушена терпіти
Так, безперечно, це її 

обов’язок
Складно сказати

95.4Дівчата

82.8Хлопці

1.2

10.6

10.6
77.6

Це неможна вважати 

насильством

Ні

Складно сказати

Так

84.2Дівчата

62.3Хлопці
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Як на вашу думку, чи чоловіки теж потерпають від домашнього насильства з боку жінок? 

 
75,6% респондентів/ок вважають, що чоловіки можуть страждати від домашнього насильства з боку жінок так само, як 

і жінки від чоловіків. Цей показник для молоді міста значно перевищує національний рівень 2021 р. (43%)1. 

Серед дівчат та хлопців міста подібну думку підтримують приблизно однакова частка респондентів  

(77,1% та 72,2% відповідно). 

Чи можна виправдати фізичне насильство чоловіка по відношенню до дружини? 

 

Хлопці 

 
Дівчата 

 

8,2% молоді міста вважає, що фізичне насильство чоловіка проти жінки можна виправдати: 18,6% хлопців і 3,7% 

дівчат. 85% респондентів/ок стверджують, що така поведінка не має виправдання.  

Цей показник для молоді міста значно перевищує національний рівень 2021 р. (69%)1. 

1.8 7.8 75.6 14.8

Ні, домашнє насильство – це лише про жінок та дівчат
Складно сказати
Так, чоловіки можуть страждати від домашнього насильства з боку жінок так само, як і жінки від чоловіків
Тільки від психологічного насильства з боку жінки

0.6

7.6

6.8

85

З деякими жінками інакше не можна

Це негативне явище, але в деяких 

ситуаціях чоловіків можна зрозуміти, 

у житті всяке трапляється;

Складно сказати

Ні, в жодному разі

68.9

92
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На вашу думку,  

твердження «б’є ‒ значить любить» ‒ це: 

Чи погоджуєтеся ви з думкою, що є професії,  

які підходять виключно для чоловіків 

 і виключно для жінок? 

 

 
93,8% молоді вважають, що твердження «б’є – 

значить любить» не має нічого спільною із сучасними 

нормами морально-етичної поведінки. 
 

Цю ідею масово підтримують і дівчата (95,7%) і 

хлопці (82,4%). 
 

Показник для молоді міста перевищує  

національний рівень 2021 р. (87%)1. 

27,6% опитаних погоджуються з тим, що є професії, 

які підходять виключно для чоловіків і виключно 

для жінок, а 54,4% не погоджуються.  

Хлопці з цим твердженням погоджуються  

частіше (49,7%), ніж дівчата (18,1%) 

89.4
95.7 93.8

9.3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Хлопці Дівчата Разом
Складно сказати

Пережитки минулого, фраза не має нічого спільного із сучасністю

Має «зерно істини»

49.7

18.1
27.6

27.8

65.9
54.4

22.5
16 18

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Хлопці Дівчата Разом

Так Ні Складно сказати



10 
 

Як би ти порівняв/ла успішність хлопців та дівчат у мовах та гуманітарних науках? 

Більшість (79,8%) молоді вважає, 

що гуманітарні науки однаково 

даються як хлопцям, так і 

дівчатам. 

При цьому, оцінки як з боку 

дівчат, так і з боку хлопців у 

даному випадку є досить 

високими: 83,1% опитаних дівчат 

зазначили, що немає різниці в 

успішності хлопців та дівчат щодо 

мов та гуманітарних наук, і з цією 

думкою погодилися 72,2% 

хлопців 

 

Хлопці 

Слід зазначити, що більшість 

респондентів/ок, які не є 

прихильниками/цями ідеї гендерної 

рівності щодо опанування мов і 

гуманітарних наук, перевагу в 

успішності в їх вивченні надали саме 

дівчатам (16%).  

Серед хлопців гендерний стереотип 

щодо більшої схильності дівчат до 

гуманітарних наук проявив себе  

яскравіше (20,5%). 
Дівчата 

 

79.8

1.2

3

3.6

12.4

Немає різниці в успішності 

дівчат та хлопців

Хлопціі набагато успішніші

Хлопці дещо успішніші

Дівчата набагато успішніші

Дівчата дещо успішніші

72.2

3.3

4

4.6

15.9

83.1

0.2 2.6

3.2
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Як би ти порівняв/ла успішність хлопців та дівчат у природничих науках? 

Більшість молоді (84,4%) 

підтримують ідею гендерної 

рівності, вважаючи, що 

природничі науки однаково 

даються як хлопцям, так і 

дівчатам. 

Оцінки як з боку дівчат, так і з 

боку хлопців у цьому випадку є 

досить високими: 87,1% опитаних 

дівчат зазначили, що немає 

різниці в успішності хлопців та 

дівчат щодо природничих наук, і з 

цією думкою погодилися 78,1% 

хлопців 
 

Хлопці 

Більшість респондентів/ок, які не є 

прихильниками/цями ідеї гендерної 

рівності щодо опанування 

природничих наук, перевагу в 

успішності в їх вивченні надали саме 

хлопцям (9%).  

Серед дівчат гендерний стереотип 

щодо більшої схильності хлопців до 

природничих наук проявив себе 

більш яскраво. 

Дівчата 
 

84.4

2.6

6.4

5

1.6

Немає різниці в успішності 

дівчат та хлопців

Хлопціі набагато успішніші

Хлопці дещо успішніші

Дівчата набагато успішніші

Дівчата дещо успішніші

78.1
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5.3

2
8.6

87.1

1.2
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Як би ти порівняв/ла успішність хлопців та дівчат у математиці? 

Переважна більшість 

респондентів/ок (80,2%) 

зазначили, що математика 

однаково дається як хлопцям, так 

і дівчатам. Дівчата є дещо 

більшими прихильницями 

гендерної рівності у питанні 

успішності опанування 

математики, ніж хлопці: 84,2% 

дівчат вважають, що немає різниці 

в успішності вивчення 

математики серед дівчат і хлопців, 

тоді як такої думки дотримується 

майже на 14% менше хлопців 

(70,9%)  

Хлопці 

Слід зазначити, що більшість молоді 

міста, які не є прихильниками/цями 

ідеї гендерної рівності щодо 

опанування математики перевагу в 

успішності її вивчення надали саме 

хлопцям (15,8%).  

Серед хлопців гендерний стереотип 

щодо більшої схильності хлопців до 

опанування математики проявив себе 

яскравіше (23,2%). 

Дівчата 

 

80.2

5.6

10.2

1.22.8

Немає різниці в успішності 

дівчат та хлопців

Хлопціі набагато успішніші

Хлопці дещо успішніші

Дівчата набагато успішніші

Дівчата дещо успішніші

70.9

11.3

11.9

1.34.6
84.2

3.2

9.5

1.1

2
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З якими чинниками пов’язано те, що в суспільстві є так звані «жіночі» і «чоловічі» професії? 
 

 

74% опитаних ключовим фактором 

розподілу професій на «жіночі» і 

«чоловічі» вважають фізіологічні 

відмінності між жінками та чоловіками 

(72% дівчат і 79% хлопців). 

 

83% зазначили хоча б один гендерний 

чинник (86% дівчат і 75% хлопців), 

причому 69% дівчат виділили в якості 

причини такого розподілу стереотипи, 

що формуються ЗМІ, фільмами, 

книжками тощо (хлопців ‒ 38%),  

а 65% дівчат ‒ традиційну суспільну 

думку про те, якими мають бути жінки  

і чоловіки та їхні обов’язки (хлопців ‒ 

48%). 

 

В цілому хлопці менш схильні виділяти 

гендерні чинники як фактор розподілу 

професій. 

74

60

59.6

38

36.2

34.6

32.6

10.2

10.2

78.8

47.7

37.7

40.4

34.4

25.2

22.5

15.2

13.2

72.2

65.3

69.1

37.2

37

38.7

37

8

8.9

З фізіологічними відмінностями 

З традиційною суспільною думкою про 

ролі чоловіка і жінки

Зі стереотипним формуванням такого 

розподілу 

З різним вихованням дівчат і хлопців у 

родині

З різними професійними орієнтаціями 

дівчат і хлопців

З недостатньою обізнаністю про 

різноманіття та специфіку професій

З недостатньою представленістю жінок і 

чоловіків у традиційно усталених для 

певної статі професіях

Інше

Важко відповісти

Дівчата Хлопці Разом
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Висловіть своє ставлення до твердження: 
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63% опитаної молоді вважає, що 

чоловіки мають володіти 

особливими вміннями у побуті, які 

вимагають спеціальних технічних 

знань, фізичної сили, вправності, 

наприклад, «забити цвях, 

полагодити кран, праску».  

Хлопці трохи більш схильні до 

підкреслення маскулінності. Серед 

них подібну думку поділяє 74,2% 

опитаних, серед дівчат ‒ 58,2%. 

 

Щодо хатніх справ, то тут гендерні 

стереотипи виявилися мало 

вираженими. Лише 19,4% вважає, 

що «для дівчат більш природно 

займатися хатніми справами», 

дівчата більшою мірою схильні до 

категоричного заперечення цього 

стереотипного твердження (68,2%), 

ніж хлопці (35,8%). 

 

42% респондентів/ок транслюють 

гендерні стереотипи «чоловіка-

здобувача» та «жінки-матері». У 

хлопців ці стереотипи є більш 

вираженими, ніж у дівчат. 

Завдання батька ‒ утримувати родину, а завдання 

матері ‒ піклуватися про дітей 
9,2 32,4 30,4 28,0 

Професія вихователя у дитячому садочку 

недоречна для чоловіка 
3,8 13,8 28,4 54,0 

Чоловіки не зможуть добре шити, навіть якщо 

будуть дуже старанно вчитися 
1,2 4,0 15,2 79,6 

Жінки не зможуть добре грати у футбол, навіть 

якщо будуть дуже старанно вчитися 
3,6 3,4 15,4 77,6 

Професія астрофізика недоречна для жінки 2,8 4,4 19,2 73,6 

Для дівчат більш природно займатися хатніми 

справами, ніж для хлопців 
5,0 14,4 22,4 58,2 

Материнство ‒ основа життя жінок, вони повинні 

народжувати дітей 
11,0 13,4 20,6 55,0 

Чоловіки повинні заробляти більше, ніж жінки 10,4 20,4 25,8 43,4 

Жінки не мають прагнути оволодіти типово 

чоловічою професією 
4,4 9,0 27,2 59,4 

Для жінки кар’єрний успіх є не таким важливим, 

як для чоловіка 
4,8 7,4 16,0 71,8 

Чоловік повинен бути на сходинку вище 7,8 15,4 19,2 57,6 

Командувати в домашніх справах повинна жінка 6,4 17,2 29,0 47,4 

Чоловіки повинні вміти забити цвях, полагодити 

кран, праску 
31,4 31,6 17,2 19,8 
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У людей різне уявлення про сім’ю і про те, як заведено поводитись чоловікам і жінкам удома: 
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В ході опитування майже 75% молоді 

висловили думку, що їхні друзі 

погодяться з тим, що дружина має право 

обирати собі друзів, навіть якщо вони не 

подобаються її чоловікові, хоча для 

дівчат ця думка є більш очевидною 

(84%), ніж для хлопців (53,6%). 
 

60% опитаних вважають, що у випадку, 

коли чоловік погано поводиться зі 

своєю дружиною, сторонні особи мають 

втрутитись. 
 

В той же час молодь абсолютно не 

погоджується з думкою, що хороша 

дружина має слухатися свого чоловіка 

(82,6%), проте хлопці менш категоричні 

в цьому питанні, ніж дівчата (66,2% 

проти 89,7%). 
 

Найменш обізнаною виявилася молодь 

стосовно питання ризику для жінки 

бути зґвалтованою незнайомцем, ніж 

кимось, кого вона знає ‒ 46,8% не 

мають однозначної відповіді на це 

питання (хлопці ще менш обізнані ‒ 

51,7%, ніж дівчата ‒ 44,7%). 

У дружини має бути право обирати собі друзів, 

навіть якщо вони не подобаються її чоловікові 
74,8 8,8 16,2 

Для чоловіка важливо показувати дружині 

(партнерці), хто головний 
11,4 69,2 19,4 

Якщо чоловік погано поводиться зі своєю 

дружиною, сторонні особи (не члени сім’ї) мають 

втрутитись 

60 16,8 23,2 

Хороша дружина слухається свого чоловіка, навіть 

якщо не згодна з ним 
5,8 82,6 11,4 

Дружина повинна займатися сексом зі своїм 

чоловіком, навіть якщо їй не хочеться цього 
2,6 87,8 9,6 

Жінки з більшою ймовірністю бувають зґвалтовані 

незнайомцем, ніж кимось, кого вони знають 
19,2 34 46,8 

Домашнє насильство – це особиста справа і має 

вирішуватись в межах сім’ї 
7 75,6 17,4 

Насильство над жінками часто провокується самою 

жертвою 
5,2 75,6 19,2 

Жінки, які говорять, що стали жертвами насильства, 

часто вигадують чи перебільшують, заявляючи про 

насильство чи зґвалтування 

6,4 66 27,6 

 



16 
 

На вашу думку, у випадку домагань від чоловіка до жінки на вулиці, якими будуть дії перехожих,  

що є свідками події? 

 

73,4% опитаних очікують від суспільства 

активної реакції на публічні прояви насильства 

 

45% сподіваються, що перехожі обов’язково 

допоможуть жінці, яка зазнала домагань на 

вулиці 

 

Дівчата більше схильні очікувати пасивних 

реакцій ‒ 29,2% вважають, що перехожі 

пройдуть мовчки і лише 10,6% розраховують на 

зауваження кривднику з боку перехожих. 

 

 

Якщо б у вашому дворі або по сусідству чоловік бив дружину, то: 

 

22,6% молоді вважають, що суспільство 

готове відкрито заявляти кривднику про 

неприпустимість його поведінки (29,1% 

хлопців і лише 19,8% дівчат) і майже 

половина ‒ активно допомагати 

постраждалій від насилля. 

 

Проте 28,6% не очікують адекватної 

реакції від свідків прояву насилля, 

причому дівчата більш песимістичні в 

цьому питанні (32,1%) 

13 18.5 10.6

45
43.7

45.6

26.6 23.7 29.2

15.4 17.2 14.6

0

50

100

Разом Хлопці Дівчата
Викличуть поліцію
Пройдуть мовчки
Обов’язково допоможуть і пересвідчаться, що жінка у безпеці
Зроблять чоловіку зауваження

22.6

18

30.8

28.6

Більшість сусідів відкрито б заявили 

чоловіку про неприпустимість такої 

поведінки

Сусіди б надали підтримку знайомій жінці 

з їхнього двору, якби побачили її з 

синцями

Сусіди б розпитали жінку щодо потреби в 

допомозі

Більшість сусідів зробили б вигляд, що 

нічого особливого не відбувається
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Якби став відомим факт, що одна з сусідок у вашому 

дворі забирає пенсію в своєї старенької бабусі, то сусіди б: 

 
 

На думку опитаних, понад 70% людей, що нас оточують, 

зайняли б активну позицію в разі виявлення ними факту 

утисків і насилля по відношенню до людини похилого віку: 

34,2% людей повідомили б соціальні служби, 37% ‒ самі б 

спробували вплинути на ситуацію, провівши бесіду з 

винуватицею (8,2%) або запропонувавши допомогу 

постраждалій (28,8%). Проте 28,8%, незважаючи на 

засуджуючу позицію, вважали б за краще не втручатися в 

ситуацію. Позиції дівчат і хлопців з цього питання  

майже не відрізняються. 

Головна причина, яка, на вашу думку, зупиняє людей від 

втручання у ситуації насильства в сім’ї – це: 

 
 

26,4% людей, на думку опитаних, не втручаються в 

ситуації насильства в сім’ї через те, що вважають це 

чужою сімейною справою, 20,4% не знають, як допомогти, 

18,6% ‒ через страх бути звинуваченим у конфлікті, 

15,6% ‒ через небезпеку. Розподіл часток відповідей у 

хлопців і дівчат майже однаковий, при цьому не мають 

однозначної позиції щодо цієї проблеми 23,8% хлопців і 

16,9% дівчат. 
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Співчували бабусі, засуджували б онуку, але не втручалися

Спробували провести бесіду з онукою

Поцікавилися в бабусі, чи їй потрібен захист від онуки

Повідомили службам соцзахисту про ситуацію
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Складно сказати
Люди не знають, як допомогти
Це чужі сімейні справи. Не варто втручатися
Це може бути небезпечно
Людина, що втрутиться, потім сама буде винна



18 
 

Чи можна виправдати фізичне насильство з боку батьків по відношенню до дитини у «виховних цілях»? 

 

 

Хлопці 

 

Дівчата 

 

 

76% опитаних використання фізичного насильства з боку батьків по відношенню до 

дитини у «виховних цілях» не можуть виправдати у жодному разі і лише 1,8% 

вважають це звичною справою. 
 

На використання фізичного насилля по відношенню до дитини у «виховних цілях» 

погляди хлопців і дівчат суттєво відрізняються: неприпустимим це вважають 59,6% 

хлопців, серед дівчат частка категоричних противників насилля набагато більша ‒ 

83,1%. 25,8% хлопців виправдовують подібну поведінку батьків ситуацією, дівчат ‒ 

лише 12,6%, особливістю самої дитини ‒ 11,3% хлопців і лише 3,2% дівчат. 

83.1

12.6

3.2

1.1

59.6

25.8

11.3

3.3

76

16.6

5.6

1.8

Ні в якому разі Залежить від ситуації

Залежить від дитини Звичайно
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Відношення до твердження «Жоден прояв насильства не 

може бути виправданим ні за яких умов і є абсолютно 

неприйнятним»:

 
 

71,6% молоді абсолютно підтримують думку про 

недопустимість будь-якого прояву насильства, проте 18,2% 

допускають ситуації, в яких воно буде виправдано. 

 

Позиції хлопців і дівчат з цього питання суттєво різняться: 

неприпустимим вважають насильство 47% хлопців, але 

дівчат ‒ 82,2%, 37,1% хлопців допускають його прояв в 

залежності від ситуації і лише 10% дівчат.  

Чи вважаєте ви, що сучасне покоління більш нетерпиме 

до насильства чоловіків над жінками та насильства в 

сім’ї, ніж попередні? 

 
 

67,2% молоді вважають, що сучасне покоління більш 

нетерпиме до гендерно зумовленого насильства, аніж 

попередні, хоча серед хлопців у цьому впевнені лише 

57%, а серед дівчат ‒ 71,6%. 

 

26,2% не мають однозначної відповіді на таке 

питання ‒ 31,8% хлопців і 23,8% дівчат. Крім того, 

11,3% хлопців і 4,6% дівчат не помічають змін у 

відношенні сучасного покоління до насильства. 
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ОСНОВНІ ВИСНОВКИ: 

Рівень обізнаності молоді про домашнє та гендерно зумовлене насильство 

• 81% молоді м. Чернігова вважають, що проблема домашнього насильства є актуальною для сучасного суспільства; 

• понад 90% знає про існування фізичної, психологічної та сексуальної форм домашнього насильства і лише 57,8% знають про існування 

економічної форми домашнього насильства; 

• понад 80% опитаних ідентифікують побиття, моральне приниження, обмеження свободи вибору та залякування іншої людини як прояви  

насильства; 

• всього 22% молоді визначили ситуацію постійних дзвінків і запитань щодо місця перебування як контролюючу поведінку; 

• 44% респондентів/ок вважають, що поведінка кривдника/ці, котрі проявляють домашнє насильство, слід сприймати як усвідомлену 

дію; 

• 42% молоді вважають, що проблема домашнього насильства не залежить від рівня забезпеченості родини. 

Стереотипи, пов’язані з домашнім та гендерно зумовленим насильством 

• 92% не вважають, що жінка повинна «закривати очі» на насильство з боку чоловіка заради збереження сім’ї. Цей показник для молоді 

міста значно перевищує національний рівень (80%); 

• більше половини молоді (78%) вважають, що жінка може зазнати сексуального насильства з боку чоловіка, з яким перебуває у шлюбі 

або зустрічається; 

• 76% молоді вважають, що чоловіки можуть страждати від домашнього насильства з боку жінок так само, як і жінки від чоловіків; 

• 94% молоді вважають, що твердження «б’є – значить любить» не має нічого спільною із сучасними нормами морально-етичної 

поведінки; 

• лише 28% опитаних погоджуються з тим, що є професії, які підходять виключно для чоловіків і виключно для жінок; 

• 63% опитаної молоді вважає, що чоловіки мають володіти особливими вміннями у побуті, які вимагають спеціальних технічних знань, 

фізичної сили, вправності; 

• 42% респондентів/ок транслюють гендерні стереотипи «чоловіка-здобувача» та «жінки-матері», при чому у хлопців ці стереотипи є 

більш вираженими, ніж у дівчат; 

• майже 75% молоді висловили думку, що їхні друзі погодяться з тим, що дружина має право обирати собі друзів, навіть якщо вони не 

подобаються її чоловікові; 

Ставлення молоді до домашнього та гендерно зумовленого насильства 

• 60% опитаних вважають, що у випадку, коли чоловік погано поводиться зі своєю дружиною, сторонні особи мають втрутитись; 

• 73% опитаних очікують від суспільства активної реакції на публічні прояви насильства; 

• 45% сподіваються, що перехожі обов’язково допоможуть жінці, яка зазнала домагань на вулиці; 

• 23% молоді вважають, що суспільство готове відкрито заявляти кривднику/ці про неприпустимість подібної поведінки і майже 

половина ‒ активно допомагати постраждалому/ій від насилля; 

• 26% людей, на думку опитаних, не втручаються в ситуації насильства в сім’ї через те, що вважають це чужою сімейною справою, 20% 

не знають, як допомогти, 19% ‒ через страх бути звинуваченим у конфлікті, 16% ‒ через небезпеку. 


