
 

 «ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ З ДИТИНОЮ» 

Поняття «насильство» та «жорстоке поводження» часто застосовують як 

синоніми. Як соціальні явища, вони, дійсно, тісно взаємопов’язані. Проте, 

важливо розуміти відмінності між ними. 

Визначення поняття «жорстоке поводження з дитиною» надається в ст. 1 

Закону України «Про охорону дитинства» та ст. 3 Порядку взаємодії органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, закладів та установ під час 

забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, зокрема таких, що можуть загрожувати їхньому життю та здоров’ю 

(Постанова КМУ від 3 жовтня 2018 р. № 800). 

Жорстоке поводження з дитиною – це будь-які форми фізичного, 

психологічного, сексуального або економічного насильства над дитиною, 

зокрема домашнього насильства, а також будь-які незаконні угоди стосовно 

дитини, зокрема вербування, переміщення, переховування, передача або 

одержання дитини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, 

шантажу чи уразливого стану дитини. 

Жорстоким поводженням з дитиною є: 

- будь-яка форма рабства або практика, подібна до рабства, зокрема продаж 

дітей та торгівля ними, боргова залежність, примусова чи обов’язкова праця, 

включаючи примусове чи обов’язкове вербування дітей для використання їх у 

збройних конфліктах; 

- використання, вербування або пропонування дитини для зайняття 

проституцією, виробництва творів, зображень, кіно- та відеопродукції, 

комп’ютерних програм, інших предметів порнографічного характеру; 

- робота, яка за характером чи умовами виконання може завдати шкоди 

фізичному або психічному здоров’ю дитини; 

- використання дитини в жебрацтві, втягнення її в жебрацтво 

(систематичне випрошування грошей, речей, інших матеріальних цінностей у 

сторонніх осіб); 



- втягнення у злочинну діяльність, залучення до вживання алкоголю, 

наркотичних засобів, психотропних речовин; 

- дії, що призвели до виникнення обставин, за яких дитина стала 

очевидцем злочину проти життя, здоров’я, волі, честі, гідности, статевої 

свободи, статевої недоторканності особи; 

- статеві зносини та розпусні дії стосовно дитини з використанням 

примусу, погрози, сили, довіри, авторитету, впливу на дитину, особливо 

вразливої для дитини ситуації, зокрема її розумової чи фізичної 

неспроможності, пов’язаних з віком, фізичних, психічних, 

інтелектуальних чи сенсорних порушень або залежного середовища, 

зокрема в сім’ї. 

Згідно із законодавством України, діти, що постраждали від 

жорстокого поводження, вважаються такими, що опинилися в 

складних життєвих обставинах. 

Складні життєві обставини, в яких перебуває дитина, – умови, що 

негативно впливають на життя дитини, стан її здоров’я та розвиток 

(інвалідність, тяжка хвороба, безпритульність, перебування у конфлікті із 

законом, залучення до найгірших форм дитячої праці, залежність від 

психотропних речовин, інші види залежності, жорстоке поводження, 

зокрема домашнє насильство, навіть у разі, коли кривдником(-цею) є 

дитина, ухиляння батьків, осіб, які їх замінюють, від виконання своїх 

обов’язків, обставини стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, 

воєнних дій чи збройних конфліктів тощо), установлені за результатами 

оцінки потреб дитини. 

Жорстоке поводження з дітьми виявляється на рівнях: 

• «батьки – діти» (родинні зв’язки); 

• «дорослі – діти» (професійне, особисте спілкування); 

• «діти – діти» (міжособистісні стосунки); 

• «діти – чужі, незнайомі». 

Жорстоке поводження з погляду порушення прав дитини можна 

розглядати як: 



• ігнорування потреб дітей, порушення їхніх прав; 

• відсутність догляду за ними (чи незадовільний догляд); 

• ізоляція дитини, бойкот (у дитячому колективі); 

• відсутність проявів батьківської любові, доброти, чуйності; 

• безвідповідальність стосовно дітей; 

• бездіяльність батьків щодо дитини у скрутній ситуації; 

• насильство; 

• брутальність, глузування, неповага до гідности, особистости дитини; 

• таке ставлення до дитини, яке не враховує її вік: дитина просто не в змозі 

виконати те, 

що вимагають від неї батьки; 

• авторитарний стиль спілкування з дитиною; 

• нехтування дитиною; 

• ошукування дитини. 

Отже, виходячи з цього, підсумуємо, що жорстоке поводження з дітьми 

може бути як одномоментним, так і пролонгованим у часі; як свідомим, так і 

неусвідомленим з боку дорослих, батьків, вихователів. Жорстоке поводження, 

жорстоке ставлення можуть призвести до загибелі дитини (дітей), до емоційного 

або психічного травмування. 

Жорстоке поводження може бути у вигляді насильства. Але жорстоке 

поводження – поняття, ширше за насильство, оскільки воно не завжди умисне, 

свідоме, може не зачіпати права і свободи дітей, але може не задовольняти при 

цьому потреби й інтереси дітей, бути вираженим у грубій формі. 

Насильство завжди здійснюється з наміром отримати певний ефект, а 

жорстоке поводження може мати в основі цілком позитивні наміри. Мають місце 

випадки, коли людина, що здійснює жорстоке поводження, не усвідомлює 

негативних наслідків такого поводження. 

Як правило, жорстоке поводження з дитиною – це комплекс дій дорослих 

чи дитячого колективу, воно не зводиться до одного якогось прояву чи ознаки.  
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