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ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЯК ОДИН  

ІЗ СУБ’ЄКТІВ ЗАПОБІГАННЯ СІМЕЙНОГО НАСИЛЬСТВА ЩОДО ДІТЕЙ 

У статті досліджується роль та значення засобів масової інформації в питанні запобігання на-

сильству в сім’ї щодо дітей. Автор дає власне бачення щодо використання різних можливостей ЗМІ 

щодо запобігання даним видам злочинів. 
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Cредства массовой информации, как один из субъектов предупреждения семейного насилия в от-

ношении детей 

В статье исследуется роль и значение средств массовой информации в вопросе предотвращения 

насилия в семье в отношении детей. Автор дает свое видение по использованию разных возможнос-

тей СМИ по предотвращению данным видам преступлений.  
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Mass-media, as one of the subjects prevention domestic violence on children 

This paper examines the role and importance of the media in the issue of preventing violence against 

children. The author gives his vision on the use of different media options to prevent these types of crimes. 
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Постановка проблеми та її актуальність. 

Загальновідомо, що сім’я відіграє величезну 

роль у житті кожної людини, вона є тією інста-

нцією, де задовольняється ціла низка потреб (в 

т.ч. фізичних, психологічних), де відбувається 

становлення дитини, як соціальної істоти, за 

умови, що там наявні спокій, моральна підтрим-

ка, захищеність, безпека, емоційний комфорт 

тощо. Проте, для багатьох така сім’я і форма 

поведінки її членів є недосяжною мрією, оскіль-

ки в Україні, як і в багатьох зарубіжних країнах, 

стоїть гостро проблема насильства в сім’ї. 

Насильницькі дії з боку членів власної сім’ї 

завдають серйознішої психологічної та фізичної 

шкоди, ніж аналогічні діяння з боку сторонніх 

осіб, порушуючи основний принцип здорової 

життєдіяльності родини – безпечне та комфорт-

не існування будь-якого її члена [1, с. 6]. 

Ще донедавна проблема насильства в сім’ї 

вважалась суто внутрішньою, особистою спра-

вою кожної родини, проте, враховуючи особли-

ву увагу міжнародної спільноти, українського 

законодавця, а також засобів масової інформації 

до такого негативного та, без перебільшення, 

ганебного явища, даний вид злочинів вийшов за 

межі родини і набув глобального масштабу, 

став публічною проблемою, яка стосується всіх 

і кожного.  

Особливої небезпеки такий вид насильства 

набуває тоді, коли він застосовується до най-

менш захищеної верстви населення – до дітей.  

Аналіз досліджень і публікацій. В науці 

кримінального права та кримінології проблемі 

сімейного насильства та насильства щодо дітей 

зокрема, були присвячені наукові роботи бага-

тьох вітчизняних вчених (О. І. Белової, 
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А. Б. Благої, В. В. Вітвіцької, Б. М. Головкіна, С. Г. Киренка, 

Л. В. Крижної, Ю. М. Крупки, Л. В. Левицької, 

М. П. Мишляєва, Ю. Л. Приколотіної, Л. В. Самарай., 

М. Ю. Самченко, Н. С. Юзікової та ін.).  

Метою даної статті є дослідження ролі засо-

бів масової інформації в питанні запобігання сі-

мейному насильству щодо дітей, а також вико-

ристання їхніх можливостей щодо запобігання 

даним видам злочинів. 

Виклад основного матеріалу. Неможливо 

не відмітити позитивну тенденцію з боку зако-

нодавця щодо прийняття нормативно-правових 

актів, покликаних протидіяти сімейному наси-

льству. Серед яких варто згадати Закон України 

«Про Загальнодержавну програму «Національ-

ний план дій щодо реалізації Конвенції ООН 

про права дитини» на період до 2016 року» 

№ 1065-VI від 05.03.2009 р. [2] (далі – Загаль-

нодержавна програма). 

Відповідно до Загальнодержавної програми 

на засоби масової інформації покладається за-

безпечення поширення соціальної реклами та 

широкого висвітлення питань соціально-

правового захисту дітей, дотримання положень 

Конвенції ООН про права дитини (розділ IV) 

[2]. Крім того, у зв’язку із закінченням у 2016 

році строку дії Загальнодержавної програми, 

Міністерством соціальної політики України ро-

зроблено проект нової Концепції Державної 

програми «Національний план дій щодо реалі-

зації Конвенції ООН про права дитини на 2017–

2021 роки», в основу якої включені пріоритетні 

напрямки Стратегії Ради Європи з прав дитини 

(2016–2021) [3], яка прийнята Комітетом Мініс-

трів Ради Європи 2 березня 2016 року (далі – 

Стратегія). 

Відповідно до даної Стратегії необхідно під-

вищувати інформованість про права дитини се-

ред дітей, батьків, вихователів, фахівців і полі-

тиків, що є величезним завданням, яке Рада Єв-

ропи прагне виконувати спільно з державами-

членами. Більше зусиль буде спрямовано як на 

он-лайн, так і аудіовізуальних засобів комуніка-

ції, а також подальший розвиток сайту 

www.coe.int/children з повною, доступною і ак-

туальною інформацією про права дітей [4, 

с. 24]. 

Таким чином, незважаючи на чисельність 

наукових розробок, прийнятих вітчизняних та 

міжнародних нормативно-правових актів, до 

нині залишається багато невирішених питань та 

проблем, які пов’язані із запобіганням та профі-

лактикою насильства в сім’ї щодо дітей. Разом з 

тим, із вищевказаних нормативних актів чітко 

видно надзвичайно велике значення питання по-

інформованості громадськості про права дітей. 

Тож, вагому роль у попередженні та боротьбі із 

сімейним насильством (поряд з іншими 

суб’єктами) можуть відіграти засоби масової 

інформації (далі – ЗМІ). 

Засоби масової інформації – це періодичні 

друковані видання та інші форми розповсю-

дження інформації, спрямовані на охоплення 

необмеженого кола осіб, соціальних груп, дер-

жав з метою оперативного інформування їх про 

дії і явища у світі, конкретній країні, певному 

регіоні, а також на виконання спеціальних соці-

альних функцій [5, с. 134-135]. 

До друкованих ЗМІ (преси) належать періо-

дичні (і такі, що подовжуються) видання, які 

виходять під постійною назвою з періодичністю 

один і більше номерів (випусків) протягом року 

– газети, журнали, бюлетені тощо і разові ви-

дання з визначеним тиражем. Аудіовізуальни-

ми, електронними ЗМІ є радіомовлення, телеба-

чення, кіно, звукозапис, відеозапис, Інтернет 

тощо [6].  

На превеликий жаль, так історично склалось, 

що фізичне покарання дітей, як метод вихован-

ня та впливу на їхню поведінку тривалий час 

вважалися нормою і не засуджувались ані сус-

пільством, ані державою, в цілому. Тому важли-

вим моментом якісного та ефективного запобі-

гання даним злочинам є інформування населен-

ня про неприпустимість застосування насильст-

ва до дітей.  

Інформування – це найбільш звичний для нас 

напрямок запобіжної роботи у формі лекцій, бе-

сід, розповсюдження спеціальної літератури або 

відео- і телефільмів [7, с. 232]. 

Хоча і є позитивна практика висвітлювання у 

ЗМІ даної проблеми, разом із тим їх можливості 

використовуються не в повному об’ємі. Так, 

здебільшого в пресі або на телебаченні інфор-
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мують про сам факт вчинення насильства щодо 

дітей, не розкриваючи питання призначення по-

карання винній особі, подальшу долю жертви 

злочину, поза увагою залишається участь полі-

ції у запобіганні та боротьбі з сімейним насиль-

ством щодо дітей. Тому в ЗМІ необхідно більше 

уваги приділяти позитивному досвіду право-

охоронних та судових органів при розкритті, 

боротьбі та запобіганні даним злочинам. 

Тож, надзвичайно важливо використовувати 

максимальні можливості сучасних ЗМІ, зокре-

ма, інтернет-ресурсів. Так, не зайвим було б 

створити спеціалізовані веб-сайти, які б на при-

кладі конкретних життєвих випадків повідомля-

ли про негативний вплив насильства на дітей і 

категоричну заборону його застосовувати. 

Телебачення нині становить невід’ємну час-

тину нашого повсякденного життя і є потужним 

засобом масової інформації. Останнім часом 

проблема насильства щодо дітей доволі часто 

висвітлюється на телебаченні, зокрема на таких 

центральних каналах, як «Інтер» (програма 

«Стосується кожного», «Україна» (програма 

«Говорить Україна»), «СТБ» (програма «Коха-

на, ми вбиваємо дітей»), ICTV (програма «Над-

звичайні новини»). Завдяки телебаченню та 

професійній роботі журналістів було доведено 

до відома громадськості та окремих посадових 

осіб кричущі випадки застосування до дітей на-

сильницьких дій, які намагались приховати, та 

завдяки окремим проектам громадянам була на-

дана допомога (юридична та психологічна).  

Тож, варто погодитися з думкою 

В. М. Бесчастного, що журналістів слід навчити 

захищати дітей у телевідеоматеріалах про факти 

насильства у родині, школі чи в іншому місці [8, 

с. 8]. Оскільки, як свідчить практика, це допо-

може врятувати чиєсь життя або притягнути 

винних до відповідальності. 

Необхідно констатувати, що не всі діти-

потерпілі знають куди і до кого можна зверну-

тись за підтримкою та допомогою в разі вчи-

нення щодо них насильницьких дій. Тому з ме-

тою їх інформування необхідно розробити 

листівки, брошури з інформацією доступною 

для них мовою. Такі матеріали необхідно поши-

рювати в навчальних, спортивних, лікувальних 

закладах, закладах культури й мистецтва тощо. 

Доцільно долучати до діяльності із запобі-

гання з даним видом насильства і кінотеатри, а 

саме: перед початком кожного фільму розміщу-

вати короткі відеоролики про неприпустимість 

застосування фізичного покарання, жорстокого 

поводження з дітьми та про їхні наслідки. Ство-

рити документальні фільми про дану проблему, 

які наслідки можуть настати через кілька років 

(зокрема, зламані долі таких дітей, які доволі 

часто самі стають домашніми тиранами вже в 

дорослому віці, психічні розлади тощо). 

Важливим та ефективним методом інформу-

вання також є соціальна реклама, яку необхідно 

розміщувати на рекламних щитах, бігбордах, на 

телебаченні, радіо, в Інтернеті та інших публіч-

них місцях. Причому, пропонується до ство-

рення такої реклами залучати відомих осіб (ак-

торів, артистів, спортсменів тощо), оскільки во-

ни мають авторитет серед певної верстви насе-

лення, а це, в свою чергу, можливо, позитивно 

вплине на їхню поведінку. 

Вагому роль у запобіганні сімейного насиль-

ства щодо дітей можуть відіграти бібліотеки, 

завдяки яким до значної кількості читачів може 

бути донесена інформація. Оскільки бібліотека 

– це своєрідний інформаційний посередник, 

який передає текстові, відео- та аудіоповідом-

лення. Саме це дає змогу забезпечити належний 

рівень поінформованості суспільства для вирі-

шення такої гострої на часі проблеми, як запобі-

гання насильству щодо підлітків [9, с. 4]. Так, у 

бібліотеках проводять виховні заходи, спрямо-

вані на зміцнення і покращення стосунків у сім’ї 

(«Тато, мама і я – дружна сім’я», «День матері», 

«Всією сім’єю до лісу і парку…», «Родинні цін-

ності», «Наші сімейні традиції» тощо) [10, с. 2]. 

Пропонується розміщувати в бібліотеках інфо-

рмативні стенди з певною тематикою, напри-

клад, про неприпустимість фізичного покарання 

дітей, трясти немовлят тощо, які привернуть 

увагу читачів та змусять задуматись про негати-

вні та небезпечні наслідки вказаних дій, а це, в 

свою чергу, також допоможе запобігти новим 

випадкам сімейного насильства щодо дітей. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt9LjLpcfQAhUnSJoKHc5-CZcQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fictv.ua%2Fru%2F&usg=AFQjCNGtrC89C_a_icZF7zu44LR8VdG5zQ&bvm=bv.139782543,d.bGs


Беспаль О. Л. 

Юридичний вісник 1 (42) 2017 159 

Висновки. Незважаючи на чисельність нау-

кових розробок, прийнятих вітчизняних та між-

народних нормативно-правових актів, до нині 

залишається багато невирішених питань та про-

блем, які пов’язані із запобіганням та профілак-

тикою насильства в сім’ї щодо дітей. Разом із 

тим, багато нормативних актів містять поло-

ження про необхідність поінформованості гро-

мадськості про права дітей та неприпустимість 

застосування до них насильства. Тож, велике 

значення у попередженні та боротьбі із сімей-

ним насильством можуть відіграти ЗМІ, які ста-

новлять невід’ємну частину нашого повсякден-

ного життя. Проте можливості ЗМІ використо-

вуються не в повному об’ємі, у зв’язку з чим 

втрачається перспектива ефективного запобі-

гання сімейного насильства щодо дітей. Тому, 

необхідно використовувати максимальний по-

тенціал сучасних ЗМІ, зокрема, інтернет-

ресурсів, радіо, телебачення, друкованих засо-

бів, кінотеатрів, бібліотек тощо.  

Таким чином, за допомогою ЗМІ можна сфо-

рмувати суспільну думку щодо негативного 

ставлення до насильства над дітьми, а це в свою 

чергу слугуватиме ефективним та дієвим засо-

бом запобігання жорстокого поводження з діть-

ми та сімейного насильства щодо дітей в ціло-

му. 
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