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Вступ 
 

Проблема гендерного насильства набуває все більшої актуальності та привертає увагу все 

більшого кола зацікавлених сторін, але, на жаль, досі залишається невирішеною. За даними 

Інституту демографії і соціальних досліджень, понад 1 млн. жінок в Україні зазнають 

фізичного, сексуального насильства, та психологічного тиску в сім’ї. Проте, звернення по 

допомогу надходить лише від кожної десятої жінки1.   

Жінки, які вживали наркотики або займаються секс-бізнесом є ще більш уразливими до 

різних видів гендерно-зумовленого насильства. Проте, вони часто бояться звертатися за 

допомогою до поліцейських, соціальних, медичних та інших установ через криміналізацію 

та дискримінацію. Жінки, які вживають наркотики, не можуть знайти роботу, щоб 

забезпечити своє життя, і таким чином не залежати від своїх партнерів, що ускладнює вихід 

з ситуації перебування під загрозою насилля. Трапляються випадки, коли жінок змушують 

їх партнери надавати сексуальні послуги за гроші, щоб купити наркотики2. Такі ситуації 

зазвичай стають перепоною для звернення за послугами та допомогою до правоохоронних 

органів, у тому числі і задля протидії насильству, що робить жінок ще більш уразливими до 

нього. 

Варто зазначити, що жінки, які споживають ін’єкційні наркотики, та/або піддаються 

фізичному, сексуальному насильству – мають високий ризик зараження ВІЛ інфекцією та 

іншими важкими інфекційними хворобами, що, у свою чергу, поглиблює їх вразливий стан.  

Відповідно до показників оціночної кількості споживачів ін’єкційних наркотиків, на 

початок 2016 року в Україні нараховувалося близько 342 000 ЛВІН, з них 88 000 (26%) – це 

жінки3 

Кожна п’ята жінка віком 15- 49 років переживала фізичне насильство. Як фізичне, так і 

сексуальне насильство найчастіше вчиняють чоловіки, що проживають із постраждалими в 

офіційно зареєстрованому або цивільному шлюбі. Після чоловіка основним винуватцем 

фізичного насильства є також батько або вітчим, а основними винуватцями сексуального 

насильства – сторонні знайомі або незнайомі чоловіки4.  

Результати опитування чоловіків, які вчиняли насильство в родині, підтвердили ґендерну 

зумовленість цієї проблеми, оскільки агресивна поведінка кривдників у більшості випадків 

спрямовувалася на дружин або співмешканок5.   

З іншого боку, існує проблема злочинності серед жінок, і, враховуючи соціальний портрет 

жінки, її фізіологічні та психологічні особливості, доцільно з’ясувати основні причини 

                                                             
1 Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, (2018). “Сучасне розуміння маскулінності: 
ставлення чоловіків до гендерних стереотипів і насильства щодо жінок” 
 
2 Середа Ю., Сазонова Я. 2017. Моніторинг поведінки та поширення ВІЛ-інфекції серед осіб, які надають 
сексуальні послуги за винагороду. МБФ «Альянс громадського здоров’я». 142 с. 
3 7. Белева Г, Свзонова Я. 2017. Звіт за результатами дослідження «Оцінка чисельності представників 
ключових груп в Україні». МБФ «Альянс громадського здоров’я», ТОВ «Агентство Україна». 64 с. 
4 Фонд народонаселення ООН (2014). Поширеність насильства щодо дівчат та жінок. 
5 Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, (2018). “Сучасне розуміння маскулінності: 
ставлення чоловіків до гендерних стереотипів і насильства щодо жінок”. 
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вчинення насильства жінками. Окрім того, постає питання про взаємозв’язок між скоєним 

жінкою злочином, та пережитим нею домашнім або іншим насильством.  

Відповідно до даних Державної кримінально-виконавчої служби України, рівень жіночої 

злочинності за останні 15 років стабілізувався, та спостерігається тенденція до зниження, у  

тому числі і серед тих жінок, хто скоїли злочини щодо обігу наркотичних засобів. Разом з 

тим, спостерігається тенденція до зростання кількості випадків вбивства жінками чоловіків 

через насильство в cім'ї та/або пияцтво, крадіжки та перевезення наркотичних речовин6. 

Таким чином, в межах даного дослідження вивчався зв'язок між домашнім насильством 

щодо жінки, та подальшим скоєнням нею злочину. Окрім того, розглянуто вплив вживання 

жінками наркотичних речовин на вразливість до домашнього насильства, та подальше 

скоєння злочину як захисту від кривдника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 ДКВС України, 2019 
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Методологія дослідження 
Метою даного дослідження є здійснення аналізу залежності між скоєним злочином, 

домашнім насильством, насильством за ознакою статі серед засуджених жінок з досвідом 

вживання наркотиків, а також визначення внутрішніх і зовнішніх чинників. 

Задля досягнення мети були поставлені наступні завдання: 

• визначити існуючі фактори зв’язку між фактами пережитого раніше домашнього 

та/чи гендерно-зумовленого насильства та скоєння злочину жінками, що перебувають у 

конфлікті із законом та в місцях позбавлення волі. 

• встановити взаємозв’язок між вживанням наркотичних речовин жінками та 

випадками домашнього та/чи гендерно-зумовленого насильства по відношенню до них, а 

також  подальшого скоєння злочину як способу захисту від кривдника. 

• охарактеризувати зв'язок між вживанням наркотичних речовин жінками, що мали 

досвід пережитого раніше домашнього та/чи гендерно - зумовленого насильства на 

вірогідність інфікування ВІЛ та, як наслідок, вірогідність повторного вчинення насильства 

по відношенню до них. 

• визначити дієву модель надання адвокаційних послуг органами правопорядку, НУО 

та центрами надання медико – соціальних послуг для жінок, які зіштовхнулися з подвійною 

проблемою наркозалежності та насильства. 

Основним методом дослідження було обрано інтерв’ю (глибинне та структуроване). 

Всього було проведено 12 глибинних інтерв’ю та 100 структурованих.   

Об’єктами даного дослідження виступили  жінки, які звільнилися з місць позбавлення волі 

та мають досвід вживання наркотичних речовин; працівники установ виконання покарань 

(Чернігівської та Качанівської виправних колоній); співробітники неурядових організацій, 

що надають послуги жінкам, що мають подвійну проблему наркозалежності та насильства, 

а також тим жінкам, що відбувають покарання у Чернігівській та Качанівській виправних 

колоніях; жінки, які відбувають покарання в Чернігівській та Качанівській виправних 

колоніях та мають досвід вживання наркотичних речовин. 

Таким чином, глибинні інтерв’ю були проведені серед працівників установ виконання 

покарань, представників неурядових організацій та жінок, які відбули покарання та мають 

досвід вживання наркотичних речовин. Структуровані інтерв’ю були проведені серед жінок 

які відбувають покарання в Чернігівській (50 інтерв’ю) та Качанівській (50 інтерв’ю) 

колоніях.   

При опитуванні жінок, які відбувають покарання в Чернігівській та Качанівській ВК було 

враховано представленість всіх вікових категорій. Також було враховано розподіл 

респонденток за рівнем освіти та сімейним станом. 

Графік 1. Розподіл за віком. 
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Графік 2. Розподіл за рівнем освіти. 

 

Графік 3. Розподіл за сімейним станом. 

 

* 3 респондентки не надали відповідь на це запитання.  
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Задля узагальнення результатів дослідження використовувалась онлайн платформа 

DEDOOSE7.  

Дослідження проводилось на принципах добровільності, гарантії анонімності, можливості 

не давати відповіді на деякі запитання або взагалі відмовитися від інтерв’ю на будь-якому 

його етапі. 

Кожен респондент добровільно погодився на участь у дослідження та надав поінформовану 

згоду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 https://www.dedoose.com/) 
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1. Існуючі фактори зв’язку між фактами пережитого раніше 

домашнього та/чи гендерно-зумовленого насильства та скоєння 

злочину жінками, що перебувають у конфлікті із законом та в місцях 

позбавлення волі 

1.1. Родинні зв’язки 
За даними опитування жінок, які перебувають в місцях позбавлення волі, 55% 

респонденток перебували у стосунках (перебували у офіційному або неофіційному шлюбі) 

на момент потрапляння у місце несвободи. Із яких 56% наразі перебувають у стосунках.  

15% із тих респонденток, які зазначили, що на момент початку строку відбування покарання 

не мали стосунків, зазначили, що на момент опитування перебували у романтичних 

стосунках. Натомість, у 46% стосунки припинились після ув’язнення.  

Графік 4. Розподіл відповідно до віку та сімейного стану. 

 

 

* 3 респондентки не надали відповідь на це запитання.  

Серед тих, хто підтримує стосунки зі своїм чоловіком/бойфрендом, перебуваючи у місці 

позбавлення волі, 76% зазначили, що спілкуються щонайменше один раз на тиждень, 11% 

- щонайменше один раз на місяць, 11% - щонайменше один раз на три місяці, 2% - 

приблизно один раз на рік.  У 15 %  випадках спілкування відбувалось шляхом особистої 

зустрічі, у 82% - за допомогою телефону. 67% респонденток, які зазначили особисту 

зустріч, як основний шлях взаємодії із чоловіком/бойфрендом, мають можливість 

зустрічатись на щотижневій основі.   

77% респонденток мають дітей,  серед яких 54% мають одну дитину, 34%  – двох дітей, 6%  

- трьох дітей, та 4%  – чотирьох і більше дітей. Серед усіх опитаних, які мають дітей, у 53% 

респонденток є щонайменше одна неповнолітня дитина.  

81%  опитаних спілкуються із своїми дітьми перебуваючи у місці позбавлення волі, з яких 

79%  мають можливість підтримувати спілкування із щотижневою періодичністю, 15% 

щонайменше один раз на місяць, 5% щонайменше один раз на три місяці, 1%  - приблизно 
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один раз на рік. 82%  респонденток спілкуються із своїми дітьми за допомогою телефону, у 

10%  опитаних спілкування відбувається шляхом особистої зустрічі. 

Серед усіх респонденток, які зазначили, що мають дітей, 19% не спілкуються із своїми 

дітьми перебуваючи у місці позбавлення волі, серед яких 47%  мають щонайменше одну 

неповнолітню дитину. 

Наведені дані свідчать про сталість сімейних зв’язків у переважної кількості жінок, а відтак, 

ймовірність пережитого домашнього насильства перед потраплянням в місця позбавлення 

волі, у контексті даного дослідження, підтверджується.  

1.2. Пережитий досвід вчинення насильства  
 

Наведена вище гіпотеза підтверджується, зокрема, тим, що 13% респонденток зазначили, 

що побоювалися партнера, з яким перебували у інтимних стосунках до ув’язнення, та 21% 

зазначили, що побоювалися партнера, з яким коли-небудь перебували у відносинах.  

35% жінок мали досвід вчинення проти них фізичного насильства.  

Серед осіб, які чинили насильство проти опитаних, було зазначено: чоловік, 

співмешканець, родич, незнайомі особи.  

72% жінок зазначили, що ніколи не побоювалися свого інтимного партнера, але разом 

з тим, зауважили, що мали досвід, який можна прирівняти до вчинення проти них 

насильства. 

Іншими словами, 72% опитаних жінок зазнавали насильства, при цьому 35% чітко це 

усвідомлюють. 

Графік 5. Досвід пережитого насильства респондентками.  

 

 

52% серед тих, які зазначили, що побоювалися партнера (зі слів учасниць це міг бути 

чоловік, коханець, та співробітник чоловічої статі), з яким коли-небудь перебували у 

відносинах, - відбували покарання за вчинення злочину за типом вбивство або злочин, 

пов'язаний з насильством.  
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34% серед усіх респонденток, у разі скоєння проти них будь-якої форми насильства, 

зверталися по допомогу до: 

- гарячої лінії з питань запобігання насильству; 

- правозахисних організацій; 

- членів родини; 

- друзів та сусідів. 

З них: 

- 44% опитаних зверталися по допомогу до правоохоронних органів, і у 93% випадків, з їх 

слів,  не було надано допомогу у повному обсязі.  

- 15% жінок зверталися  по допомогу до гарячої лінії з питань запобігання насильству, і 

100% учасниць відмітили, що допомога їх була надана у повному обсязі.  

-  у 26% випадках, постраждалі він насильства шукали допомогу у родичів, друзів, та у 67% 

випадків отримували відповідну допомогу.  

 

1.3. Досвід взаємодії з правоохоронними органами 
 

Вперше респондентки потрапляли у місця позбавлення волі переважно у віці 31 років 

(мінімальний вік – 14 років, максимальний вік – 68 років).  

Понад 60% опитаних відбувають покарання не вперше. Так, 23% вдруге відбувають 

покарання, 12% - втретє, 14% - вчетверте, для 12% це п’яте чи більше за підрахунком 

покарання.  

Середня кількість місяців загального терміну перебування у колонії становила 62 місяці 

(мінімальна – 1 місяць, максимальна – 216 місяців).  

Злочини, вчинені опитаними жінками, переважно, пов’язані з майном, наркотиками, або це 

вбивства. 

 

Графік 6. Типи злочинів, вчинені респондентками. 

 

 
 

Графік 7. Розподіл відповідно до віку та типу скоєного злочину. 
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Дані з наведеного вище графіку демонструють, що найчастіше жінки скоюють злочини у 

віці 35-40 років, і найчастіше, це злочини, пов’язані з майном, а також з наркотиками.  

Отже, дослідження показало, що досить великий відсоток жінок, які перебувають в місцях 

позбавлення волі, раніше зазнавали домашнього насильства, що може свідчити про зв'язок 

між подіями. Досвід пережитого домашнього насильства часто не ідентифікується самими 

жінками. Разом з тим, 34% жінок, які усвідомили факт скоєння насильства щодо них, 

зверталися по допомогу як до правоохоронних органів, так і на Гарячу лінію з питань 

запобігання насильству, а також до друзів та родичів, інших організації. Зі слів 

респонденток, найбільш ефективно їм допомагала саме Гаряча лінія з питань запобігання 

насильству, натомість правоохоронці виявилися найменш ефективними.  

Так, результати дослідження підтверджують, що взаємозв’язок між фактом пережитого 

насильства та подальшого скоєння злочину можливий, з огляду на високий відсоток жінок, 

постраждалих він насильства, серед ув’язнених.   

Окрім того, одним із факторів зв’язку між пережитим насильством та подальшим 

вчиненням злочину може бути недостатньо ефективна система реагування на випадки 

домашнього насильства з боку правоохоронних органів, зокрема на первинному етапі, коли 

постраждала особа звертається по допомогу.  

Разом з тим, варто зауважити, що більшість злочинів, які скоїли опитані, пов’язані з майном 

та наркотиками. Даний показник може свідчити про те, що вживання наркотичних речовин 

робить жінку вразливою до домашнього насильства, і, як наслідок, може бути причиною 

скоєння інших (наприклад, майнових) злочинів.  
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2. Взаємозв’язок між вживанням наркотичних речовин жінками та 

випадками домашнього та/чи гендерно-зумовленого насильства по 

відношенню до них, а також  подальшого скоєння злочину як 

способу захисту від кривдника 
 

Відповідно до даних, наведених у попередньому розділі, частка вчинення опитаними 

жінками насильницьких злочинів становить лише 5 відсотків, що пропорційно демонструє 

ймовірність скоєння злочину як захисту від кривдника, який вчиняв домашнє насильство.   

Окрім того, в межах проведення інтерв’ю з працівниками Чернігівської та Качанівської 

виправних колоній, респонденти зазначили, що не спостерігають яскраво вираженої 

залежності між скоєним злочином, насильством за ознакою статі та вживанням 

наркотичних речовин серед засуджених жінок.   

В межах дослідження було вивчено практику вживання наркотиків респондентами. Так, 

42% серед усіх опитаних мають досвід вживання наркотиків. 

Графік 8. Розподіл відповідно до досвіду вживання наркотиків. 

 

60% респонденток з тих, які мали досвід вживання наркотиків – також мали досвід боротьби 

із наркотичною залежностю, що включає такі методи як: детоксикація, лікування в 

психіатричній лікарні (за допомогою психотропних речовин), психологічне 

консультування, участь у програмі замісної підтримувальної терапії, перебування в 

терапевтичних спільнотах, заснованих на повному утриманні (наприклад, релігійні чи 

трудові табори), психотерапії та/або психологічне консультування амбулаторно 

(немедикаментозне лікування).  

Також під час проведення дослідження було розглянуто практику вживання алкоголю 

респондентами. Так, 27% респонденток до потрапляння до місць позбавлення волі мали 

алкогольну залежність.  

Графік 9. Практика вживання алкоголю. 
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11 % респонденток мали подвійну залежність від наркотиків та алкоголю. 

Отже, хоча прямий причинно-наслідкового зв'язок між вживанням наркотиків та домашнім 

чи гендерно-зумовленим насильством потребує додаткового, більш глибинного 

дослідження, даний аналіз та інша існуюча аналітика демонструють, що сукупність 

обставин, пов’язаних із вживанням наркотиків, у тому числі із боротьбою із залежністю, 

приводить жінку у вразливе становище. Так, психологічний та фізичний стан такої жінки 

зумовлює виникнення ряду наслідків, які можуть стати підґрунтям для застосування 

насильства щодо неї. Поряд з цим, статистичні дані, наведені у першому розділі, щодо 

кількості жінок, які мають досвід вживання наркотиків та перебувають в місцях 

позбавлення волі та щодо яких в тій чи іншій формі було застосоване насильство – досить 

високий.  

Іншими словами, за результатами даного дослідження гіпотезу про наявний взаємозв’язок 

між вживанням наркотичних речовин жінками та випадками домашнього та/чи гендерно-

зумовленого насильства по відношенню до них, а також  подальшого скоєння злочину як 

способу захисту від кривдника, можна підтвердити частково. Наркозалежні жінки частіше 

можуть стати жертвами домашнього насильства, але менш ймовірно скоєння злочину по 

відношенню до кривдника, в якості захисту. 

 

Жінка, яка вживає наркотики частіше стає жертвою насильства, оскільки «не відповідає» 

соціально визнаним нормам щодо ролі жінки, її узагальненому прийнятому образу покірної 

господині, матері та берегині родинного вогнища, яка веде здоровий спосіб життя. Такі 

жінки часто опиняються в ситуації самотності та відторгнутості. Окрім того, жінки, які 

вживають наркотики входять до групи ризику зараження важкими інфекційними 

захворюваннями, на кшталт ВІЛ, що викликає супутні складнощі в реалізації власних прав 

(насамперед, складнощі у отриманні медичної допомоги). 

Наведені дані зокрема підтверджуються результатами дослідження «Сексуальне та 

репродуктивне здоров’я, гендерна рівність та права людини, гендерне насильство, 

економічні та політичні можливості жінок, які живуть з ВІЛ в Україні»: Більше третини 

(35,3%) жінок, які живуть з ВІЛ, зазнали насильства від свого сексуального партнера або 

чоловіка. Ця частка значно вища, ніж у середньому серед жіночого населення (19%). 

Більше половини (51,3%) опитаних жінок (серед тих, які відповіли на питання) після 
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досвіду насильства не мали жодної підтримки. До постановки діагнозу ВІЛ жінки частіше 

зазнавали насильства з боку партнера, однак діагноз ВІЛ-позитивної значно збільшує 

ймовірність насильства в усіх сферах, і найбільше, в 15,5 разів, – саме у сфері охорони 

здоров’я, куди жінки мусять звертатися для отримання вчасного належного догляду та 

лікування і, відповідно, повноцінного життя8. 

Окрім того, жінки, які вживають наркотики мають складнощі з працевлаштуванням, 

створенням родини, та налагодженні інших соціальних зв’язків.  

Всі ці та інші фактори ставлять жінку у максимально вразливе становище, вона може 

потрапити в економічну залежність від партнера, інколи стати жертвою торгівлі людьми, 

держава позбавляє таких жінок права на батьківство тощо. 

Жінки, які вживають наркотики, навіть коли потрапляють в ситуацію домашнього 

насильства, майже не звертаються по допомогу до правоохоронних органів, адже 

відчувають страх, що замість отримання допомоги як жертва, вони будуть звинувачені у 

вчиненні злочину у сфері незаконного обігу наркотиків. 

Таким чином, жінки, які мають досвід вживання наркотиків, та які набули діагнозу ВІЛ, є 

вкрай вразливими до повторюваного вчинення проти них домашнього насильства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 http://www.un.org.ua/images/documents/4480/HIV%20throgh%20CEDAW%20lensukrcompressed.pdf 
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3. Модель надання адвокаційних послуг органами правопорядку, 

НУО та центрами надання медико – соціальних послуг для жінок, які 

зіштовхнулися з подвійною проблемою наркозалежності та 

насильства 
 

Вирішення проблеми допомоги жінкам, які зіштовхнулися з подвійною проблемою 

наркозалежності та насильства потребує комплексного підходу, де мають бути задіяні різні 

представники різних структур.  

              Перш за все, однією з основних причин не звернення жінкою по допомогу є низький 

рівень обізнаності про можливості отримання підтримки. Окрім того, інколи жінки не 

розуміють, що стосовно них вчиняється домашнє або гендерно-зумовлене насильство, що, 

зокрема, підтверджено результатами даного дослідження. Таким чином, першим кроком в 

боротьбі з насильством є комплексне інформування жінок про його форми, види та 

прояви, а також щодо того, де можна отримати допомогу особі, постраждалій від 

насильства. 

   Наступною складовою є сприяння наданню якісних послуг на спеціалізованій 

телефонній лінії при ДУ «Урядовий контактний центр» (за номером телефону 15-47) для 

осіб, які постраждали від торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою 

статі, насильства стосовно дітей, або про загрозу вчинення такого насильства.  

 З огляду на результати даного дослідження, яке показало, що значна кількість жінок, 

які звертались до правоохоронних органів з проблемою насильства, не отримали очікуваної 

допомоги, доречним є проведення поглибленого навчання працівників правоохоронних 

органів за темами подвійної проблематики насильства та наркозалежності, механізму 

перенаправлення клієнтів до громадських організацій, медичних, соціальних установ тощо. 

Всебічне розуміння працівниками правоохоронних органів особливостей взаємодії з 

жінками з подвійною проблемою дозволить якісно відреагувати на факти домашнього або 

гендерно-зумовленого насильства щодо таких жінок. 

    Задля вдосконалення рівня надання соціальних послуг відповідними центрами, 

доречно також провести навчання та покращити інформування фахівців про наявні 

інструменти для допомоги жінкам, що вживають наркотики, які постраждали від будь-яких 

форм насильства, а саме: 

 Національна «гаряча лінія» з запобігання домашнього насильства, торгівлі людьми 

та гендерної дискримінації (116 123), яка працює цілодобово та фахівці якої надають 

консультації і допомагають постраждалим спланувати подальші кроки анонімно та 

безкоштовно. 

 Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги на підконтрольних Україні 

територіях Донецької та Луганської  областей – надання безкоштовних соціальних і 

психологічних послуг для постраждалих від будь-якої форми насильства.  

 Притулки та кризові центри, де жінки, які постраждали від будь-якої форми 

насильства, мають можливість отримати тимчасовий притулок та допомогу 

психолога, юриста та соціального працівника. 
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 Кабінети медичної допомоги, куди можна прийти і анонімно отримати медичну 

допомогу у разі випадку домашнього насильства, зґвалтування або іншої форми 

сексуального насильства. 

   Оскільки робота з жінками, які зіштовхнулися із подвійною проблемою 

наркозалежності та насильства має ряд особливостей, важливо забезпечувати системне 

навчання працівників поліції, спеціалістів пенітенціарної системи та всіх інших фахівців, 

які працюють з такими жінками щодо прав людини та доступу до спеціалізованої допомоги. 

   Важливим заходом у даному контексті є сприяння налагодженню державно-

громадської взаємодії, зокрема, з НУО задля забезпечення синергії зусиль, розробки 

спільних заходів та програм щодо надання допомоги постраждалим від домашнього 

насильства, насильства за ознакою статі, та особам, які  вживають наркотики та/або 

опинилися у місцях позбавлення волі. 

   Також доцільним є проведення зустрічі зі стейкхолдерами, спеціалістами 

пенітенціарної системи, служби пробації, Національної поліції та усіма залученими 

сторонами, які приймають рішення щодо надання послуг постраждалим від домашнього 

насильства, насильства за ознакою статі, та особам, які  вживають наркотики та/або 

перебувають в конфлікті з законом, з метою обговорення результатів і ключових висновків 

дослідження та розробки подальших кроків щодо покращення доступу до послуг 

зазначеним категоріям жінок. 

  Спільно з НУО, які опікуються правами жінок, які вживають наркотики, груп 

ризику, розробити адвокаційні програми для жінок, які постраждали від домашнього 

насильства, насильства за ознакою статі, та особам, які вживають наркотики та/або 

перебувають у конфлікті з законом. 

   Наступний крок - сприяння розробленню алгоритму надання допомоги жінкам, які 

постраждали від будь-якої форми насильства, вживають наркотики та/або перебувають у 

конфлікті з законом, що включатиме заходи, які мають бути вжиті задля забезпечення 

безпеки постраждалої, надання юридичної, психологічної та соціальної допомоги. 

   Інформацію щодо інструментів, створених для допомоги жінкам, які постраждали 

від будь-якої форми насильства, рекомендовано розміщувати або  друкувати у спеціальних 

брошурах для подальшого розповсюдження через соціальних працівників, представників 

неурядових організацій, поширювати інформацію через електронні канали – соціальні 

мережі, тощо. 
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Висновок 
 

В результаті проведеного дослідження виявлено, що суттєвий відсоток жінок, які 

перебувають в місцях позбавлення волі мають досвід насильства щодо них. 

Так, 35% жінок зазначили, що мали досвід вчинення проти них фізичного насильства.  

Серед осіб, які чинили насильство проти респонденток, було зазначено: чоловік, 

співмешканець, родич, незнайомі особи.  

72% жінок зазначили, що ніколи не побоювалися свого інтимного партнера, але разом з 

тим, зауважили, що мали досвід, який можна прирівняти до вчинення проти них насильства. 

Іншими словами, 72% опитаних жінок зазнавали насильства, при цьому 35% чітко це 

усвідомлюють. 

Поряд з тим, що однією з основних причин не звернення жінкою по допомогу є низький 

рівень обізнаності про можливості отримання, інколи жінки не розуміють, що стосовно них 

вчиняється домашнє або гендерно-зумовлене насильство. Таким чином, першим кроком в 

боротьбі з насильством має бути комплексне інформування жінок про його форми, види та 

прояви, а також щодо того, де можна отримати допомогу особі, постраждалій від 

насильства. 

Окрім того, велика кількість таких жінок має досвід вживання наркотиків (42% серед усіх 

опитаних мають досвід вживання наркотиків). Таким чином, можна говорити про 

ймовірну взаємозалежність між вживанням наркотиків жінкою, вчинення щодо нею 

насильства та подальшим скоєнням злочину такою жінкою. 

Жінки, які вживають наркотики, вразливі до різного роду насильства щодо них 

(домашнього, гендерно-зумовленого). Поряд з вразливістю до насильства, жінки з досвідом 

вживання ін’єкційних наркотиків мають значно вищий ризик захворіти на ВІЛ, що 

ускладнює їх соціальне становище. Всі ці фактори суттєво впливають на психологічний 

стан жінки, що, в свою чергу, може спонукати її до злочинних дій.  

34% серед усіх респонденток, у разі скоєння проти них будь-якої форми насильства, 

зверталися по допомогу до: 

- гарячої лінії з питань запобігання насильству; 

- правозахисних організацій; 

- членів родини; 

- друзів та сусідів. 

З них: 

- 44% опитаних зверталися по допомогу до правоохоронних органів, і у 93% випадків, зі 

слів респонденток, їм не було надано допомогу у повному обсязі.  

- 15% жінок зверталися  по допомогу до гарячої лінії з питань запобігання насильству, і 

100% таких учасниць відмітили, що допомога їм була надана у повному обсязі.  

-  у 26% випадках, постраждалі він насильства шукали допомогу у родичів, друзів, та у 67% 

випадків отримували відповідну допомогу.  
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Існуюча проблема недостатньо ефективної допомоги жінкам, які постраждали від 

насильства та мають досвід вживання наркотиків,  з боку правоохоронних органів, може 

бути пов’язана з тим, що правоохоронці не в повній мірі володіють інформацією щодо 

особливостей даної категорії та методів роботи з ними. Такі жінки часто відрізняються як 

за психологічним, фізичним станом, так і сукупністю інших життєвих обставин, що 

провокує потребу у використанні інших підходів якісної взаємодії.   

Відтак, у даному контексті є вкрай важливим як проведення спеціалізованих навчань, так і 

налагодження взаємодії з неурядовими організаціями та іншими сервісними установами, 

які опікуються категорією жінок, які мають подвійну проблему вживання наркотиків та 

насильства щодо них.  

Неякісне надання допомоги жінці, яка має подвійну проблему вживання наркотиків та 

насильства, або взагалі відсутність такої допомоги інколи позбавляють жінку можливості 

вийти із цієї ситуації. Разом з тим, залежністю від наркотиків, викликає страх у жінок 

звертатися по допомогу, аби не бути самій покараною. 

Вирішення проблеми насильства серед жінок із досвідом вживання наркотиків, та 

попередження подальшого потрапляння таких жінок у місця позбавлення волі, потребує 

комплексного підходу, із задіянням як правоохоронних органів, так і неурядових 

організацій, соціальних, медичних та інших установ, які надають підтримку таким жінкам. 

В рамках даного дослідження розкрито ключові аспекти залежності між скоєним злочином, 

домашнім насильством, насильством за ознакою статі серед засуджених жінок з досвідом 

вживання наркотиків. Разом з тим, з метою визначення шляхів впливу на дану ситуацію, а 

саме подальшого вирішення проблеми злочинності серед жінок, які переживали 

насильство, а також мають досвід вживання наркотиків, доцільно провести поглиблене 

дослідження.  Це передбачає, на основі даного аналізу, більш детальне вивчення циклу від 

потрапляння жінок у коло насильства до вчинення ними злочинів (причини; фактори які 

цьому сприяють; реальні та уявні загрози звернення жінок, які вживають наркотики та 

постраждали від насильства, до правоохоронних органів; причини неякісного реагування з 

боку правоохоронних на звернення з проблемою насильства;  ймовірні запобіжники 

вчинення злочинів такими жінками тощо).  
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