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Насильство є таким же стародавнім, як і саме людство. 

Насильством наповнені всі сфери людського буття: 

політичне, економічне, духовне та сімейно-побутове. Воно 

має вираження у війнах, убивствах, знеціненні життя, 

пануванні таких явищ, як: антигуманність, агресія, 

жорстокість. Із розвитком цивілізації його прояви не лише не 

зменшилися, а й набули катастрофічних розмірів. Племена і 

народи знищувалися в усі часи, як у стародавні, так і нинішні. 

Проблема безпеки людського життя, його ментальних, 

соціальних і духовних надбань завжди є насущною і 

важливою. 

Сталий людський розвиток передбачає економічний, соціальний, культурний, 

духовний зріст, гуманізацію менталітету громадян і збагачення позитивного 

загальнолюдського досвіду. Терпимість суспільства до всякого роду насильства 

уповільнює людство від створення цивілізованого суспільства. Наша країна як і 

більшість країн світу, переживає появу негативних соціальних процесів, які 

супроводжуються значними кризовими змінами у суспільстві. До таких явищ 

відноситься і насильство. 

Проблема насильства з метою його попередження сьогодні вивчається в різних 

аспектах і розглядається багатьма галузями знань. Юриспруденція акцентує увагу на 

порушенні правових норм. Соціологія виявляє причини і поширеність насильства, як 

соціальної девіації і визначає його як явище дискримінації особи і сім’ї, утиск або 

обмеження її/їх прав і свобод. З економічної точки зору насильство можна розглядати як 

незаконну дію, яка приносить значно більший прибуток , ніж узаконені види діяльності 

в тій або іншій сфері. У філософії насильство визначається як застосування сили або 

загроза її застосування, як зведення сили в закон людських відносин. 

 

 

 



Типові прояви насильства: 

 позбавлення життя, заподіяння тілесних ушкоджень, зазіхання на статеву 

недоторканість, захоплення заручників, здирство й інші способи вилучення майна, 

катування і застосування незаконних методів впливу стосовно затриманих і 

підслідних; 

 перевищення влади, позбавлення різноманітних прав і свобод, жорстоке 

поводження з дітьми тощо. 

Найважливішими аспектами вивчення насильства сьогодні є такі: насильство в сім’ї, 

насильство до жінок та людей похилого віку, насильство щодо дітей та підлітків. 

Список літератури з питань протидії насильству складено на основі каталогів і 

картотек бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка. Список містить 38 джерел інформації (книги, 

статті з періодичних видань і збірників).  
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Отже, насильство є феноменом, який має певні передумови та спричинює руйнівні 

наслідки як для конкретної особистості, так і для суспільства загалом. За умови 

комплексного та компетентного підходу до попередження насильства, своєчасного 

виявлення та подолання чинників, що призводять до нього, реабілітації його жертв та 

корекційної роботи можна мінімізувати прояви цього явища. 


