
«НАСИЛЬСТВО» 

 Насильство, на відміну від жорстокого поводження, – це будь-яке свідоме 

і навмисне (заздалегідь сплановане) застосування сили одного індивіда/групи 

людей проти іншого/інших (найчастіше – беззахисного/их) з метою 

встановлення над ним(и) влади і контролю. Наразі не існує загальноприйнятого 

визначення поняття насильства. Тож, для прикладу можна навести такі 

визначення. 

Насильство – умисний фізичний чи психологічний вплив однієї особи на 

іншу, проти її волі, що спричиняє цій особі фізичну, моральну, майнову шкоду, 

або містить у собі загрозу заподіяння зазначеної шкоди зі злочинною метою. 

Такий вплив на особу здійснюється вчиненням певних умисних діянь. Особа, яка 

вчиняє насильницькі діяння, усвідомлює їх характер, передбачає наслідки цих 

діянь і бажає або свідомо допускає їх настання. 

Насильство – навмисне застосування фізичної сили або влади, здійснене 

або у вигляді загрози, направлене проти себе, проти іншої особи, групи осіб або 

спільноти, результатом якого є (або є висока вірогідність цього) тілесні 

ушкодження, смерть, психологічна травма, відхилення в розвитку або різного 

роду збиток (ВООЗ). 

Поняття, що використовується Всесвітньою організацією охорони 

здоров’я, підкреслює навмисність і фактичне вчинення акту насильства, 

незалежно від його результату. Згідно з цим визначенням насильством не є 

ненавмисні нещасні випадки, наприклад, тілесні ушкодження внаслідок 

дорожньо-транспортних пригод або опіки. Уточнення визначення 

словосполученням «використання влади» розширює традиційне розуміння 

природи насильницького акту, обіймаючи й дії, джерелом яких є влада над 

людиною, тобто погрози і залякування. «Використання влади» означає, крім 

того, відсутність турботи, ненадання допомоги або нехтування, які теж 

вважаються насильницькими актами. Отже, вираз «використання фізичної сили 

або влади» слід розуміти, зокрема, як відсутність турботи, будь-які види 

жорстокого поводження (фізичного, сексуального чи психологічного), а також 

вбивство і будь-який замах на власне життя або здоров’я. Насильство та 



жорстоке поводження можуть мати різні форми, проте всі вони завдають шкоди 

здоров’ю, розвитку і соціалізації дитини. Насильство та жорстоке поводження 

можуть мати різні форми, проте всі вони завдають шкоди здоров’ю, розвитку і 

соціалізації дитини.  

Насильство над дітьми – це фізичне, психологічне, сексуальне 

насильство або відсутність виховання та піклування про дітей батьками, 

особами-опікунами чи сторонніми людьми, які доглядають за дітьми. 

Насильство над дітьми може містити будь-яку дію насильницького характеру, 

нехтування, зловживання або нездатність, небажання чи невміння виховувати й 

опікуватися дітьми від батьків чи інших осіб, що призводить до фактичної або 

потенційної шкоди дитині. Може спостерігатися в сім’ї, у місці проживання 

дитини, на вулиці або в організаціях, закладах освіти  чи громадах, з якими 

дитина взаємодіє. 

Насильство та жорстоке поводження можуть мати різні форми, проте всі 

вони завдають шкоди здоров’ю, розвитку і соціалізації дитини. 
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