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СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ НАСЛІДКИ ПРОПАГАНДИ КУЛЬТУ 
НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОСТІ 

Визначено суспільно небезпечні наслідки пропаганди культу 
насильства і жорстокості. Розкрито механізм впливу відповідної 
продукції на здоров’я людини та її свідомість. 
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Актуальність вибраної теми полягає в тому, що в Україні за роки 

незалежності збільшився об’єм інформації про агресивну поведінку, 
жорстокість, яка має негативний вплив на здоров’я людей та 
криміногенну обстановку в країні. 

Метою даної роботи є розгляд питань про вплив культу насильства 
та жорстокості на людей, до яких суспільно небезпечних наслідків 
приводить його пропаганда.  

Суспільно небезпечні наслідки в кримінальному праві 
визначаються як шкода, що заподіюється злочинним діянням 
суспільним відносинам або нематеріальним цінностям (благу) чи як 
реальна небезпека (загроза) заподіяння такої шкоди. 

Насильство розглядається у двох проявах – фізичне та психічне. 
Так, І. Г. Філановський під фізичним насильством розуміє застосування 
фізичної сили до потерпілого. Психічне полягає у впливі на психіку 
людини і не завдає видимої фізичної шкоди органам людини, 
викликаючи почуття страху, гніву, обурення (погроза застосувати 
фізичне насильство, заподіяння матеріальних збитків в усній або 
письмовій формі). Жорстокість  це безжалісність, безсердечність, 
нечуттєвість до страждань жертви, вдавана байдужість дій злочинця для 
досягнення ним потрібного йому результату. Культ насильства і 
жорстокості, в розумінні вище написаного,  це преклоніння перед 
безжалісним, безпощадним застосуванням фізичного або психічного 
впливу до будь-кого чи піднесення беззаконня [1, с. 353]. 

Сприйняття продукції, яка проповідує саме обожнювання 
насильства і жорстокості спричинює шкоду фізичному, душевному та 
духовному здоров’ю людей. Найбільше шкоди завдало розвитку 
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підлітків. Розповсюдження творів даного характеру погано позначається 
на психічній поведінці людей, приводить до прояву згубних схильностей, 
заохочує до цинічного відношення до інших осіб.  

При споживанні продукції, яка розглядається в цьому дослідженні 
виділяється гормон адреналін. Потрапивши в кров, останній починає 
впливати на весь організм. Він стимулює центральну нервову систему, 
прискорює серцеві скорочення, розслаблює гладку мускулатуру бронхів і 
кишечника, а також звужує судини черевної порожнини, скелетної 
мускулатури, слизових оболонок і шкіри. Перш за все, необхідно 
відзначити, що під впливом адреналіну відбувається різке збільшення 
артеріального тиску, яке чинить на серце негативний вплив, так як 
гальмує його роботу. Даний процес може стати причиною аритмії. А 
тепер найголовніше – тривалий викид адреналіну в кров найчастіше 
призводить до виснаження мозкової речовини надниркових залоз. Якщо 
говорити медичними термінами, то такий стан називається як «гостра 
надниркова недостатність». Даний стан завжди є причиною раптової 
зупинки серця, а, отже, і загибелі людини. Саме тому тривалий стрес є 
дуже небезпечним станом, якого потрібно уникати [2]. 

Розглянемо інший аспект нашої теми. Після перегляду вище 
наведеного, людина переосмислює їх значення та зміст, визначає їх 
прийнятними. Відбувається деформація свідомості та ідеалів людей. У 
такому випадку у законослухняних верств населення виникають 
антигромадські погляди, уявлення, що допускають, заохочують або 
відкрито провокують порушення кримінально-правових заборон. В 
результаті чого люди підсвідомо вважаючи жорстокість і насильство 
дозволеними, вчинюють дії, які призводять до негативних наслідків. З 
іншої сторони, – підтримує незаконні уявлення тих, хто став на 
злочинний шлях. Після сприйняття відповідної інформації людина 
стверджується в негативному світогляді, знаходить виправдування своїй 
злочинній поведінці.  

Таким чином, до суспільно небезпечних наслідків пропаганди 
культу насильства та жорстокості відносяться: з однієї сторони – шкода 
здоров’ю, починаючи від тілесних хвороб і аж до смерті, а з іншого – 
моральна деформація, що проявляється у вигляді антигромадських 
поглядів, уявлень, байдужості, безжалісності, безсердечності, 
нечуттєвості до страждань інших тощо. 
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