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на фабрику і в галузі, які є вкрай небезпечними для навколишнього 

середовища.  

Гострота проблеми вимагає перешкодити зусиллям уряду 

доповнювалися просвітою громадськості. Захист дітей є одним з 

пріоритетів. В той час як програма уряду націлена на попередження 

таких проблем, як торгівля дітьми в таких районах, де здійснюються 

операції, вона також стосується аспектів, «спасіння», «відновлення» та 

«реабілітація». 

Науковий керівник Бабак Г. С. 
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ОСНОВНІ ВИДИ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ 

Переслідування (сталкінг) існує стільки, скільки існують стосунки 

між людьми. Зараз у багатьох країнах світу переслідування визначається як 

соціально девіантна і навіть злочинна поведінка. Переслідування часто 

асоціюється з поведінкою, що включає спостереження, шпигунство, 

небажані дзвінки або листи, чіпляння, цькування та погрози. 

Психологи-криміналісти виділяють два основні види переслідувань: 

проста одержимість і одержимість, пов’язана з коханням. Термін 

«одержимість» означає психічний стан людини, коли періодично 

повторюються думки та ідеї, які вона намагається контролювати або 

втілювати в життя за допомогою різних дій. Всі переслідувачі (стакери) 

одержимі. Вони часто роками в своїх думках зосереджені на особі, яку 

переслідують. 

Найпоширеніша форма переслідування – проста одержимість. 

Близько 80 % усіх випадків переслідувань підпадає під цю категорію. 

Переслідувач, як правило, знає свою жертву через особисті або 

романтичні стосунки, які існували між ними до початку переслідування. 

Переслідувач часто дуже прив’язується до  стосунків з своєю жертвою, 

і втрата відносин стає його найбільшим страхом. Переслідувачі з 

категорії простої одержимості зазвичай не страждають психічними 

захворюваннями, але мають розлади особистості. Їм притаманні такі 

риси, як слабка соціальна адаптація, емоційна незрілість, почуття 

безпорадності і надзвичайна підозрілість. Такі переслідувачі намагаються 

підвищити свою самооцінк, шляхом пригнічення та залякування жертви. 

Переслідувач може вдатися до рішучих кроків, якщо його жертва буде 

намагатися вислизнути з-під контролю. Головною мотивацією таких 
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людей є відновлення стосунків або пошук варіантів кари для жертви. 

Нав’язливе переслідування швидше за все приводить до вбивства. 

Одержимість, пов'язана з коханням, трапляється тоді, коли у 

переслідувача виникають нав'язливі ідеї щодо випадково знайомої або 

навіть зовсім незнайомої людини. Ця категорія нараховує близько 25 % 

усіх випадків переслідувань. Більшість таких переслідувачів страждають 

від психічних розладів, і, як правило, для кожного характерне маревне 

мислення і маніакальна поведінки. Як і переслідувачі з категорії простої 

одержимості, вони мають занижену самооцінку і знаходяться в полоні 

відчуття  безпорадності та страждають від депресії. Такі переслідувачі 

певні, що, спілкуючись з людьми виняткових якостей та високого 

статусу, вони зможуть підняти свою самооцінку та відновити гідність. 

Вони часто живуть у світі ілюзій та вигаданих стосунків, де жертва 

переслідування є об’єктом їх кохання. Переслідувач очікує, що жертва 

також порине в ілюзорне життя. Якщо ж вона негативно реагує на 

переслідувача, він може вдатися до погроз і навіть до фізичного нападу. 

Науковий керівник Л. Д. Дягілєва 
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ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬСТВУ В ГРОМАДАХ МІГРАНТІВ 

Ритуали чаклунства, вимушений шлюб та вимушене тестування 

дівоцтва та інші практики, які є внутрішньо насильницькими або 

можуть призвести до насильства, трапляються в багатьох регіонах світу 

та можуть застосовуватися в деяких громадах мігрантів. Крім того, 

насильство, яке може зустрічатися в усіх регіонах, наприклад, домашнє 

насильство, може посилюватися напруженістю та проблемами, 

пов'язаними з міграцією. Найважливіше, що жертви насильства в 

мігрантських громадах, особливо в складних ситуаціях, можуть мати 

суттєві труднощі у доступі до юридичних та медичних послуг. Необхідні 

заходи кримінального правосуддя, щоб гарантувати заходи для 

запобігання таким злочинам. Заходи щодо запобігання злочинності в 

громаді повинні включати осіб, райони та працювати над зміною умов, 

що призводять до образи. Для того, щоб повідомлення були належним 

чином адаптовані до цільової аудиторії, членам громади слід робити 

зусилля з підвищення обізнаності. У контексті мігрантських громад 

намагання щодо запобігання подібній практиці повинні бути розроблені 

із залученням міграційних громад для зміни культурного ставлення до 


