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ПРОЯВИ КСЕНОФОБІЇ ЯК МОТИВУ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ 

Прояви агресії та нетерпимого ставлення окремих осіб до 
представників суспільства, які відрізняються за кольором шкіри, 
формою очей, національністю, релігійними переконаннями, сексу-
альною орієнтацією тощо є соціальною і політичною проблемою 
майже кожної країни. Для України останнього часу ця проблема 
постає особливо гостро.  

В сучасному суспільстві прояви нетерпимості до людей, які ві-
дрізняються за кольором шкіри, формою очей, національністю, 
релігійними переконаннями тощо характеризуються доволі єм-
ким загальним терміном – «ксенофобія». Розуміння даного термі-
ну знаходиться на стику психології, політології, соціології та кри-
мінального права. Походження слова ксенофобія має грецьке ко-
ріння: «xenos» від грецького – чужий, сторонній, і «phobos» – прояв 
нав’язливого страху, ненависті, ворожості, злості.  
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Ксенофобія – це стійке нав’язливе почуття страху, ненависті, 
ворожості стосовно чужинців чи чужоземного, нетерпимості та 
неприязні до представників іншої нації, віросповідання, культури, 
національності, іноземців чи представників інших регіонів, а та-
кож до чогось незнайомого, незвичного, чужого. Цей психоемоцій-
ний стан особи, який виражається в негативному відношення до 
іншого – «чужого» суб’єкта, ґрунтується на певному негативному 
стереотипі. Він формується у особи (або у певної соціальної гру-
пи) на основі її знань, переконань і досвіду.  

В залежності від певних стереотипів, можна виділити наступ-
ні основні прояви ксенофобії (нетерпимості). 

1. Расизм – це переконання у тому, що одна раса за своєю при-
родою краща ніж інша. Виражається у почуттях неприязні, воро-
жості, страху, ненависті представників європеоїдної раси до негро-
їдної, і навпаки.  

2. Етнофобія – це нетерпиме ставлення до людей іншої нації, 
народу.  

Різновидами етнофобії виступають наступні прояви.  
Шовінізм – проголошення однієї нації головнішою над іншими. 

Проявляється, як правило, у формі неповаги і принизливого став-
лення народу однієї держави до народу іншої держави (вважаються 
більш слабкими, менш розвиненими тощо). Історичним прикладом 
шовінізму і крайньої форми націоналізму була політика фашизму.  

Антисемітизм – це вороже ставлення до представників єв-
рейського народу і їх культури.  

Фашизм – ідеологія проголошення однієї нації головнішою, 
що заснована на політичній диктатурі та масовій пропаганді куль-
ту ненависті до інших представників націй. Як правило, супрово-
джується застуванням насильства до окремих представників і 
груп населення, та встановленням крайніх форм дискримінації у 
всіх сферах життя. 

Геноцид – це крайня форма (стадія) фашизму, сутність якої 
полягає у повному або частковому знищенні окремих груп насе-
лення або цілих народів. Геноцид може здійснюватись владними 
представниками відкрито, наприклад, через застосування зброї (в 
тому числі масового знищення), або завуальовано. Прикладом 
останньої форми може служити політика керівництва ВКП(б) та 
уряду СРСР у 1932–1933 роках, яка призвела до організації штуч-
ного голоду і багатомільйонних смертей серед сільського насе-
лення на території Української СРР та Кубані.  

3. Релігійна нетерпимість – це активна неприязнь до ціннос-
тей, поглядів і традицій прибічників інших релігійних вірувань, 
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течій. Проявлятися вона може як на рівні особистісному у формі 
ворожого ставленні представників один до одного, так і у міжкон-
фесійній боротьбі і протистоянні, появі релігійних, агресивно нала-
штованих фанатиків. Прикладом може бути розповсюдження у су-
часному суспільстві нетерпимого ставлення мусульман до християн.  

4. Мовна антипатія – це вороже ставлення та неповага до осо-
би, яка не володіє мовою місцевого населення.  

5. Сексизм – це упереджене ставлення чоловіків до жінок, яке 
засноване на ідеології нерівності прав. Це стереотип домінування 
осіб однієї статі над іншою. 

6. Нетерпимість за віковою ознакою або станом здоров’я – 
принизливе ставлення, неповага і упередженість до осіб похилого 
віку, інвалідів, ВІЧ-інфікованих, психічнохворих людей тощо.  

7. Гомофобія – почуття ненависті по відношенню до гомосек-
суалістів; часто супроводжується внутрішніми страхами власних 
сексуальних фантазій та імпульсів. 

Розглядаючи расову, національну чи релігійну нетерпимість, 
як мотив вчинення насильницьких злочинів (в тому числі 
вбивств), необхідно виходити з того, що основою його виступає 
один із вказаних негативних стереотипів у особи. Відповідно до 
нього особа сприймає будь-яку іншу людину (в даному випадку, 
яка характеризуються ознаками іншої раси, національності, релі-
гійних поглядів), її зовнішність, поведінку негативно і упередже-
но. Якщо це упереджене ставлення особи при певних обставинах 
обумовлює вираз агресії до іншої людини (групи людей) у вигляді 
завдання їй тілесних ушкоджень, умисного спричинення смерті, 
мордуванні тощо, має місце кваліфікуюча ознака – вчинення зло-
чину з мотиву нетерпимості.  

Підводячи підсумок, хотілось би зазначити, що однією з акту-
альних проблем сьогодення є потреба ретельного дослідження 
природи ксенофобії в суспільстві, аналізу особливостей механізмів 
вчинення злочинів на її ґрунті. Адже вони несуть особливу небез-
пеку для людства. На відміну від інших, від них потерпають не по-
одинокі жертви. Їх особливість в тому, що вони сіють розбрат і во-
рожнечу серед цілих груп населення, і поміж державами. Вони 
стають підґрунтям некерованих масових акцій, терористичних 
актів і, навіть, війн. Вкрай необхідно, на нашу думку, зараз приді-
лити увагу формуванню низки концептуальних положень щодо 
методик розслідування злочинів, що вчиняються на ґрунті расо-
вої, національної чи релігійної ненависті, і виробленню механізму 
протидії цьому явищу. 
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