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перебуває	 в	 складних	 життєвих	 обставинах,	 дуже	 різні.	 У	 цілому	 їх	 можна	 згрупувати	 за	
такими	ознаками:	економічні;	асоціальні;	психолого-етичні.	

Отже,	уявлення	про	те,	що	жорстоке	поводження	з	дітьми,	зокрема	насильство	над	ними,	
відбувається	 лише	 в	 соціально	 неблагополучних	 сім’ях,	 сучасні	 дослідники	 вважають	
помилковим.	 Такі	 зловживання	 щодо	 дітей	 відбуваються	 в	 усіх	 прошарках	 і	 категоріях	
населення,	незалежно	від	класових,	расових,	культурних,	релігійних,	соціально-економічних	
аспектів.	 Наслідки	 жорстокого	 поводження	 з	 дітьми	 руйнівні.	 У	 дітей	 формується	 почуття	
меншовартості,	 власної	 неповноцінності,	 виникають	 депресії,	 намагання	 покінчити	 життя	
самогубством	 і	 на	 цьому	 фоні	 стійкі	 особистісні	 й	 поведінкові	 особливості,	 які	 роблять	 їх	
малопривабливими	і	навіть	небезпечними	для	суспільства.		
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юридичній площині і в сучасній психологічній науці. Розглянуто основні види індивідуальної 
та масової віктимної поведінки. 
Ключові слова: віктимність, віктимна поведінка. 

На	 сьогоднішній	 час	 доволі	 складно	 собі	 уявити	 віктимність,	 як	 суто	 кримінологічне	
поняття.	Віктимність	(від	лат.	Victima	–	жертва)	тлумачиться	як	стійка	особистісна	якість,	що	
характеризує	 об’єктну	 характеристику	 індивіда	 ставати	 жертвою	 зовнішніх	 обставин	 і	
активності	соціального	оточення,	або	схильність	суб’єкта	до	поведінки	у	взаємодії	з	іншими	
виявлятися	 жертвою.	 Вивченням	 різних	 аспектів	 віктимності	 займалися	 такі	 вчені	 як	
Л.	В.	Франк,	 Д.	В.	Рівман,	 В.	Я.	Рибальська,	 В.	П.	Коновалов,	 В.	І.	Полубінський	 та	 ін.	 Окрім	
правознавців,	 також	 віктимологію	 вивчалисоціологи,	 психологи	 (А.	Фатгах,	 В.	Є.	Христенко,	
Клейберг,	 М.	А.	Одинцова	 та	 ін.	 Зростання	 інтересу	 до	 віктимології	 набуло	 у	 1940	 роках.	
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Науковий	підхід	до	вивчення	жертв	заклав	кримінолог	Ханс	Фон	Хентіг,	ним	була	висунута	
ідея	 про	 існування	 між	 жертвами	 та	 злочинцями	 «викривленого	 симбіозу».	 У	 1948	 році,	
війшла	його	монографія	«Злочинець	та	його	жертва»,	де	було	надано	теоретичну	значущість	
та	 практичну	 користь	 такої	 науки,	 як	 віктимологія.	 Хетінгом,	 було	 описано	 чотири	 види	
ймовірних	жертв:		

– такі,	що	бажають	шкоди;		
– такі,	що	виконують	дії,	з	метою	досягнення	більшої	користі;		
– ті,	що	здатні	до	співпраці;		
– ті,	 які	 зухвало	 провокують,та	 виказують	 недовіру	 до	 дій	 та	 намірів,	 проти	 себе,	

злочинця.	
Віктимність	 доволі	 часто	 актуалізується	 через	 відверту	 провокацію	 потенційними	

жертвами,	 при	 цьому,	 вони	 не	 усвідомлюють	 факту,	 що	 їх	 поведінка,	 по	 суті,	 підштовхує	
партнера	 або	 партнерів,	 з	 якими	 вони	 взаємодіють,	 до	 насильницьких	 проявів.	 Емпіричне	
підтвердження,	 знайшов	 цьому	 М.	 Вольфганг,	 з’ясувавши,	 що	 26	 %	 жертв	 вбивств,	 так,	 чи	
інакше,	 прискорювали	 злочинні	 дії	 проти	 себе,	 від	 свого	 агресора.	 У	 своїй	 праці	 «Типи	
вбивств»,	 він	 узагальнив	 численні	 результати	 досліджень	 та	 типізував	 ситуації,	 які	
виникали	при	взаємодії	вбивць	з	їх	жертвами.	Тому,	можна	справедливою	зазначити	думку	
про	 те,	 що	 віктимологічний	 аналіз,	 найефективніший	 при	 дослідженні	 злочинів,	 де	
злочинець	 безпосередньо	 взаємодіє	 із	 своєю	 жертвою.	 До	 яких,	 можливо	 віднести	
насильницькі	та	корисливо-насильницькі	посягання,	деякі	види	шахрайств.	

Наразі,	сучасна	віктимологія	реалізується	декількома	напрямками:	
Фундаментальна теорія	 віктимології,	 яка	 описує	 феномен	 жертви	 та	 її	 залежність	 від	

соціуму.	Взаємозв’язок	з	іншими	соціальними	інститутами	та	процесами.	
Віктимологічні	теорії	–	кримінальна	віктимологія,	травматична	віктимологія.		
Прикладна	 віктимологія	 –	 емпіричний	 аналіз,	 розроблення	 та	 запровадження	

спеціальних	методів	 превентивної	 роботи	з	жертвами,	 методологічну	 соціальну	підтримку	
та	ін.	

Віктимність,	 як	 психологічна	 категорія	 щільно	 увійшла	 до	 повсякденного	 життя	
сучасної	 людині,	 наприклад,	 в	 рамках	 політичних,	 соціально-економічних	 відносин	 у	
суспільстві,	в	наслідок	чого,	простежується	значна	віктимізация	населення,	а	також	прояви	
конформності,	відносно	поглядів	на	зростання	рівня	конфліктів,	злочинності,	протиправної	
поведінки,зниження	 норм	 моралі.	 За	 думкою	 Д.	А.	 Сорокотягіної,	 віктимність	 –	 це	 дія	 або	
навпаки	бездіяльність	осіб,	при	яких	вони	стають	жертвами	злочину	в	типових	і	нетипових	
для	 них	 ситуаціях	 [1,	 с.	34].	 Віктимність	 включає	 в	 себе	 індивідуальну	 віктимність,	 масову	
(групову)	 віктимність,	 видову	 віктимність.	 Досліджуючи	 індивідуальну	 віктимність	
Д.	В.	Рівман	 зауважив,	 що	 цей	 вид	 віктимності	 є	 зумовлене	 наявністю	 злочинності	 стан	
уразливості	 окремої	 особи,	 який	 виражається	 в	 об’єктивно	 притаманній	 людині	 здібності	
стати	 жертвою	 злочину[2,	 с.	42].	 Отже,	 індивідуальна	 віктимність	 –	 якість	 конкретної	
людини,	 котра	 зумовлена	 сукупністю	 соціальних,	 психологічних,	 біофізичних	 факторів,	 які	
підвищують	 у	 тій	 чи	 іншій	 життєвої	 ситуації	 вірогідність	 стати	 жертвою	 злочину.	 Масова	
віктимність,	 тобто	 віктимність	 об’єктивно	 існуючої	 певної	 спільноти,	 характеризується	
майже	 аналогічними	 із	 злочинністю	 показниками:	 рівень,	 структура,	 динаміка.	
Співвідношення	 між	 індивідуальною	 віктимністю	 та	 масовою	 віктимністю	 можливо	
розглядати	 як	 співвідношення	 окремого	 злочину	 та	 злочинності	 у	 цілому.	 Тому	 цілком	
доречно	 виділити	 латентну	 віктимність	 по	 аналогії	 з	 латентною	 злочинністю	 [2,	 с.	77].	
Російський	 психолог	 М.	А.	Одинцова	 вважає,	 що	 доцільно	 розглядати	 два	 конститутивних	
типа	 віктимності:	 особистісну	 та	 рольову.	 Безперечно,	 особистісна	 віктимність	 впливає	 на	
рольову	 поведінку,	 оскільки	 зазнає	 потужного	 впливу	 особистісних	 особливостей	 людини	
[3,	 с.	84].	 Крім	 того,	 особистісна	 віктимність	 інколи	 є	 фактором,	 який	 впливає	 на	 вибір	
поведінки	 в	 значущій	 ситуації	 та	 зумовлює	 набуття	 особою	 віктимного	 досвіду.	 Особливо	
важливим	 є	 вивчення	 цілостного	 портрету	 віктимної	 особистості,	 які	 саме	 дії,	 або	
бездіяльність,	відбувалися,	чи	мали	відбутися,	для	того,	щоби	вона	набула	форму	жертви	та	
які	взаємодії	зовнішніх	факторів	спонукали	особистість	до	віктимної	активності.	Це	можуть	
бути	емоційні,	вольові,	моральні,	соціально	характерологічні	обумовленості.	Також,	слід	маті	
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на	 увазі,	 що,	 взаємодія	 із	 зовнішніми	 факторами,	 не	 завжди	 має	 насильницькі	 дії	 стосовно	
особистості,	але	все	ж	таки	сприяє	її	віктимності.		

Висновки.	 З’ясовуючи	 етимологію	 системи	 норм	 безпеки	 особистості,	 та	 деформацію	
цих	 норм	 у	 суспільстві,	 виявлено	 зовнішні	 та	 внутрішні	 чинники,	 які	 найбільш	 впливові	
віктимність	особистості	суспільства	та	окремих	індивідів.	В	основі	типів	віктимності,	стоять	
соціально-психологічні	 умови,	 комплекс	 взаємодій	 та	 психологічних	 факторів,	 які	 можна	
виявити	 на	 індивідуальному	 та	 особістому	 рівнях,	 як	 таких,	 що	 мають	 віктимогенний	
розвиток.	Узагальнюючи	результати	досліджень	можливо	зробити	низку	висновків:	термін	
«віктимність»	 достатньо	 поширено	 серед	 сучасної	 юридичної	 та	 психологічної	 наукової	
літературі.	

Поняття	«жертва»	може	бути	розглянуто	з	позиції	різних	наук,	у	тому	числі	психології.	З	
цього	 приводу,	 під	 віктимністю	 жертви	 треба	 розуміти	 потенційну	 або	 реальну	 здатність	
особи	 демонструвати	 поведінку,	 що	 відхиляється	 від	 норм	 безпеки	 і	 зумовлює	 підвищену	
уразливість,	доступність	та	привабливість	для	правопорушника.		
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Трансформаційні	 процеси	 вищої	 школи	 України,	 як	 свідчить	 практика,	 є	
багатоаспектними	 та	 мають	 соціальні,	 методичні,	 технологічні	 та	 психологічні	 витоки.	
Одним	 з	 таких	 процесів	 є	 процес	 соціальної	 перцепції	 –	 невід’ємної	 ознаки	 адективного	
міжособистісного	спілкування.	
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