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Розглянуто проблему віктимної поведінки, відзначено сутність поняття та психологічні 
особливості, види віктимної поведінки, а також типи жертв злочинів. 
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Психологічні	особливості	прояву	віктимної	поведінки	у	людей	визначається	соціальною	
і	 практичною	 значущістю	 питань	 гуманізації	 суспільства,	 необхідністю	 вирішення	 завдань	
формування	 соціально	 адаптованої	 особистості,	 а	 так	 само	 збільшеною	 потребою	
виктимологическої	 профілактики	 та	 корекції.	 Ритм	 і	 стиль	 життя,	 норми	 і	 правила,	 які	
диктує	сучасне	суспільство,	все	більша	призводить	до	різноманітних	проявів	віктимності	в	
поведінці.	Люди	хочуть	реалізувати	себе	повною	мірою	і	захоплювати	все	більше	сфер	для	
самоактуалізації.		

Віктимна	 (від	 лат.	 Victima	 –	 жертва)	 –	 схильність	 стати	 жертвою	 злочину.	 Віктимна	
поведінка	 визначається	 сукупністю	 емоційно-особистісних	 особливостей,	 що	 сприяють	
дезадаптивної	стилю	реагування	суб’єкта,	що	приводить	до	збитку	для	його	фізичного	або	
емоційно-психічного	здоров’я	 [1].	 При	цьому	 можливість	 реалізації	 даних	якостей	багато	в	
чому	 залежить	 від	 наявності	 конкретної	 ситуації.	 Тому	 вивчення	 психологічних	 аспектів	
віктимної	поведінки	повинно	проводитися	на	двох	основних	рівнях:	як	наслідок	соціального	
процесу	і	як	індивідуальна	девіація.		

Розглядаючи	 віктимність	 за	 Франклом,	 як	 підвищену	 здатність	 людини	 в	 силу	 його	
соціальної	 ролі	 і	 ряду	 фізичних	 і	 духовних	 якостей	 при	 певних	 обставинах	 ставати	
потерпілим,	то	до	групи	«ризику»	можна	віднести	людей	з	низьким	соціально-економічним	
статусом:	 молодь	 (студентів),	 старих,	 інвалідів.	 Враховуючи	 вимоги	 сучасних	 роботодавців	
до	найманої	персоналу,	до	«жертвам»	можна	віднести	жінок	старше	40–45	років.	У	зв’язку	з	
чим,	 в	 категорію	 людей,	 схильних	 до	 віктимної	 поведінки,	 в	 суспільстві	 потрапляє	 значна	
частина	 зрілих	 самостійних	 особистостей,	 які	 бажають	 працювати,	 заробляти	 і	
самореалізовуватися	в	житті	[6].	

Між	 особистістю	 будь-якої	 людини	 і	 його	 поведінкою	 існує	 нерозривний	 зв’язок.	
Особистість	 і	 її	 психічні	 властивості	 «одночасно	 і	 передумова,	 і	 результат	 її	 діяльності.	
Внутрішнє	 психічне	 зміст	 поведінки,	 що	 складається	 в	 умовах	 певної	 ситуації,	 особливо	
значущою	 для	 особистості,	 переходить	 у	 відносно	 стійкі	 властивості	 особистості,	 а	
властивості	 особистості,	 в	 свою	 чергу,	 позначаються	 в	 її	 поведінці,	 тому	 віктимна	
характеризує	схильність	людини	стати	жертвою	тих	чи	інших	обставин.	

Особистісна	 виктимність	 досить	 часто	 актуалізується	 у	 формі	 відверто	 провокаційної	
поведінки	потенційних	жертв,	при	цьому	часто	ні	в	якій	мірі	не	усвідомлюють	того	факту,	
що	їх	поведінкова	активність,	по	суті,	практично	прямо	підштовхує	партнера	або	партнерів	
по	 взаємодії	 до	 насильства.	 Подібна	 поведінка	 особливо	 в	 екстремальних	 або	 просто	
неординарних	ситуаціях	є	стимулом	агресії	насамперед	з	боку	авторитарних	особистостей.		

Можна	 зазначити,	 що	 віктимність	 –	 це	 коли	 людина	 може	 стати	 жертвою	 будь-якого	
злочину.	 Тому	 дуже	 важливу	 роль	 тут	 можна	 приділити	 темпераменту	 або	 генетичним	
особливостям.	 Також	 сюди	 ще	 можна	 віднести	 адаптацію,	 вона	 теж	 грає	 не	 мало	 важливу	
роль.	 Також	 можу	 додати,	 що	 впливають	 особистісні	 риси,	 такі	 як	 надмірна	 довірливість,	
необачність,	підвищена	запальність	и	дратівливість,	агресивність	[5].		

Потенційними	 і	 в	 той	 же	 час	 реальними	 жертвами	 можна	 вважати	 дітей,	 підлітків,	
юнаків	 та	 дівчат	 з	 прикордонними	 психічними	 станами	 і	 з	 акцентуацією	 характеру;	 дітей	
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мігрантів	 з	 країни	 в	 країну,	 з	 регіону	 в	 регіон,	 із	 села	 в	 місто	 і	 з	 міста	 в	 село;	 дітей,	 що	
народилися	 в	 сім’ях	 з	 низьким	 економічним,	 моральним,	 освітнім	 рівнями;	 метисів	 і	
представників	інонаціональних	груп	в	місцях	компактного	проживання	іншого	етносу.		

Також	 є	 класифікація	 яка	 заснована	 на	 характері	 і	 ступеня	 вираженості	 особистісних	
якостей	людини,	що	визначають	його	індивідуальну	віктимність	схильність:	

Універсальний	 (універсально-віктимний)	 тип	 –	 характеризується	 явно	 вираженими	
особистісними	 рисами,	 визначальними	 їх	 високу	 потенційну	 вразливість	 щодо	 різних	
злочинів.	

Виборчий	(вибірково-віктимний)	тип	–	люди,	що	володіють	високою	вразливістю	щодо	
певних	видів	злочинів.	

Ситуативний	 (ситуативно-віктимний)	 тип	 –	 люди	 цього	 типу	 мають	 середньої	
віктимність,	 і	 вони	 стають	 жертвами	 в	 результаті	 збігу	 ситуативних	 чинників,	 небезпека	
яких	виявилася	для	них	нездоланною.	

Випадковий	(випадково-віктимний)	тип	–	сюди	відносяться	люди,	які	стали	жертвами	в	
результаті	випадкового	збігу	обставин.	

Професійний	 (професійно-віктимний)	 тип	 –	 включає	 людей,	 віктимність	 яких	
визначається	їх	професійної	зайнятістю	[2].	

Вчений	 Б.	Мендельсон	 в	 якості	 першого	 кроку	 в	 осмисленні	 результатів	 свого	
дослідження	 відносин	 між	 кривдником	 і	 жертвою	 запропонував	 першу	 типологію	 жертв:	
повністю	 невинна	 жертва	 –	 такою	 жертвою	 може	 бути	 дитина	 або	 повністю	 неосудний	
чоловік;	 жертва	 з	 незначною	 провиною	 –	 цією	 жертвою	 могла	 б	 бути	 жінка,	 яка	 провокує	
помилкове	напад	на	себе,	в	результаті	якого	вона	вмирає;	жертва,	яка	є	настільки	ж	винною,	
як	і	кривдник	–	сюди	можуть	відноситися	ті,	хто	своєю	поведінкою	цілеспрямовано	провокує	
кривдника	до	скоєння	злочину;	жертва,	більш	винна,	ніж	кривдник	–	сюди	відносять	тих,	хто	
підштовхує	 іншого	 до	 вчинення	 злочину;	 найбільш	 винна	 жертва	 –	 це	 відбувається,	 коли	
злочинець	 (він	 же	 –	 жертва)	 був	 убитий	 особою,	 який	 здійснював	 дії,	 що	 відносяться	 до	
самозахисту;	уявна	жертва	–	це	люди,	які	страждають	від	розумових	розладів	типу	параної,	
помилково	приписують	собі	якості	жертви	[4].		

У	віктимології	вивченню	підлягають	не	тільки	потерпілі	в	кримінально-процесуальному	
сенсі,	а	й	інші	категорії	потерпілих,	наприклад	латентні	жертви,	якщо	є,	звичайно,	критерії	
для	їх	ідентифікації	в	якості	таких.	Типологія	або	класифікація	жертв	в	цьому	випадку	може	
бути	наступною:	

Потенційна	 жертва	 –	 це	 особа,	 що	 стає	 мішенню	 при	 певних	 обставин	 і	 в	 силу	 своїх	
особистісних	 якостей,	 статусу,	 позиції,	 поведінки;	 індивід	 може	 почати	 «грати»	 жертву	
задовго	до	початку	злочину;	

Випадкова	 жертва	 –	 також	 є	 потенційна	 жертва,	 але	 більш	 детермінована	 певною	
ситуацією	і	вибором	самого	злочинця.	Іноді	тільки	випадковість	вирішує,	хто	стане	жертвою	
злочинного	посягання;	

Латентна	жертва	–	це	особа,	яка	реально,	фактично	постраждало	від	злочину,	але	з	яких-
небудь	 причин	 цей	 факт	 залишився	 поза	 виявленим,	 прихованим	 від	 офіційного	 обліку	
злочинів	 в	 умовах,	 коли	 такий	 облік	 є	 обов’язковим	 (в	 більшості	 випадків)	 або	 бажаний	 в	
інтересах	суспільства	і	держави	[3].	

Виходячи	 з	 результатів	 досліджень	 останніх	 років,	 можна	 припустити,	 що	 конкретні	
особи	 зазнають	 втрати,	 перетворюються	 в	 жертву	 в	 результаті	 різних	 за	 характером	
ситуацій.	Конкретні	особи	можуть	бути	хіба	що	призначені	стати	жертвою	злочину	в	силу,	
по-перше,	своїх	психологічних	і	поведінкових	особливостей	і,	по	друге,	рольової	специфіки	і	
груповий	 приналежності.	 Психологічна	 схильність	 стати	 жертвою	 припускає	 наявність	
таких	 особистісних	 рис,	 як	 надмірна	 довірливість,	 необачність,	 підвищена	 запальність	 і	
дратівливість,	агресивність,	а	в	поведінці	–	схильність	до	авантюрних	і	нестриманих	вчинків.	
До	 цієї	 ж	 групи	 слід	 віднести	 і	 тих,	 хто,	 володіючи	 психологічної	 схильністю,	 ще	 й	 веде	
певний	 спосіб	 життя,	 обертаючись	 серед	 тих,	 хто	 представляє	 для	 них	 небезпеку.	
Віктимність	розглядається	нами	як	психологічне	відхилення,	закріплене	у	звичних	формах	
людської	поведінки,	 які	обумовлюють	потенційну	 або	реальну	схильність	суб’єкта	ставати	
жертвою.	
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ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ 

Держава і суспільство мають відстоювати і захищати права дитини, серед яких: право 
на життя і фізичну недоторканність; право не бути об’єктом знущань чи жорстокого, 
нелюдського або принизливого поводження; право на здоровий та безпечний розвиток та 
ін. Всі ці права порушуються, коли дитина піддається насильству. Жорстоке поводження 
викривлює усі сторони фізичного, психічного та соціального становлення дитини, 
ускладнює процеси її зростання і дорослішання, унеможливлюючи вибудову зрілих, 
безпечних, теплих та поважних відносин між дитиною і оточуюючим світом, 
суспільством і окремими людьми. 
Ключові слова: діти, права дитини, жорстоке поводження, насильство.  

Актуальність	проблеми	жорстокого	поводження	з	дітьми	полягає	в	тому,	що	різні	види	
насильства	над	дітьми,	 ігнорування	їх	основних	потреб	негативно	впливають	на	розвиток,	
здоров’я	 та	 життя	 дитини,	 порушують	 її	 соціалізацію,	 породжують	 бездоглядність	 та	
злочинність	серед	дітей.		

Достовірної	 статистики	 щодо	 дітей,	 потерпілих	 від	 жорстокого	 поводження	 з	 ними,	 в	
Україні	 немає	 передусім	 через	 відсутність	 доступного	 механізму	 виявлення	 та	 системи	
обліку	 таких	 дітей.	 Але	 поширення	 жорстокого	 поводження	 з	 дітьми	 в	 сім’ї,	 школі,	
мікросередовищі	 є	 очевидним	 і	 свідчить	 про	 дійсне	 відставання	 розвитку	 юридичної	 та	
правової	науки	від	потреб	соціальної	практики	[1,	с.	49].		

Ураховуючи,	 що	 насильство	–	 це	 примус	 і	 шкода	 (збиток),	 які	 відбуваються	 проти	 волі	
того,	 на	 кого	 спрямовані,	 можна	 стверджувати,	 що	 жорстоке	 поводження	 не	 обмежується	
насильством,	 а	 є	 ширшим	 поняттям.	 Насильство	 завжди	 здійснюється	 з	 наміром	 завдати	
шкоду,	 біль	тощо,	 а	жорстоке	поводження	може	мати	в	основі	цілком	позитивні	наміри	 [2,	
с.	57].	Іноді	людина,	що	застосовує	жорстоке	поводження	з	дитиною,	не	усвідомлює	поганих	
наслідків	 такого	 поводження.	 Жорстоке	 поводження	 з	 погляду	 прав	 людини	 можна	
розглядати	як:		

–	ігнорування	потреб	дітей,	порушення	їх	прав;	
–	відсутність	догляду	за	ними	(чи	незадовільний	догляд);		
–	ізоляцію	дитини,	бойкот	(зокрема,	в	дитячому	колективі);		
–	відсутність	проявів	батьківської	турботи,	любові,	доброти,	чуйності;		

©	Казміренко	В.	О.,	2017	


