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Вивчено проблему віктимності, а саме досліджено віктимність жінок. Встановлено 
взаємозв’язки статусно-рольвої та поведінкової віктимності з локусом контролем, 
ригідністю, антиципаційною спроможністю та психологічною розумністю у жінок 
різного віку. 
Ключові слова: антиципаційна спроможність, віктимність, локус контролю, поведінкова 
віктимність, психологічна розумність, ригідність, статусно-рольова віктимність. 

На	 сьогоднішній	 день,	 проблема	 жертви	 насильства	 займає	 особливе	 місце.	 Проблема	
віктимної	поведінки	вивчалась	багатьма	вченими	з	різних	країн,	де	віктимність	розумілась	
як	 досить	 стійка	 особистісна	 якість,	 що	 характеризує	 об’єктну	 характеристику	 індивіда	
ставати	 жертвою	 зовнішніх	 обставин	 і	 активності	 соціального	 оточення,	 свого	 роду	
особистісна	 схильність	 опинятися	 жертвою	 в	 тих	 умовах	 взаємодії	 з	 іншими	 і	 впливу	 цих	
інших,	 які	 в	 цьому	 плані	 виявляються	 нейтральними,	 «не	 небезпечними»	 для	 інших	
особистостей.		

Проблема	віктимної	поведінки	вивчалася	різними	вченими	багатьох	країн.	Роль	ранньої	
соціалізації	у	формуванні	віктімогенних	факторів	розкрита	в	роботах	Е.	Бенаму,	С.	В.	Ільїної,	
І.	А.	Невського.	 Поняття	 «віктимності»	 введено	 в	 науку	 Л.	В.	Франком.	 «Віктимологія	
виходить	 з	 того,	 що	 поведінка	 людини	 може	 бути	 не	 тільки	 злочинним,	 а	 й	 необачним,	
ризикованим,	 легковажним,	 часом	 провокаційним,	 отже,	 небезпечним	 для	 самого	 себе,	 що	
збільшує	можливість	злочинного	посягання	на	нього.	У	цьому	плані	набувають	додаткового	
значення	 та	 інші	 характеристики	 особистості:	 вік,	 стать,	 соціальний	 статус,	 соціальні	 ролі,	
професія,	 готовність	 діяти	 в	 критичній	 ситуації	 певним	 чином,	 навколишнє	 середовище,	
конкретна	 ситуація,	 поведінка	 третіх	 осіб	 і	 т.	 д.	 Поєднання	 цих	 суб’єктивних	 і	 об’єктивних	
факторів	 (не	 обов’язково	 всіх)	 та	 їх	 взаємодію	 визначають	 можливість,	 «здатність»	 тієї	 чи	
іншої	особи	стати	потерпілим	від	злочину».	Отже,	по	Франку,	індивідуальна	віктимність	–	це	
потенційна,	а	також	і	реалізована	підвищена	здатність	стати	жертвою	злочинного	посягання	
за	умови,	що	об’єктивно	цього	можна	було	б	уникнути	[1].	

Індивідуальна	 віктимність,	 складається	 з	 особистісного	 та	 ситуаційного	 компонентів,	
причому	 якісна	 характеристика	 першого	 перебуває	 в	 системній	 залежності	 від	 другого.	
Особистісний	 компонент	 індивідуальної	 віктимності	 –	 це	 здатність	 стати	 жертвою	 в	 силу	
певних,	властивих	індивіду	суб’єктивних	якостей.	Підвищена	ступінь	уразливості	за	рахунок	
особистісного	 компонента	 віктимності	 випливає	 з	 наявності	 відповідних	 віктимних	
схильностей,	тобто	соціальних,	психологічних,	біофізичних	якостей,	що	підвищують	ступінь	
уразливості	індивіда	і	виявляються	в	більшій	мірі	активно	[2].	

Таким	 чином,	 під	 індивідуальною	 віктимністю	 розуміють	 властивість	 данної	 людини,	
обумовлену	 його	 соціальними,	 психологічними	 чи	 біофізичними	 якостями	 (або	 їх	
сукупністю),	 що	 сприяє	 в	 певній	 життєвій	 ситуації	 формуванню	 умов,	 при	 яких	 виникає	
можливість	заподіяння	йому	шкоди	протиправними	діями.	

Вивчення	 властивостей	 суб’єкта,	 об’єкта,	 середовища	 призводить	 до	 висновку,	 що	
поняття	 віктимності	 слід	 розглядати	 як	 властивість,	 що	 відхиляється	 від	 норм	 безпеки	
активності	 особистості,	 що	 веде	 до	 підвищеної	 уразливості,	 доступності	 та	 привабливості	
жертви	соціально	небезпечного	прояву.	Зазначене	соціонормативне	розуміння	віктимності	
йде	на	визначенні	безпечної	поведінки,	на	існування	віктимологічної	норми.		
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Віктимна	поведінка	особистості,	тобто	схильність	стати	жертвою	передбачає	наявність	
таких	 особистісних	 рис	 як	 надмірна	 довірливість,	 необачність,	 підвищена	 запальність	 і	
дратівливість,	 агресивність,	 а	 в	 поведінці	 схильність	 до	 авантюрних,	 нахабним,	
нестриманим	вчинків.	До	цієї	ж	групи	слід	віднести	і	тих,	хто	ще	й	веде	певний	спосіб	життя,	
обертаючись	 серед	 тих,	 хто	 представляє	 для	 них	 небезпеку.	 Це	 бродяги,	 повії,	 наркомани,	
алкоголіки,	професійні	злочинці.	Дуже	розповсюдженими	взаємовідносинами	між	вбивцею	і	
його	 жертвою	 є	 тривалі	 й	 інтенсивні	 особисті,	 часто	 інтимні	 стосунки.	 Такі	 відносини	 як	
один	з	мотивуючих	факторів	побутових	убивств	і	заподіяння	шкоди	здоров’ю	розвиваються	
як	правило	поступово,	перетворюючись	в	конфліктне,	а	потім	і	в	агресивну	поведінку	[3].	

Вибірку	нашого	дослідження	становили	25	жінок,	віком	від	18	до	21	року	(перша	група)	
та	 25	 жінок,	 віком	 від	 30	 до	 40	 років	 (2	 група).	 Для	 статистичної	 обробки	 даних	 був	
застосований	коефіцієнт	рангової	кореляції	Спірмена.	

Позитивний	 взаємозв’язок	 отримано	 між	 показниками	 сенситивної	 ригідності	 та	
шкалами	 «схильність	 до	 залежної	 та	 безпорадної	 поведінки»	 та	 «реалізована	 віктимність»	
(р<0,05)	 у	 групі	 жінок	 віком	 від	 18	 до	 21	 року.	 За	 цим	 зв’язком	 можна	 відмітити,	 що	 чим	
вищим	 є	 страх	 жінок	 перед	 чимось	 новим,	 емоційна	 реакція	 на	 нове,	 на	 ситуації,	 що	
вимагають	якихось	змін,	тим	вони	більш	схильні	до	прояву	безпорадної	поведінки,	а	також	
до	реалізованої	віктимності.	

Спостерігається	прямий	взаємозв’язок	за	показниками	преморбідної	ригідності,	а	також	
шкалами	«схильність	до	безпорадної	поведінки»	та	«схильність	до	некритичної	поведінки»	
(р<0,05)	 у	 групі	 жінок	 віком	 від	 18	 до	 21	 року.	 Це	 свідчить	 про	 те,	 що	 чим	 більше	 жінки	
ретроспективно	 оцінюють	 те,	 як	 вони	 себе	 вели,	 переживали	 і	 вирішували	 ті	 чи	 інші	
проблеми	 у	 відповідних	 ситуаціях	 в	 шкільному	 віці,	 то	 тим	 більше	 вірогідності	 прояву	
некритичної	та	безпорадної	поведінки.	

У	групі	жінок	30	–	40	років	отримано	значущий	зворотній	зв’язок	за	шкалами	«установча	
ригідність»	та	«ігрова	роль	жертви».	У	цій	групі	встановлено	наявність	прямого	значущого	
взаємозв’язку	 між	 шкалами	 «симптомокомплекс	 ригідності»	 та	 «соціальна	 роль	 жертви»;	
«ригідність	 як	стан»	та	«позиція	жертви»,	«схильність	до	агресивної	віктимної	поведінки»,	
«схильність	до	некритичної	поведінки».		

Стосовно	антиципаційної	спроможності,	то	було	отримано	зворотній	взаємозв’язок	між	
шкалами	 «особистісно-ситуативна	 складова»	 та	 «схильність	 до	 залежної	 та	 безпорадної	
поведінки»	(р<0,05)	у	групі	жінок	віком	від	18	до	21	року.	Це	свідчить	про	те,	що	чим	вищим	
є	комунікативний	рівень	антиципації,	який	полягає	в	здібностях	прогнозувати	життєві	події	
та	ситуації,	тим	нижчим	буде	схильність	до	залежної	та	безпорадної	поведінки.	

У	 групі	 жінок	 30-40	 років	 виявлено	 прямий	 значущий	 взаємозв’язок	 між	 шкалою	
«соціальна	 роль	 жертви»	 та	 шкалами	 «загальна	 антиципація»,	 «особистісно-ситуативна	
складова».	Також	виявлено	позитивний	зв’язок	між	шкалою	«позиція	жертви»	та	шкалами	
«загальна	антиципація»	та	«тимчасова	складова».	У	групі	жінок	18–21	років	було	виявлено	
зворотній	 зв’язок	 між	 шкалою	 «схильність	 до	 залежної	 та	 безпорадної	 поведінки»	 та	
шкалами	 «загальна	 антиципація»,	 «особистісно	 ситуативна	 складова»,	 «просторова	
складова»;	 позитивний	 взаємозв’язок	 отримано	 між	 шкалою	 «тимчасова	 складова»	 та	
«схильність	 до	 агресивної	 віктимної	 поведінки».	 Також	 в	 цій	 групі	 виявлено	 зворотній	
взаємозв’язок	 між	 шкалою	 «статус	 жертви»	 та	 «загальна	 антиципація»	 та	 «особистісно-
ситуативна	складова».	

Таким	чином,	виходячи	з	актуальності	проблеми	жіночої	віктимності,	доцільним	можна	
вважати	 продовження	 дослідження	 у	 вибраному	 напрямку	 та	 вивчити	 більш	 широкий	
спектр	корелятів	віктимності	у	жінок.	
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Визначено специфіку установок молоді в етнічному аспекті. Виявлено особливості 
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вірменська молодь. 

Установка	–	психологічна	тенденція,	що	виявляється	в	оцінці	деякої	приватної	сутності	з	
відомою	 часткою	 схвалення	 чи	 несхвалення.	 Установка	 несвідома	 й	 це	 є	 важливою	
обставиною,	що	робить	установку	засобом	і	методом	вивчення	несвідомого.	Факт	наявності	
установки	 як	 тенденції	 може	 бути	 усвідомлений,	 ступінь	 вираженості	 також,	 але	
усвідомлення	ролі	потреби	відсутня,	хоча	це	усвідомлення	є	лише	однією	з	умов	виникнення	
і	фіксації	установки	[2].	

Методика	 діагностики	 комунікативної	 установки,	 запропонована	 В.	 Бойко,	 дозволяє	
визначити	 наявність	 та	 ступінь	 вираженості	 негативних	 комунікативних	 установок,	 що	
відображають	 готовність	 недоброзичливо	 ставитися	 до	 більшості	 оточуючих.	 Такі	
установки	 формуються	 під	 впливом	 несприятливого	 досвіду	 людської	 взаємодії,	 а	 також	
внаслідок	яскраво	виражених	емоцій	негативного	спектра.	

Вибірку	 склали	 20	 вірменів	 віком	 17–18	 років	 (перша	 група),	 20	 українців	 віком	 17–18	
років	(друга	група)	та	20	азербайджан	17–18	років	(третя	група).		

У	 дослідженні	 комунікативних	 установок	 представників	 вірменської,	 української	 та	
азербайджанської	молоді	були	отримані	такі	результати.	

Показники	трьох	груп,	за	шкалою	«Завуальована	жорстокість	у	відносинах	до	людей,	в	
судженнях	про	них»	не	виявили	вірогідних	відмінностей	(у	першій	групі	–	12,4±1,15;	у	другій	
групі	–	14,05±1,01;	у	третій	групі	–	14,10±0,63).	

З	урахуванням	довірчих	інтервалів,	показники	як	в	першій,	в	другій,	так	і	в	третій	групі,	
знаходяться	у	межах	середнього	рівня.	

Зафіксовано	високий	показник	за	шкалою	«Відкрита	жорстокість	у	ставленні	до	людей»	
в	 групі	 представників	 азербайджанської	 молоді	 –	 31,35±1,69,	 порівняно	 з	 групою	
представників	 вірменської	 молоді	 –	 22,7±2,19	 (р	 ≤	 0,05),	 також	 визначено	 більш	 низький	
показник	 в	 групі	 представників	 вірменської	 молоді	 порівняно	 з	 групою	 представників	
української	молоді	–	29,8±2,04,	тобто	представники	азербайджанської	та	української	молоді	
більш	схильні	не	приховувати	й	не	пом’якшувати	своїх	негативних	оцінок	та	переживань	з	
приводу	більшості	оточуючих:	висновки	про	них	різкі	та	однозначні.	

Визначено	 більш	 низький	 показник	 у	 групі	 вірменської	 молоді,	 порівняно	 з	
представниками	 української	 та	 азербайджанської	 молоді	 за	 шкалою	 «Обґрунтований	
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