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1. Вступ
В останні роки в Україні та світі спостерігає- 

ться невтішна тенденція до зростання злочинності 
на сексуальному підґрунті. За даними МВС в місцях 
позбавлення волі за скоєння сексуальних правопору-
шень відбувають покарання 22 % загальної кількості 
засуджених та більше 1/3 з них – повторно, що свід-
чить про недостатність профілактики даного виду 
правопорушення. Останнє підтверджується тими 
обставинами, що за опублікованими даними [1, 2], 
кількість тільки зафіксованих сексуальних деліктів 
зросла за період 2007–2017 рр. удвічі. Відомо також, 
що у 72 % осіб, що скоїли згвалтування, діагносту-
ються психічні аномалії [3, 4]. Сексуальне насиль-
ство полягає в спричиненні не тільки фізичного, але і 
психічного страждання потерпілим. Згідно останнім 
дослідженням [5, 6] у переважній більшості жінок як 
наслідок зґвалтування розвивається посттравматич-
ний стресовий розлад.

Вивченню сексуальних правопорушень при-
свячений ряд досліджень останнього десятиріччя 
[7–13]. Як свідчить аналіз літератури багаточисленні 
аспекти проблеми судово-психіатричної експертизи 
осіб, які скоїли злочини на сексуальному підґрунті 
досліджені не в повному обсязі. До останнього часу 
не розроблено чітких критеріїв судово-психіатрич-
ної оцінки психічних розладів у осіб, які скоїли сек-
суальні правопорушення, зокрема критеріїв “обме-
женої осудності”. Не завжди враховується той факт, 
що сексуальна поведінка являється результатом ін-
теграції соціальних, психологічних, соціально-пси-
хологічних, біологічних факторів та сексуальний 
делікт, який є одним з видів порушення поведінки, 
також відображає різні рівні взаємодії особисто-
сті та середовища. Виходячи з цього комплексне 
дослідження осіб, об’єднаних загальною ознакою- 
наявністю елемента агресії в структурі сексуальної 
протиправної поведінки являється актуальним та 
своєчасним для виявлення чітких критеріїв оцінки 
їх психічного стану. Це може посприяти в розкритті 
механізмів суспільно-небезпечних діянь (СНД), а 
також уточненню шляхів профілактики повторних 
СНД. Особливу актуальність темі дослідження надає 
взаємна детермінованість кримінальної агресії та 

негативних процесів у суспільстві: економічна криза, 
трансформація політичних систем та правових ін-
ститутів, переоцінка цінностей та девальвація ідеа-
лів. Несприятливі макро- та мікросоціальні фактори 
впливу на людину сприяють формуванню у неї кри-
мінальної агресії, яка проявляється у вигляді тяжких 
злочинів проти життя та здоров’я особи. Намагання 
на державному рівні нівелювати вплив цих факторів 
знайшло своє відображення у Міжгалузевій комп-
лексній програмі «Здоров’я нації» – стратегія роз-
витку охорони здоров’я на 2015–2025 роки. В розділі 
«Розробка плану дій в області психічного здоров’я» 
серед пріоритетних стратегічних програм зазначені 
профілактичні заходи по попередженню насильства 
щодо жінок та дітей.

В широкому значенні сексуальне насильство 
визначають як використання людини іншою особою 
для отримання сексуального задоволення, тобто 
сексуальне насильство припускає не тільки пряме 
здійснення статевого акту [14, 15]. Зміст насильства 
полягає в тому, що людина, яка стала його жер-
твою, поза власної волі стає об’єктом задоволення 
сексуального бажання іншого. При цьому фахівці 
підкреслюють [16, 17], що сексуальне насильство 
завжди супроводжується приниженням, відчуттям 
ображеної гідності, втратою незалежності, немож-
ливістю ухилитися від ситуації, що має сексуаль-
ний підтекст. Таке широке трактування поняття 
«сексуальне насильство» обумовлено тим, що різні 
сексуально забарвлені стимули викликають у різ-
них людей психічні травми з різними як за часом, 
так і за силою впливу, наслідками [18, 19].

2. Обґрунтування дослідження
Віктимологічні чинники відіграють істотну 

роль в генезисі злочинної поведінки, особливо в 
ситуації сексуального насильства, тому у багатьох 
наукових дослідженнях мова йде про вину жертви 
у зародженні і розвитку злочинів [20, 21]. Але на те-
перішній час не наведені чітко визначені критерії ві-
ктимологічної поведінки потерпілих за сексуальни-
ми злочинами На основі вивчення віктимологічних 
аспектів будується віктимологічна профілактика зло-
чинів, з’являється можливість нівелювати наслідки 
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перенесеної психотравми, а дослідження характеру 
відносин «злочинець-жертва» є необхідним практич-
но у всіх випадках, коли вони можуть стати ключем 
до встановлення злочинця і мотивів злочину, причин 
і умов його здійснення [22, 23]. Але в даних роботах 
не визначені критерії оцінки мотивів скоєння сексу-
ального правопорушення. 

Таким чином, вищенаведене свідчить про 
необхідність пошуку нових шляхів у дослідженні 
критеріїв судово-психіатричної оцінки осіб, які по-
терпіли від сексуального насильства внаслідок кри-
мінального правопорушення та віктимної поведінки 
потерпілих для аналізу ситуації противоправного 
діяння та розробки профілактичних засобів для по-
передження скоєння сексуальних злочинів. Для клі-
нічної практики будуть мати значення виявлені дані 
про структуру психічних розладів, вплив соціальних, 
біологічних, особистісних, ситуаційних чинників та 
їх зв’язок з агресивною кримінальною поведінкою 
вищезазначених осіб, що дозволить удосконалити 
прогнозування та попередження агресивних дій, а 
також проведення судово-психіатричних експертиз 
та оцінку психічних та поведінкових розладів у да-
ного контингенту підекспертних, які скоїли злочини 
на сексуальному підґрунті.

3. Мета дослідження
Провести аналіз науково-практичних підходів 

до судово-психіатричної оцінки потерпілих внаслі-
док сексуального насильства. Виявити взаємозв’язок 
між особистісними рисами жертви та мотивацією 
противоправного діяння та можливих заходів профі-
лактичного характеру.

4. Матеріали та методи дослідження
Дослідження ґрунтується на основі аналізу 

суцільної вибірки з підекспертних, які скоїли кримі-
нальні правопорушення на сексуальному підґрунті 
та знаходилися на судово-психіатричній експертизі 
в Київському міському центрі судово-психіатричної 
експертизи з 2001 р. по 2015 р. (протягом 15 років), 
На 2017 рік досліджено 279 підекспертних, з них 
275 чоловіків та відповідно 4 – жінки, середній вік 
досліджуваних 35,2±2,0 років. Також проводилося 
дослідження потерпілих у рамках проведення судо-
во-психіатричної експертизи за даний проміжок часу 
для вивчення питання можливої віктимної поведінки 
з боку потерпілих, їх характерологічних особливос-
тей, що допоможе при вивченні питання відносно мо-
тивації противоправного діяння та можливих заходів 
профілактичного характеру, на 2017 рік досліджено 
69 потерпілих, з них 59 жінок та відповідно 10 чоло-
віків, серед них за віком – до 12 років – 26 потерпілих, 
з них 20 дівчат та 6 хлопчиків, 12–18 років – 33 по-
терпілих, з них 29 дівчат та 4 хлопчика, 18–25 років –  
3 потерпілі, вище 25 років – 5 потерпілих. За освітою: 
вища освіта – 1 потерпілий; середня спеціальна осві-
та – 6 потерпілих, середня загальна освіта – 55 по-
терпілих, незакінчена середня освіта – 7 потерпілих. 

Збір інформації проводився шляхом викопію-
вання даних з різних офіційних документів: медич-
них карт стаціонарного хворого, матеріалів кримі-
нальної справи, актів СПЕ в спеціально розроблену 
карту обстеження, яка містить загальні відомості 
про підекспертного та експертизу, анамнестичні, 
соціально-демографічні, клінічні та індивідуально- 
психологічні особливості жінок, дані про особу по-
терпілого, кримінал та посткримінальну ситуацію, 
поведінку підекспертного в період проведення СПЕ. 

Для досягнення поставленої в роботі мети вико-
ристовувались наступні методи дослідження: анамне-
стичний, клініко-психопатологічний, соціально-демо-
графічний, експериментально-психологічний, метод 
експертного дослідження документації, судово-психі-
атричного аналізу ґенезу СНД, статистичний.

Анамнестичний метод використовувався для 
збору та аналізу даних щодо спадковості, анамнезу 
життя, хвороби та кримінального анамнезу дослі-
джуваного контингенту.

Клініко-психопатологічний метод дозволив 
визначити нозологічні форми, характер та динаміку 
патологічного процесу, умови і причини розвитку 
психічних порушень у підекспертних жінок.

Соціально-демографічний метод використову-
вався для аналізу таких показників як вік, рівень 
освіти, сімейний стан, відношення до праці, наяв-
ність антисоціальної поведінки, зловживання спирт-
ними напоями та наркотичними речовинами, тощо.

Експериментально-психологічний метод ви-
користовувався експертами психологами для вияв-
лення індивідуально-психологічних особливостей 
особистості за методиками проведення психологіч-
них досліджень, внесених до Реєстру методик про-
ведення судових експертиз згідно протоколу № 22 
засідання секції судово-психологічної експертизи 
при НКМР МЮ України від 29.04.2010 р.

Особливості уваги та сенсомоторних реакцій 
визначалися за допомогою «Комплексної методики 
дослідження психологічних особливостей уваги та 
сенсомоторних реакцій (проба Є. Крепелина, табли-
ця Шульте, проба на переключення, відлічування, 
розстановка чисел, тощо)», «Методики дослідження 
концентрації та стійкості уваги» (модифікація мето-
ду Пьерона-Рузера.

Дослідження пам’яті проводилося за «Комп-
лексною методикою дослідження психологічних осо-
бливостей пам’яті (тест зорової та слухової пам’яті, 
короткочасної, оперативної пам’яті, пам’яті на числа, 
образи, тощо)».

Рівень та перебіг процесів мислення визначав-
ся за допомогою «Комплексної методики досліджен-
ня рівня та перебігу процесів мислення (класифікація, 
виключення, виділення суттєвих ознак, утворення 
простих та складних аналогій, пояснення метафор, 
прислів’їв, визначення закономірностей, тощо, для 
дослідження асоціативних процесів мислення та опо-
середкованого запам’ятовування використовувалася 
«Методика «Піктограми».
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Рівень інтелектуального розвитку вивчався за 
допомогою «Комплексної методики діагностики рівня 
інтелектуального розвитку Векслера (шкали виміру 
інтелекту, субтести)» «Методики визначення інтелек-
туального рівня, зорової та слухової пам’яті (Аналі-
тичний тест інтелекту та тест пам’яті Мейлі)», «Ме-
тодики дослідження рівня інтелектуального розвитку 
Дж. Равена (шкали прогресивних матриць Равена)».

Дослідження особистісних особливостей пі-
декспертних проводилося за допомогою «Методики 
визначення типологічних психологічних особливос-
тей особистості Айзенка (опитувальники)» – для 
виявлення ступеню вираженості типу темперамен-
ту та рівня розвитку типологічних властивостей 
особистості, «Методики Г. Роршаха (дослідження 
психологічних особливостей провідних детермінант 
життєдіяльності особистості)» – для діагностики 
структурної характеристики особистості: індивіду-
альні особливості афективно-потребової сфери та 
пізнавальної діяльності (когнітивний стиль), вну-
трішньо-особистісні й міжособистісні конфлікти і 
заходи боротьби з ними (захисні механізми), загальну 
спрямованість особистості (тип переживання) тощо.

Для розкриття мотиваційного аспекту особи-
стості використовувалася «Методика ТАТ (тест те-
матичний апперцепції) – дослідження мотиваційних 
диспозицій особистості». «Методика С. Розенцвейга 
(дослідження реакцій на фрустрацію)» використо-
вувалася для визначення рівня фрустраційної толе-
рантності. «Методика ММРІ (Мінесотський бага-
тофакторний особистісний опитувальник)» – для 
дослідження індивідуально-психологічних особли-
востей особистості, типових способів поведінки і 
змісту переживань у значущих ситуаціях, адаптив-
них і компенсаторних можливостей в умовах стре-
су. Для виявлення типу особистісної спрямованості 
використовувалася «Методика незакінчених речень 
(різновид асоціативного проективного тесту)». 

Особливості самооцінки досліджувалися за 
«Методикою дослідження самооцінки Дембо-Рубін-
штейн», «Методикою дослідження самооцінки САН 
(стан, активність, настрій)», «Методикою досліджен-
ня самооцінки Ч. Д. Спілбергера-Ю. Л. Ханина». Для 
оцінки рівня тривоги використовувалася «Методика 
дослідження виявів тривоги (шкала тривоги Ж. Тей-
лора та її модифікації)». Для дослідження соціальної 
перцепції та інстинктивних потреб особистості – 
«Методика «Сонди тест»» Ставлення до себе визна-
чалося за «Методикою дослідження ставлення до 
себе (опитувальники самоставлення особистості)».

Метод експертного дослідження документації 
використовувався для всебічного вивчення матеріалу 
судово-психіатричних експертиз (медичних карт ста-
ціонарного хворого, матеріалів кримінальної справи, 
актів СПЕ тощо).

Метод судово-психіатричного аналізу ґенезу 
СНД дозволив розглянути механізм формування та 
реалізації агресії через розкриття даних на клінічних, 
соціальних та особистісних осях, тобто встановити 
криміногенні чинники, які брали участь у процесі 

формування та реалізації агресії, визначити роль 
кожного з них.

Статистичним методом здійснено порівняльну 
обробку отриманих даних з використанням критеріїв 
Стьюдента та Фішера для встановлення достовірних 
відмінностей між показниками в основній, групі по-
рівняння та ретроспективній групах. Достовірними 
вважались розходження, для яких значення відповід-
ного критерію перевищувало критичне при рівні зна-
чимості р<0,05. Статистична обробка та оцінювання 
даних здійснювалось з використанням стандартних 
пакетів прикладних програм Mіcrosoft Excel 2013 та 
ІBM SPSS Statіstіcs 20 for Wіndows.

4. Результати дослідження 
Важливою в рамках дослідження вважаємо 

наступну віктимологічну диференціацію:
– соціально-демографічну (вік, стать, сімейний 

і соціальний стан);
– культурно-освітню (рівень освіти, знання, на-

вички, уміння);
– морально-психологічну (погляди, інтереси, 

потреби, емоційно-вольова характеристика);
– поведінкову характеристику жертв сексуаль-

них злочинів. 
Деякі автори вважають, що раса і національ-

ність самі по собі не можуть визначати характер 
поведінки їх представників. Люди різних етносів 
відрізняються темпераментом і психікою, але ця від-
мінність не є основним детермінантом провокаційної 
поведінки [24, 25].

У дослідженні встановлено, що сімейний стан 
жертв злочинів характеризується наступним чином:

– 9,8 % з їх числа перебували в зареєстровано-
му шлюбі;

– 7,9 % – в цивільному шлюбі;
– 82,3 % не знаходилися в шлюбних стосунках;
– мешкали з батьками 47 % жертв;
– 28,5 % мешкали одні, втративши зв’язки з 

родичами. 
Розглядаючи соціальний статус жертв, вияв-

лено, що більша їх частина займає досить низьке 
соціальне положення:

– 26,1 % – наймані робітники, що мають віднос-
но невисоку кваліфікацію або зайняті некваліфікова-
ною працею;

– 18,6 % – особи без постійного джерела доходів;
– 15,7 % – пенсіонери;
– 3,6 % – приватні підприємці;
– 2,4 % – інваліди;
– 14,8 % і 18,8 % – відповідно студенти та учні 

середніх шкіл. 
Низький соціальний статус потерпілих, якому 

відповідає низький освітній і культурний рівень, має 
істотне віктимологічне значення. 

Представляє певний інтерес характер взаємин 
злочинця з потерпілою. Так, у третині зґвалтувань 
була обрана випадкова жінка, напад на яку був рап-
товим, оскільки ґвалтівник намагався залишитися 
невпізнаним і після вчиненого втікав. У 15 % ви-
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падків злочинець знайомився з потерпілою напере-
додні вчинення злочину, полегшуючи таким чином 
сексуальний напад. В обох випадках з боку винного 
переважало фізичне насильство, у результаті якого 
потерпілим заподіювалися тілесні ушкодження й пси-
хічні травми. Досить часто ґвалтівники були знайомі 
з потерпілими за місцем проживання (29,1 %) або під-
тримували дружні стосунки. Сексуальне насильство 
з боку родичів (12,3 % зґвалтувань і 4,5 % замахів на 
зґвалтування) розподілилося приблизно порівну між 
батьками й вітчимами, братами, дядьками. Подружнє 
насильство мало місце у 2–3 % випадків.

У дослідженні визначені провокуючі форми 
поведінки жертв сексуального насильства різного 
віку. Пасивно-провокуюча поведінка, яка створює 
відчуття невиправданої сексуальної доступності, 
притаманна неповнолітнім жертвам (27,92 %). Ак-
тивно-провокуюча форма, що передбачає створен-
ня ефекту надмірної сексапільності, неадекватного 
кокетства, флірту із виключенням безпосереднього 
статевого акту, переважає у повнолітніх потерпілих 
(56,15 %). Проте, абсолютно «чистих» форм як актив-
но-, так і пасивно-провокуючої поведінки автором не 
відмічено. У молодіжному середовищі більшість сек-
суальних злочинів (54,43 %) скоюють по типу datіng 
vіolence («швидкоплинних знайомств»).

Малолітні (до 14 років) і неповнолітні (14–18 ро-
ків) особи в силу властивих їм вікових особливостей, 
як правило, не здатні адекватно оцінювати перед-
кримінальну ситуацію і регулювати свою поведінку 
відповідно до неї.

У дослідженні визначено, що умови виховання 
неповнолітніх 14–18 років, їх взаємовідносини з бать-
ками та однолітками є факторами, які впливають на 
рівень їх віктимності. Встановлено, що діти, які вихо-
вуються у сім’ях з низьким культурно-освітнім рівнем 
батьків, низьким рівнем матеріального достатку мають 
занижену самооцінку, через що рівень віктимності у 
них високий. Проте й дівчата, які живуть у сім’ях з 
високим матеріально-культурним рівнем, і мають зави-
щену самооцінку, теж демонструють достатньо високу 
ступінь віктимності. Індивідуально-психологічними 
умовами та факторами віктимності є ціннісні орієнта-
ції, комунікативна, мотиваційна й емоційно-вольова 
сфера і Я-концепція. Чим вище рівень віктимності, тим 
більшою мірою зазначені психологічні фактори відріз-
няються від нормативних показників.

Якщо розглядати жертовність за ознакою статі 
відносно злочинів, пов’язаних з насильницькими дія- 
ми сексуального характеру, кількісна перевага тра-
диційно належить жінкам: 71,4 % і 28,6 % відповідно, 
при цьому якщо жертви жіночої статі представлені 
різними віковими категоріями, жертви чоловічої ста-
ті найчастіше не досягають віку повноліття.

За даними [26–28] потерпілими у зґвалтуванні 
у 65–70 % випадків є дорослі жінки віком від 18 до 
30 років. З врахуванням регіональних особливостей, 
встановлено, що для рекреаційних територій, де рівень 
міграції населення дуже високий, характерним є той 
факт, що злочинець і потерпіла в 70 % не були знайомі 

або познайомилися перед зґвалтуванням, в той час як у 
сільських районах в 65 % випадків злочинець і жертва 
знали один одного, часто знаходилися в одній компанії. 

Доведено, що визначення рівня віктимності 
слід проводити в осіб, які постраждали від сексуаль-
ного злочину та в них немає негативних змін у пси-
хіці. Установлено, що зґвалтування неповнолітніх 
призводить до виникнення у них посттравматичних 
стресових розладів, які можуть проявлятися через 
рік після скоєння злочину [29–31]. 

Поведінка, що є негативним елементом меха-
нізму зґвалтування, не завжди є критерієм негативної 
характеристики потерпілої. Не виключено, що це 
лише випадковий епізод в житті, збіг обставин (в ці-
лому 78,5 % потерпілих характеризуються позитивно). 
Але певна частина жертв (21,5 %) характеризується 
негативно. Підвищеною здатністю ставати жертва-
ми кримінального насильства володіють особи, що 
характеризуються стійкою асоціальною поведінкою 
і морально-побутовою розбещеністю. Багато жертв 
зґвалтування характеризуються не лише провокацій-
ною поведінкою перед здійсненням над ними насиль-
ства, але й легко піддаються спокусі, готові вступити 
у випадковий зв’язок, повеселитися за чужий рахунок 
тощо [32–34]. Певною мірою це пов’язано і з матері-
альною незабезпеченістю жінок, особливо молодого 
віку, що свідчить, що поведінка негативного харак-
теру типова в першу чергу для потерпілих у віці до  
25 років (більше 90 % негативної поведінки доводить-
ся на потерпілих у віці до 25 років). Сприятливі ситуа- 
ції для зґвалтування найчастіше створюють неповно-
літні дівчата: в семи випадках насильства з десяти.

У злочинців та їх жертв часто виявляються 
схожі деформації особистості і стереотипи поведінки. 
Дослідження потерпілих з негативною поведінкою 
свідчить, що в його основі лежать недоліки вихован-
ня, морального формування їх особистості та в ціло-
му вплив мікросередовища [35, 36]. Для потерпілих 
цієї групи характерні необачність, нерозбірливість 
і легковажність у знайомствах. Найчастіше жертва 
потрапляє в небезпечну ситуацію, не проявивши 
елементарного розуміння обставин, що складаються. 
Найбільш часті мотиви таких знайомств наступні: 
бажання весело провести час, скористатися автома-
шиною, отримати можливість переночувати, ста-
ти утриманкою (коханкою), «помститися» іншому 
знайомому (викликати його ревнощі), вийти заміж, 
придбати різні речі тощо. Нерідко ці знайомства не 
мотивовані, а викликані станом сп’яніння. Біля 45 %  
потерпілих у момент зґвалтування знаходилися у 
стані алкогольного сп’яніння, причому в 30,7 % ви-
падків алкоголь вживався спільно .

З метою привертання уваги до себе жінка з 
демонстративними рисами характеру схильна до 
декларування власної гіперсексуальності. У розмо-
вах з нею активно експлуатується сексуальна тема, 
що може сприйматися чоловіками як запрошення до 
інтимного спілкування. Крім того, як відмічається у 
[37, 38], для таких жінок типовим в критичній пси-
хотравмуючій ситуації є екстрапунтивна спрямова-
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ність реагування – несправедливе звинувачення ото-
чення в події, що сталася, уникнення усвідомлення 
власної відповідальності, а також спроба захистити 
себе і представити жертвою обставин або упередже-
ного відношення з боку оточення.

Для жінок з астенічними рисами характеру 
властиве ухилення від будь-якої відповідальності, 
підпорядкування власних потреб потребам інших, 
а також підвищена емотивність. Така жінка, як пра-
вило, боїться мати власну думку, самостійність та 
відчуває безпорадність в самотності. Вона схильна 
орієнтуватися на думки оточення, підкорятися їх 
волі і жити їх інтересами. Жінка-астенік пасивна, 
безініціативна, задовольняється тим, що є доступ-
ним, не докладає ніяких зусиль, щоб щось змінити у 
своєму житті. Разом з цим, в структуру астенічного 
характеру входить сентиментальність, жалісливість, 
нездатність постояти за себе або чинити опір [39]. 

В дослідженні продемонстровано, що більше  
60 % зґвалтованих раніше (до здійснення делікту) вели  
нерегулярне сексуальне життя, з багатомісячними пері-
одами сексуальної депривації. Фізіологічними основа-
ми механізму поведінки таких жертв в генезисі злочину, 
вважає автор, є стійка відсутність сексуальних стосун-
ків, що ставить жінку перед необхідністю усвідомлення 
факту їх сексуальної неспроможності, що в поведінко-
вому плані вимагає пошуку ефективнішого сексуаль-
ного поведінкового стереотипу у вигляді демонстрації 
гіперсексуальності або доступності тощо. Соціальна 
значущість сексуальних стосунків не допускає безкон-
фліктного усунення особистості з сексуальної сфери, 
примушуючи жінку шукати способи задоволення своєї 
статевої потреби. Встановлено, що 20 % жертв насиль-
ницького статевого акту були дівчатами, переважна 
більшість яких (70 %) в генезисі злочинної ситуації 
неадекватно реагували на намагання делінквента всту-
пити в сексуальні стосунки, причиною чого є, в першу 
чергу, недоліки статевого виховання .

6. Обговорення результатів дослідження 
Різні типи життєвих ситуацій можуть надава-

ти віктимогенну дію і приводити до психологічної 
віктимізації. Так, питання про особистість потерпі-
лої має дуже важливе значення, оскільки проблеми 
взаємовідносин злочинця і його жертви до, в момент 
та після скоєння зґвалтування, поведінка та спосіб 
життя потерпілої сприяє оцінці системи рис, що 
характеризують жертв сексуального насильства. По-
терпілих від зґвалтування традиційно поділяють на 
2 групи: ті, чия поведінка в тому чи іншому ступені 
сприяла здійсненню злочину, була поштовхом до 
нього і ті, чия поведінка ніяк не сприяла здійсненню 
зґвалтування [40, 41]. За даними [42], поведінка 70 % 
жертв є нейтральною і тільки 30 % своєю поведінкою 
провокують злочинні дії.

Виходячи з індивідуально-психологічних влас- 
тивостей та якостей, що визначають віктимну пове-
дінку розглядають:

1. Універсально-віктимний тип: яскраво вира-
жені риси характеру і поведінки (активної і пасивної), 

що обумовлюють потенціальну уразливість індивіда 
у відношенні різних видів злочинів.

2. Вибірково-віктимной тип: особи, що воло-
діють високою парціальною уразливістю (тобто, у 
відношенні окремих видів злочинів).

3. Ситуативно-віктимний тип: формується в ре-
зультаті збігу середнього рівня віктимного потенціалу 
і суб’єктивно непереборних зовнішніх обставин.

4. Випадково-віктимний тип: формується в ре-
зультаті випадкового збігу об’єктивних обставин і умов.

5. Професійно-віктимний тип.
За визначенням, представленим в [43, 44], для 

виникнення віктимної поведінки необхідні певні 
умови, безпосередньо пов’язані з особливостями 
поведінки особистості, особливостями її індивіду-
ально-психологічних якостей, а саме:

– низький рівень емоційної стійкості, соціаль-
ної активності, впевненості в собі;

– висока фрустраційна напруженість;
– високий рівень емоційної нестабільності;
– порушення психічної адаптації;
– схильність до залежності, замкненість, довір-

ливість, боязкість;
– схильність до зловживання алкоголем;
– нерозбірливість у виборі знайомих;
– статева розбещеність, нестійкі моральні 

принципи.
Водночас, в дослідженні [44] проаналізовано 

418 випадків зґвалтувань. Автори підкреслюють, що 
ймовірність стати жертвою збільшується не тільки 
при наявності або відсутності індивідуальних яко-
стей, а й залежно від часу, місця, положення, в яко-
му опинилася людина, від стану і настрою та ряду 
інших умов, що у сукупності створюють віктимну 
обстановку. Соціальний фактор впливає на набуті 
фізичні, психічні і соціальні риси і якості (фізичні 
вади, нездатність і неготовність до самозахисту, осо-
блива зовнішність або привабливість), які можуть 
сприяти непередбачуваній криміногенній ситуації і 
створювати умови для перетворення індивіда у жер-
тву злочину.

Зґвалтування становить підвищену суспільну 
небезпеку у зв’язку з необоротністю наслідків, запо-
діянням потерпілому глибокої фізичної, моральної 
й психічної шкоди. Найчастіше (у 70 % випадків) 
зґвалтування супроводжується інтенсивним засто-
суванням фізичного насильства або характеризу-
ється чиненням активного опору з боку потерпілого. 
Однак у ряді випадків (близько 20 %) потерпілий 
опору злочинцю не чинить, оскільки подавлений 
його психічним насильством (погрозами). Іноді 
потерпілий не чинить опору тому, що перебуває в 
безпорадному стані (близько 10 % випадків) [45, 46]. 
У 24,6 % випадках завершених латентних зґвалту-
вань злочинці скористалися безпорадним станом 
потерпілих у результаті їх сильного алкогольного 
сп’яніння. В інших випадках ґвалтівники застосу-
вали фізичну силу (64,6 %), іноді поєднану з погро-
зами розправи, зокрема фізичної (10,8 %). Причи-
нами безпорадного стану потерпілих у більшості 
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випадків є сильне алкогольне сп’яніння, значно 
рідше – наявність захворювань, малолітній вік та 
інші обставини [47, 48].

Потерпілий і особа, що здійснює насильство, 
представляють взаємопов’язані частини одного яви-
ща. Взаємозв’язок відбувається на психічному рівні 
з участю підсвідомості осіб, будучи при цьому еле-
ментом саморегулювання поведінки сторін [49]. Певні 
якості особистості, що характеризують її як жертву, 
сприяють віктимізації індивіда лише при взаємодії 
з особистісними характеристиками насильника, тоб-
то причиною віктимної поведінки можуть стати дії 
злочинця [50]. У дослідженні [51] відмічено, що по-
терпілого в деяких випадках слід розглядати як один 
з елементів передзлочинної ситуації. Разом з іншими 
її елементами потерпілий, взаємодіючи із злочинцем, 
може сприяти виробленню у нього вольового акту 
скоїти злочин, а також з’ясуванню ним наслідків своїх 
ймовірно злочинних дій. Як і майбутній злочинець, 
майбутній потерпілий часто оцінює ситуацію, що 
складається з точки зору своїх інтересів, в залежності 
від своїх моральних і психологічних особливостей, 
можливостей, своїх уявлень про неї, впливаючи на 
цю ситуацію.

Дослідження, проведені в різних країнах світу, 
демонструють, що положення можливої жертви, її 
спосіб життя, особливості поведінки в сукупності 
з формами і ступенем взаємозв’язків з потенційним 
правопорушником можуть сприяти зародженню в 
його свідомості злочинного задуму, стимулювати 
його антигромадську установку, визначати спосіб і 
засоби здійснення злочину.

6. Висновки
1. Таким чином, віктимологічні чинники гра-

ють істотну роль в генезисі злочинної поведінки, 
особливо в ситуації сексуального насильства.

2. Для жертв кримінально-насильницьких дій 
характерна наявність певного комплексу соціально-де-
мографічних та морально-психологічних ознак, поява 
яких за певних обставин детермінує їхню типову пове-
дінку і пов’язану з цією поведінкою більшу ймовірність, 
ніж в інших осіб, стати жертвою насильницьких дій. 

3. Особистість і поведінка жертв сексуальних 
злочинів суттєво впливають на мотивацію злочинної 
поведінки і ситуацію, в якій вона здійснюється. Тіль-
ки комплексне і всебічне вивчення особистості зло-
чинця і його жертви, їх взаємовідносин, об’єктивної 
ролі, яку кожен з них грає в протиправному акті, доз-
воляє зробити висновок про відповідальність винного 
в злочині, а також встановити обставини, сприяючі 
його здійсненню. 

4. Знання особистісних особливостей жертви, їх 
ролі в розвитку злочину, аналіз і характеристика сто-
сунків між злочинцем і потерпілим з позицій власти-
востей жертви та її поведінки значно розширюють 
можливості профілактичних програм, спрямованих 
на віктимологічне попередження зґвалтувань. 

5. Віктимологічна профілактика є важливим 
елементом раціональної системи віктимологічного 
напряму попереджувальних дій на злочинність шля-
хом усунення віктимогенних чинників злочинної 
поведінки, нарівні з іншим її елементом – діяльністю, 
спрямованої на усунення негативних наслідків від 
злочинної поведінки.
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