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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВІКТИМОЛОГІЇ  

ТА СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ 
 
На сьогоднішній день в Україні та світі загалом, при боротьбі зі злочин-

ністю втілюються в життя комплексі програми загально-соціальних та кримі-
нально-правових заходів протидії цьому негативному явищу. Як окремий, 
самостійний напрям віктимологія зародилась порівняно недавно. Її започат-
кування пов‘язують хронологічно з періодом після Другої світової війни, яка 
забрала мільйони людських життів. Сама ж ідея про роль жертви у механізмі 
скоєння злочину не є новою. Вона знайшла своє відображення в численних 
юридичних та літературних пам‘ятках та інших джерелах, починаючи зі ста-
родавніх часів. На рівні наукових досліджень віктимогеннi передумови зло-
чинів стали вивчатися з другої половини 40-х років ХХ сторіччя. 

Б. Мендельсон, Г. Гентіг, Г. Елленбергер у той час започаткували дослі-
дження механізму злочинної поведінки з урахуванням віктимологічних аспе-
ктів. Вони сформулювали новий науковий напрям – віктимологію як систему 
знань про жертву злочину. Початок вивчення проблем віктимології в колиш-
ньому СРСР відносять на кінець 60-х рр. У 1972 році вийшла робота ―Вікти-
мологія і віктимність‖, автором якої є засновник цієї науки в СРСР Лев Ву-
льфович Франк. Значний вклад в розвиток даної науки зробили Ривман Д.В., 
Рибальська В.Я., Полубінський В.Н., Мінська В.С. та інші видатні вчені. Не-
зважаючи на проведені дослідження в цій галузі кримінології на сьогодні бі-
льше уваги приділяється дослідженню віктимної поведінки видів злочиннос-
ті, наприклад: насильницької, наркозлочинності, корисливої та інші. Компле-
ксним дослідженням віктимології та роль жертви у вчиненні кримінальних 
правопорушень приділяється недостатньо уваги. 

Отже, віктимологія – (від латинського "victim" – "жертва" та грецького 
"logos" – докладно про що-небудь, вчення) у буквальному перекладі означає 
– "докладно про жертву", або "вчення про жертву", міждисциплінарна об-
ласть, що досліджує віктимізацію, тобто процес становлення жертвою злочи-
ну. Віктимізація (лат. victima — жертва) — процес або кінцевий результат 
перетворення на жертву злочинного посягання. Основним завданням кримі-
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нологічної віктимології на сучасному етапі є потреба наукового пояснення і 
прогнозування віктимологічних процесів з метою забезпечення інтенсифіка-
ції профілактичного впливу на злочинність на основі нетрадиційних підходів, 
у центрі яких перебуватиме не особа, яка вчиняє, вчинила чи може вчинити 
злочин, а особа, яка за певних (соціобіопсихологічних) обставин може стати 
жертвою злочинного посягання. Саме ці обставини визначають її завдання та 
високий ступінь потреби таких знань [1, с. 256]. 

Передусім, кримінологічна віктимологія має надати об‘єктивну (реаль-
ну) інформацію про стан і тенденцію віктимізації суспільства як негативного 
процесу внаслідок учинення злочинів частиною членів суспільства. Криміно-
логічна віктимологія, як вчення про жертву злочину, розкриває сутність від-
повідних явищ і процесів, проникає в механізм їх закономірностей з метою 
визначення можливих напрямів впливу і, що особливо важливо, прогнозу-
вання (передбачення) нових ситуацій чи подій. 

Завданнями кримінологічної віктимології є розробка пропозицій най-
більш ефективних заходів профілактичного впливу на потерпілих, у тому чи-
слі примусового характеру для осіб з асоціальною чи девіантною поведін-
кою. Кримінологічна віктимологія розробляє рекомендації інформаційного 
характеру про способи та шляхи мінімізації віктимогенних ситуацій та мож-
ливі варіанти їх запобігання чи нейтралізації. 

Шляхом реалізації віктимологічних ідей і результатів віктимологічних 
досліджень можливо отримати важливий інформаційний матеріал для удо-
сконалення профілактики злочинів, для правового виховання, соціального 
контрою на всіх рівнях – загальному, груповому та індивідуальному [2, с. 
169]. Важливим кроком до реального захисту окремих категорій осіб стало 
прийняття в грудні 1993 року законів України ―Про забезпечення безпеки 
осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві‖ та ―Про державний за-
хист працівників суду і правоохоронних органів‖. У названих законах визна-
чені не лише права й обов‘язки осіб, стосовно яких здійснюються відповідні 
заходи безпеки, а й названі види цих заходів і порядок їх здійснення. Також, 
існує проект Закону України ―Про охорону прав жертв злочинів‖, основними 
завданнями якого є захист прав і законних інтересів громадян, суспільства й 
Української держави від злочинних посягань, а також створення механізму 
протидії віктимізації громадян. Але на сьогоднішній день залишаться лише 
проектом. Зрозуміло, що прийняття такого закону потребує гармонізації ци-
вільного, адміністративного та кримінального законодавства, внесення де-
яких змін у систему кримінальної юстиції та систему соціального захисту 
громадян. Разом з цим відповідальність за майбутнє залежить від конкретних 
кроків сьогодення. Жертви злочинів залишились однією з найменш захище-
них соціальних груп відповідно до законів України. І ця ситуація потребує 
послідовного подолання. 

Суїцид – навмисне заздалегідь обдумане позбавлення себе життя, один з 
видів насильницької смерті.  За даними Всесвітньої організації охорони здо-
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ров‘я (ВООЗ), у 2-й половині ХХ ст. самогубства вийшли на четверте місце 
серед причин смертності з тенденцією до постійного зростання: 400-600 тис. 
осіб у рік на планеті кінчають життя самогубством. Кількість тих, хто вчинив 
замах на самогубство, у 8-10 разів більша. Відповідно до критеріїв ВООЗ 
психічне здоров‘я нації перебуває під загрозою, якщо число суїцидів пере-
вищує 20 випадків на 100 тис. населення. Серед країн з високим її рівнем – 
Латвія (42,5). Литва, Естонія, Росія. Самогубства в Україні є досить пошире-
ною причиною передчасної смерті і серйозною соціальною проблемою. Ста-
ном на 2016 рік, Україна посідала 14-е місце в світі за кількістю самогубств 
(9952 випадки за рік). Самогубство — одна з основних причин загибелі сол-
датів української армії відповідно до даних, що були опубліковані 2012 року.  

Часто використовувані методи включали: повішання (54.5 %); завдання різа-
них ран (27.3 %); стрибки з висотних споруд (9.1 %); передозування барбіту-
ратами або іншими седативними ліками (9.1%) [3]. Станом на 2021 рік ситуа-
ція, на жаль, не покращилась. В Україні протягом перших трьох місяців 2021 
року відбулося 101 самогубство.На мою думку, потрібно набагато більше 
уваги приділяти проблемі суїциду. Український уряд запустив кілька програм 
по боротьбі з суїцидами. Про ефективність цих заходів судити важко. Розро-
блено рекомендації щодо висвітлення теми самогубств у ЗМІ, призначені за-
вадити популяризації способів суїцидів і сприянню пов'язаним суспільним 
конфліктам [4]. Для ефективної допомоги, доцільно проводити психологічні 
тренінги, та намагатися прибрати страх. Тому що про проблему треба гово-
рити, а не змовчувати, як всі звикли, адже це призводить до плачевних нас-
лідків. Отже, найперспективнішим напрямом вирішення віктимологічних за-
вдань слід вважати саме психологічні дослідження віктимної поведінки, яка є 
безпосереднім предметом віктимології. Доцільним є внесення змін та допов-
нень до національного законодавства, а приділити увагу розробці нових за-
конів щодо посилення захисту потерпілих від злочинів основі таких міжна-
родно-правових актів.  
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