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Одним із найважливіших завдань кримінальної 

віктимології є розкриття механізму віктимної поведінки та 

виявлення найбільш типових форм взаємодії потерпілого зі 

злочинцем. Віктимна поведінка людини – це процес, який 

складається не тільки з дій, що змінюють зовнішній стан, але й 

включають у себе психологічні явища та процеси, що 

призводять до них, а також визначають механізм протиправного 

вчинку. 

Специфічність жіночої поведінки зумовлює 

пластичність, адекватність стану жінки ситуації, обставинам, що 

складаються, розвинення сфери підсвідомого, жіночої інтуїції. 

Особливості анатомо-фізіологічного характеру, специфічних 

психічних процесів зумовлюють особливості почуттєвої, 

емоційної, вольової сфери життєдіяльності жінок, які за своєю 

природою є більш суб’єктивні та чутливі до навколишнього 

середовища. Останнє позначається на ставленні жінки до 

оточення (отже, й до зовнішніх несприятливих чинників), 

зумовлює її певну обмеженість під час вибору поведінки, яка 

характеризується наявністю значної схильності пристосуватися 

до навколишнього середовища, що пояснює той факт, що значна 
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частина жінок стає жертвою злочину під впливом збігу 

негативних обставин. Фактично фізичні можливості обмежують 

жінок у засобах і способах захисту від нападу. Жінка за своїми 

фізичними можливостями не зможе відбити насильницькі 

посягання навіть одного чоловіка, у тому числі неповнолітнього. 

Реально оцінюючи власні сили, жінки практично завжди 

відчувають страх, що паралізує їх волю і свідомість і, таким 

чином, обмежує жінку у виборі засобів, способів захисту свого 

життя, здоров’я, статевої свободи, різко знижує можливість 

уникнути нападу або захиститися від нього. Статеві відмінності 

психофізичного характеру ставлять жінку за будь-яких умов 

нападу на неї з боку чоловіка у нерівне з ним становище. 

Більшість жінок, які зазнали насильства, 

характеризуються такими спільними рисами:мають низьку 

самооцінку; схильні брати на себе відповідальність за дії 

кривдника;здебільшого пасивні, але при цьому досить сильні, 

щоб використовувати оточення для виживання, а іноді – для 

уникнення чергового акту насильства;демонструють ознаки 

відчутної реакції на стрес і висловлюють скарги, що вказують на 

психофізичні розлади;вважають, що сексуальні стосунки 

можуть стабілізувати відносини в цілому; переконані, що ніхто 

не може допомогти їм розв’язати проблему насильства тощо. А 

соціально-рольові особливості жінок визначаються як 

зменшенням рівня матеріального благоустрою та життя 

населення, так і проявом масового безробіття, що сприяє 

втягненню значної частини населення в незаконні види 

господарської діяльності; падінням етико-моральних критеріїв 

суспільства; переоцінкою моральних цінностей та устроїв, що 

стали повсякденним явищем нашого життя.  

Ефективність віктимологічної профілактики залежить 

від аналізу значної кількості інформації віктимологічного 

характеру, що дозволяє всебічно врахувати криміногенні 

фактори. Місце, час, спосіб вчинення злочинів, найбільш типові 

ситуації, категорії осіб, що були втягнуті в них у якості 

злочинців та потерпілих – все це необхідно знати, 



 
 

192 

узагальнювати та враховувати при здійсненні віктимологічної 

профілактики. Зібрана інформація дозволить виявити типових 

потенційних потерпілих. Безумовно, виявлення потенційних 

потерпілих являє собою складне завдання, особливо, якщо 

враховувати, що значна кількість потерпілих від злочинів не 

повідомляє про це у правоохоронні органи. 

Тому на нашу думку, запобігання віктимної поведінки 

жінок являють собою – систему заходів, спрямованих на 

своєчасне виявлення жінок, які через власну поведінку, спосіб 

життя, професійну діяльність, соціальний статус, сукупність 

особистісних якостей, фізичних і психологічних особливостей 

можуть стати жертвами тих чи інших злочинів, — а також 

здійснення щодо них та їх найближчого побутового оточення 

заходів віктимологічно-профілактичного впливу з метою 

активізації їх індивідуальних захисних можливостей, позитивної 

корекції поведінки, зменшення рівня чи повної ліквідації їх 

віктимності. І тому необхідно застосовувати використання двох 

взаємопов'язаних напрямів у межах віктимологічної 

профілактики: а) виявлення осіб з підвищеною віктимністю; 

б) корекція віктимності в окремих громадян. 
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В доповіді розглянуто питання пошуку оперативно-

розшукової інформації в мережі Інтернет. Проаналізовано 

проблеми, пов’язані з обігом інформації в комп’ютерних 

мережах, та сформульовано пропозиції щодо оптимізації 


