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ВІКТИМНІСТЬ МОЛОДІ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 
 

 

У статті представлено теоретичний та практичний доробок щодо основних соціальних особливостей 

віктимності молоді. Проаналізовано феномен віктимної поведінки у молодому віці. Здійснено теоретико-

методологічний аналіз підходів до проблеми віктимної поведінки у науковому дискурсі. Розроблено засади 

віктимності молоді як соціального явища. З’ясовано, яка сфера соціального життя найбільше впливає на 

віктимізацію молоді. Досліджено основні фактори, що визначають віктимну поведінку молоді. Проаналізувавши 

теоретичні основи досліджуваного питання та провівши дослідження віктимної поведінки молоді зробили 

наступні висновки: реалізована віктимність знаходиться на низькому рівні; найпоширенішим видом насильства є 

психологічне у всіх соціальних сферах; найменш поширеним видом насильства в житті молоді є сексуальне; основна 

частина будь-якого виду насильства відбувається на просторах Інтернету та соціальних мереж; на другій позиції 

по поширенню насильства знаходяться навчальні заклади, в основному – школа; вагоме місце займає психологічне 

насильство по відношенню до учнів зі сторони вчителів; у сімейному колі частіше зустрічається насильство між 

батьками; високий рівень аутоагресії, що є основним показником схильності молоді до віктимної поведінки. 

Висвітлено особливості щодо профілактичної роботи з попередження віктимності. 

Ключові слова: віктимність, віктимізація, віктимна поведінка, чинники віктимної поведінки, схильність до 

віктимної поведінки, реалізована віктимність. 
 

Постановка проблеми.  Проблеми феноме-

ну віктимності стають дедалі популярнішими 

напрямами дослідницької діяльності соціоло-

гів. Адже наслідками ускладнення соціально-

економічної та політичної ситуації в країні є 

бурхливе зростання кількості та різноманіття 

соціальних конфліктів, рівня злочинності зага-

лом й молодіжної зокрема, тотальна віктиміза-

ція людей, моральна деградація особистості 

тощо. Суттєвої актуальності сьогодні набувають 

проблеми дослідження соціально-психологічних 

факторів й передумов виникнення у молодіж-

ному середовищі конфліктності, агресії, зло-

чинності, віктимної поведінки. Це цілком при-

родно, оскільки у цій складній та інтенсивно 

досліджуваній галузі залишається чимало 

невирішених проблем. 

В цілому, тенденція до поширення негативних 

явищ у молодіжному середовищі свідчить про 

необхідність удосконалення соціально-профілак-

тичної діяльності держави й суспільства, усіх 

соціальних інститутів, створення цілісної системи 

профілактики девіантної поведінки неповнолітніх 

та молоді, захисту їх прав, підготовки до цієї ді-

яльності батьків, вчителів, вихователів, керівни-

ків тощо. Виявлення джерел негативних тенден-

цій, факторів, що їх посилюють, усунення причин 

їх прояву – завдання державної важливості, від 

своєчасного та всебічного вирішення яких багато 

в чому залежить майбутнє суспільства в цілому. 

Мета статті полягає у теоретичному обґрун-

туванні та емпіричному дослідженні соціаль-

них особливостей віктимної поведінки молоді. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  

Проблему віктимізації населення у своїх пра-

цях розробляли такі науковці, як Л.В.Франкл, 

Д.В.Рівман, В.О.Туляков, О.М.Джужа, О.М.Моі-

сеєв, В.В.Васеливич, В.В.Голіна, В.С.Мінська, 

Г.І.Чечель, О.Є.Михайлов, О.Г.Кулик, В.Я.Ри-

бальська, О.М.Литвинов, А.В.Майоров та ін.  

Термін «віктимна поведінка» вперше виник у 

рамках кримінальної віктимології. До базових 

понять віктимології належать віктимність або 

віктимогенність – набуті людиною фізичні, 

психічні та соціальні риси й ознаки, які можуть 

зробити її схильною до перетворення на жертву 

різних обставин, груп осіб, організацій тощо. Та 

віктимізація – процес набуття віктимності. 

Віктимність – підвищена здатність людини 

ставати жертвою злочинних зазіхань.  

Аналіз соціально-демографічних якостей 

потерпілих свідчить про те, що їх структура за 

віковими групами різко відрізняється від 

населення в цілому: індекс віктимізації 

найвищий серед вікових груп від 20 до 49 

років, тобто найактивнішої частини населення. 
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Дослідженнями установлено, що серед 

потерпілих майже третину становлять 

неповнолітні. При розподілі потерпілих за 

ознакою статі з’ясувалося, що частка чоловіків 

у їх структурі становить – 51,9 %, жінок – 48,1 

%, тобто структура потерпілих мало чим 

відрізняється від структури населення країни. 

Рівень віктимізації населення в Україні 

залишається доволі високим. Щороку лише від 

зареєстрованих злочинів страждають понад 

340 тис. осіб, що в розрахунку на 10 тис. 

населення становить 75 осіб. Як зазначає В. О. 

Туляков, рівень віктимізації в середньому у 2-

2,5 раза перевищує рівень зареєстрованої 

злочинності в Україні. За 2015 р. частку 

громадян України, які щороку стають 

жертвами злочинів становить 37 %, при цьому 

кожен сьомий респондент уже мав досвід 

віктимізації раніше. Для порівняння: у 2012 р. 

(опитано понад 4000 громадян) зазначений 

показник також дорівнював 37 %. Це дає 

підстави стверджувати про виявлену 

статистичну закономірність.  Як правило, 

жертвами злочинів щороку стають нові особи. 

Повторної віктимізації зазнає 15 % громадян. 

Криміногенність середовища значною мірою 

залежить від географічного розташування місця 

проживання і типу населеного пункту. Так, 

ризик стати жертвою злочинів у населених 

пунктах з високим коефіцієнтом злочинної 

інтенсивності на сході і півдні України на 

порядок вищий, ніж в населених пунктах 

західної і центральної частини нашої держави. 

Водночас, міські жителі порівняно більше 

ризикують зазнати злочинного посягання, ніж 

сільські жителі. Життя у місті передбачає велику 

кількість щоденних вимушених контактів із 

незнайомими людьми, перебування у 

віктимогенних місцях, сприятливих для 

вчинення злочинів у певний час. Не варто 

забувати про вплив образ, травм, бійок та 

булінгу в підлітковому та дитячому віці на 

віктимну поведінку в молодому віці.  

Основні результати дослідження.  У нашому 

дослідженні прийняли участь 100 респондентів – 

молоді жителі міста Луцька, серед яких 63 

представники жіночої статті та 37 чоловічої. Вік 

респондентів від 17 до 28 років. При дослідженні 

віктимності молоді були використані наступні 

методи: теоретичний аналіз і систематизація 

науково-теоретичних та методичних джерел 

(аналіз, систематизація та узагальнення 

теоретичних та експериментальних досліджень 

віктимної поведінки); організаційні методи 

(метод порівняння та поперечного зрізу); методи 

обробки та інтерпретації даних (кількісні та якісні 

із застосуванням методів математичної 

статистики); емпіричні методи -  анкетування, 

спостереження, бесіда. 

Отже, згідно результатів анкетування 33,7% 

молоді зустрічалися у своєму житті із 

насильством у соціальних мережах в будь-якому 

його прояві. Загалом наведенні респондентами 

ситуації насильства в соціальних мережах були 

пов’язані із психологічним тиском, 

переслідуванням, цькуванням, булінгом, 

шахрайством, поширенням відео та фото 

контенту фізичного та сексуального насильства. 

38,4% опитуваних ставали жертвою кібер-агресії, 

а 19,8% проявляли агресію до інших людей у 

соціальних мережах. 

Результати дослідження показали, що 47,7% 

вибірки спостерігали будь-який вид насильства 

у школі/коледжі/університеті чи в будь-якому 

іншому навчальному закладі. Найчастіше 

згадуваним видом насильства в школі є булінг, 

але не лише між учнями, а й по відношенню 

вчителів до дітей. Серед причин виникнення 

булінгу найчастіше названні були: зовнішній 

вигляд дитини, неблагополуччя і матеріальний 

стан сім’ї, фізичні особливості (дикція, поганий 

зір). Над 38,4% опитуваних безпосередньо 

здійснювали насильство в навчальних заклад – 

серед них 29,4% страждали від фізичного 

насилля, 2,9% від економічного, 2,9% від 

сексуального, та практично всі від 

психологічного насильства. 16,3% опитуваних 

самі проявляли агресивні дії по відношенню до 

інших в своєму навчальному закладі. 

Анкетування висвітлило, що 31,4% молодих 

людей були свідками насильства у власній сім’ї. 

Над 24,4% молоді було скоєно насильні дії в сім’ї: 

61,9% - фізичне насильство, 61,9% - психологічне 

насильство, 4,8% - сексуальне та економічне. 

8,1% молоді вказали, що самі чинили агресивні 

дії по відношенню до членів сім’ї. 

79,1% опитуваних відповіли, що були 

свідками прояву агресії в стані алкогольного\ 



№ 12 (45) грудень 2020 р.  

 

27 

наркотичного сп’яніння. 11,6% проявляли 

агресію по відношенню до інших під впливом 

алкоголю\наркотиків. Також 19,8% опитуваних 

стали жертвами людей у стані сп’яніння. 

14% респондентів вказали, що зустрічалися 

із насильством на роботі. А саме із фізичним, 

психологічним та економічним насильством. 

Серед опитуваних 36% здійснювали аутоагресію. 

Висновки. Проаналізувавши теоретичні 

основи досліджуваного питання та провівши 

дослідження віктимної поведінки молоді можна 

зробити наступні висновки: реалізована віктим-

ність знаходиться на низькому рівні; найпоши-

ренішим видом насильства є психологічне у всіх 

соціальних сферах; найменш поширеним видом 

насильства в житті молоді є сексуальне; основна 

частина будь-якого виду насильства відбува-

ється на просторах Інтернету та соціальних 

мереж; на другій позиції по поширенню на-

сильства знаходяться навчальні заклади, в 

основному – школа; вагоме місце займає психо-

логічне насильство по відношенню до учнів зі 

сторони вчителів; у сімейному колі частіше 

зустрічається насильство між батьками; високий 

рівень аутоагресії, що є основним показником 

схильності молоді до віктимної поведінки. 

Насильством наповнені різні сфери людського 

буття: політичне, економічне, духов-не та 

сімейно-побутове. Воно має вираження у війнах, 

убивствах, знеціненні життя, пануванні таких 

явищ як антигуманність, агресія, жорсто-кість. 

Тому надзвичайно важливо реалізовувати 

профілактичні заходи щодо формування у дітей 

та молоді нетерпимого ставлення до 

насильницьких моделей поведінки, небайдужого 

ставлення до постраждалих осіб, усвідомлення 

насильства як порушення прав людини. 
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Василева Вероника Игоревна 

ВИКТИМНОСТЬ МОЛОДЕЖИ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ 

В статье представлены теоретический и практический доработок по основным социальным особенностям 

виктимности молодежи. Проанализирован феномен виктимного поведения в молодом возрасте. Осуществлено 

теоретико-методологический анализ подходов к проблеме виктимного поведения в научном дискурсе. Разработаны 

основы виктимности молодежи как социального явления. Выяснено, какая сфера социальной жизни больше всего 

влияет на виктимизацию молодежи. Исследованы основные факторы, определяющие виктимное поведение 

молодежи. Проанализировав теоретические основы исследуемого вопроса и проведя исследования виктимного 

поведения молодежи сделали следующие выводы: реализована виктимность находится на низком уровне; 

распространенным видом насилия является психологическое во всех социальных сферах; наименее 

распространенным видом насилия в жизни молодежи является сексуальное; основная часть любого вида насилия 

происходит на просторах Интернета и социальных сетей; на второй позиции по распространению насилия 

находятся учебные заведения, в основном - школа; важное место занимает психологическое насилие по отношению 

к ученикам со стороны учителей; в семейном кругу чаще встречается насилие между родителями; высокий уровень 

аутоагрессии, что является основным показателем склонности молодежи к виктимному поведению. Освещены 

особенности проведения профилактической работы по предупреждению виктимности. 

Ключевые слова: виктимность, виктимизация, виктимное поведения, факторы виктимного поведения, склонность 

к виктимному поведению, реализована виктимность. 
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YOUTH VICTIMITY AS A SOCIAL PHENOMENON IN MODERN UKRAINE 

The article presents theoretical and practical achievements on the main social features of youth victimhood. The phenomenon 

of victim behavior at a young age is analyzed. Theoretical and methodological analysis of approaches to the problem of 

victim behavior in scientific discourse is carried out. The principles of youth victimhood as a social phenomenon have been 

developed. It has been found out which sphere of social life has the greatest influence on the victimization of young people. 

The main factors that determine the victim behavior of young people are studied. After analyzing the theoretical foundations 

of the research question and conducting a study of victim behavior of young people made the following conclusions: realized 

victimhood is at a low level; the most common type of violence is psychological in all social spheres; the least common form 

of violence in young people's lives is sexual; the main part of any type of violence takes place on the Internet and social 

networks; in the second position on the spread of violence are educational institutions, mainly - school; a significant place is 

occupied by psychological violence against students by teachers; violence between parents is more common in the family 

circle; high level of autoaggression, which is the main indicator of youth propensity to victim behavior. Peculiarities of 

preventive work to prevent victimization are highlighted. 

Key words: victimhood, victimization, victim behavior, factors of victim behavior, predisposition to victim behavior, realized victimhood. 


