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У статті розгляиуто питаппя збільшеиия ступеня уразливості жертв 

латептmс( ~70ttшmra посягаиь перед повторщш заподіяния.,н Lи шкодuз.?очшtаии, 
а також підвищетtя у зв 'яз"'J' з lflL н ризиків з.'Іочшших посягань протииевrина'tе

иого ко.1а людей. 
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ВіІ...-пІмізація на~еЖfпь до основних категорііі віктимології. Над 
їі розробкою nрацювало багато зарубіжних і вітчизняних криміно

логів. Серед nерших слід назвати Л. В. Франка, Д. В. Рівмана, 
В. І. Полубінського, В. Я. Рнбальську, В. П. Коновалова, Г. І . За
брянського, Т. В. Варчук, К. В. Внuшевецького, А. В. Майорова, 

С. М. І ншакова та ін. В Україні nроблемою віктимізації у своїх 

nрацях займалися В. О. Туляков, О. М. Джужа, В. В. Голіна, В. С. Ба
тиргаресва. В. В. Василевнч, Є. М. Моісесв, О. Г. Кулик, О. М. Лит

винов, О. М. Юрченко та ін. Науковим доробком перелічених 

вчених стало вироблення декількох nідходів до розуміння віктимі

зації від злочинних посягань. 

Найбільшої підтримки у науковому товаристві набуло визна

чення поняття «віктнмізація», дане Л. В. Франком . Засновник ра

дянсь"ої вікти~юлогії розумів віктнмізацію як процес перетворення 
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особи на реальну жертву злочину, його кінцевий сукупний резуль

тат. При цьому Л. В. Франк розглядав віктим ізацію як nоняття, 

пох ідне від віктимності. Як випливає із його суджень, в іктим ізації 

піддаються особи, наділен і в іктимністю. І ншими словами, віктимі

зація- це процес перетворення потенційних жертв у реальних по

терпілих від злочинів. Віктимізація відбувається як на одиничному, 

так і на масовому рівні'. До заслуг Л. В . Франка також слід в іднести 

введення до наукового обігу термінів «потенційна», «евентуальна» 

й «латентна» жертвfІ злочинних посягань. Під останньою розумі

лася особа, що реально постраждала від злочину, але в силу певних 

причин цеії факт залишfІВСЯ невнявлени,\1, прихованим від офіцііі

ного обліку. До латентних жертв ~І а ютІ. бути віднесені і ті потерпі

лі від злочинів, яким закон надає право вибору- повідомляти чи не 

повідомляти про вчинене посягання'-
Дещо по-іншому тлума•шть віктимізацію Д. В. Рів~Іан. На його 

думку~ це nроцес реалізації по1енційної віктимності особи у ході 

та результаті злочинного посягання . Стати жертвою злочину не 

може людина, яка до цього не ~1ала потенцііїної віктим ності. Вік

тнмізація об'єднує як динаміку (реалізацію віктим ності), так і ста

тику (реалізовану віктнм ність). Це своерідна матеріалізація суб'єк

тнвІНІх (особистих) та об'єктивних (ситуаційних) вікТІІ>\ІНІІХ 

(віктнмогенних) потенцій3 

У літературі зустрічаються й інші вюначення віктим ізації, як-от: 

формуваннJІ (становлення) жерлш як соціального тиnу; втягнення 

в орбіту злочІшності як реальних, так і нотенцііїних жертв на різ1шх 

рівнях соціальної взас~юдії'; загальна сукуnність усіх виnадків за

нодіяння особі (соціальніії груnі) ~Іаіїнової, фізичної або моральної 

ШКОДИ ЗЛО'ІІІІШ\111'. 

1 Фра11к Л. В. ІІоlсрІІсвшне от ІІрСС1)'rt.1СІІІІЯ ІІПj1()6.1С\ІЬІ советекоН вш .. -rІІ:\10-
,,опНІ/ Л. В. Франк.- Jt шанбе, 1977. - С. 8. 

' Та" са,ю.- С. 82-83. 
3 РІtв\ІЗН Д. В. Крн,ІшІалЬІІая ВІІІІ.ІІІ\ІО.1ОПtя І Д. В. РІІВ\tан. - СПб.: ll111ep. 

2002. - С. 4 І, 80. 
4 Варчук Т. В . ВІtктнмолоrиtІеское модсЛІІроваІІІІС в крш.онюлопш 11 праІІ.ІІtІ\е 

предуnреждсшІя nрестушюсгн/Т. В. Вор•І)К.- М.: ІОШІТИ-ДАІ ІА, 2012. - С. 65. 
s КрІtмінологічна віктимологія : ІШВЧ. rюсіб./ С. М. Моісеєв, О. М. Джужа. 

В. В. Васнлев11ч та jн . ; зо заг. ред. О. М. Джужі.- К. : Ат іка, 2006.- С. 68. 
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Досить широке розуміння віктимізації пропонує В. В. Голіна. 

За його словами, віктимізація являє собою процес набуття або 

збільшення віктимності на індивідуальному або масовому рівнях, 

що підкоряється закону детермінації. Структурними складовими 

віктимізації є соціальні і психологі<tн і чинники. Таким чином, пише 

В. В. Голіна, віктимізація - це, по-перше, невиконання або нена

лежне виконання державою гарантованих конституцією прав і сво

бод громадян щодо безпеки людини; по-друге, навмисне або не

обережне порушення людиною (спільнотою людей) правил 

особистої безпек11; по-третє, використання першого і другого ас

пектів злочинцями'. 

У новітніх працях російських кримінологів віктимізація роз

глядається як процес і результат підвищення рівня віктимності 

особи або певної соціальної групи. Як процес, що протікає у про

сторі і часі, віктимізація включає систему явищ, пов'язаних із 

формуванням злочинного мотиву, а саме: взаємодія із злочинцем 

в умовах конкретної життєвої ситуації; вчинення проти жертви на

сильницького злочину, що тягне за собою злочинні наслідки2• 

Узагальнюючи викладені точюt зору, необхідно висловити де

які власні судження з цього питання. Насамперед недоцільно ото

тожt tювати поняття віктимологічної (віктимогенної) детермінації 

і віктtt ~t ізації. Я вища становлення жертви злочинця як соціального 

типу, вишtкttення (набуття) віктимності, формування віктнмної 

поведінки охоплюються поняттям віктttмогенної детер~tінації, а не 

віктимізації. Віктимогенна детермінація включає низку явищ і по

дій, пов'язаних із утворенням та реалізаціrю віктимності. Серед 

останніх: а) формування особи потенційної жертви та ві ктимогенної 

спря~юваності їі поведінки; б) дозлочннні зв'язкн та відносшtІІ, що 

зумовлюють злочttншtй намір та вибір конкретної особи (соціальної 

1 Голіttа В. В. Соціальttі та rtCttxoлoгiLtнi LНІІІІІІІК~t крtt\Іінологічної ві .. їtІ\tіза
ції в У країІІі І В. В. Голіна 11 Вісн. Акад. прав. наук Українн. - 2007. - N"З (50).
с. 187-188. 

1 Вншневецюtfі К. В . Крtt \НІІІОГеІІІІЗЯ ВІІІІ.їІtМІtзаt.НІЯ соцнальнЬІх 'l>УПП в со
Вр<'\ІСНІІОМ обществе: мDІюгrафня І К. В. Вншневецюtі1.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2010. - С. 77; Майоров А. В. DttКТІІ\ІОЛОГІІttеская модель протнводеііствня пре

Сlуnно•ти : монографняІ А. В. Маі1оров.- М.: Юрлнтннфор\1, 2014.- С. 76-77. 
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групи) у ролі жертви; в) вплив конкретної життєвої ситуації і вік

тимної nоведінки жертви на реал ізацію наміру. 
У той же 'Іас навряд чи правильно зводити віктимізацію лише 

до процесу заnодія ння шкоди злочинними посяганнями. Віктимі

зація виникає в результаті віктимогенної детермінації. Вона вклю
чає декілька взаємопов'язаних ланок: І) підвищення рівня віктим
ності до соціально небезnечної межі; 2) реалізація підвищеної 
віt-.-тнмності злочинними посяганнями; 3) накопичення у суспільстві 
наслідків вчинених зпочннів, що сприяють nовторній віктнмізації 
жертв злочинних nосягань. 

Будемо виходити з того, що всі люди, які вступають у різного 
роду суспільні відноснІІІІ і виконують необхідн і соціальні ролі, тією 
чв іншою мірою рвзикують стати жертвами злочинів, тобто мають 
потенційну віктвмність середньостатистичвого рівня. Однак ця 
віктнмність може назавжд11 залt1шtпися нереалізованою злочином, 

якщо'їі носії дотримуються nравил особистої і майнової безпекв, 
свідомо або несвідомо tte nотраnляють у небезпечні ситуації. Інши
ми словамtt, якщо ін.J.ІІВідуальва або груnова вікнІмність знахо
диться в ~1ежах соціа.1ьно допусти~юї норми, то загроза злочt1ННІІХ 

посягань ~tіні~шльна , суто 1 іпогетична. Підвttщен І ІЯ ступеня вік
твмІюсті різнвх соціа.1 ьнІІ.Х суб'rктів понад умовно дОІl)'СТІІ~ІУ межу 

відбувається у зв'язк) із поси.1енням віктнмогеншtх деформацій 
свідомосТі і поведінки широких верств населення, зростанням їх 
віктнмної актвввості та ускладненням криміногенної ситуації У дер
жаві. Утворення крttпtчної мactt людей із сфор~юваною віктим
ністю та суттєве пошнреюtя вікпtмної новедінки в сусnільстві 
спtмулюють криміttальtІ)' активність певної частини населення, 

створюють сприятливі умови д11я заподіяння шкоди особам, які 
ОПІІНІІЛИСЯ В ураЗЛИВО\!)' СГЗНі. ПіСЛЯ ЦЬОГО ВіКТІІ~ІіЗЗЦіЯ переХОДИТЬ 
у стадію реалізації nідвищеної віктнмності різних суб'сt-.-тів суспіль
них віднос1н1 шляхом В'Нtнення проти шtх злО'ІІІнів. Між тим навіть 
реалізація віктнмності далеко не завждІ·І означає, що особа або ін
ший соціальний суб'єкт об'єктивно ВІІЙШЛІІ із цього уразливого 

стану, втратили віктимність чи суттєво поюtЗfІЛІІ і-і рівень до со
ціал'ьtю допустимої межі. За різними даюtмІІ, приблизно у половн-
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ні випадків після злочинного посягання ступінь віктимності жертв, 
навпаки, підвищується, що створює загрозу повторного заподіяння 
їм шкоди злочинами. Так, за результатами віктимологічного опи
тування, проведеного Міжрегіональним Інститутом ООН з ви

вчення злочинності та правосуддя (UNICRJ) у 36 країнах світу 
(2004-2005 рр.), у Великій Британії 50% жертв злочинів були вік
тимізовані двічі впродовж року, 5% вказали про п'ять і більше 
випадків віктимізації. У Нідерландах 43% жертв злочинів були 
віктимізовані двічі впродовж року. У США серед власників мага
зинів, які стали жертвамн грабежів, 50% були ві""ПІмізовані двічі, 
ще 33%- три і більше разів'. За даними віктнмологічного опиту
вання лабораторії криміноЛогічних досліджень ДНДІ МВС України 
У 2009 р., 35,9% респондентів стали жертвами злочинних посягань, 
із них 59% більше одІюго разу2• 

Останньою стадією віктимізації є накопичення в суспільстві 
наслідків злочшших посягань, що детермінують повторну віктим і
зацію. Сукупві наслідки вчинення злочинів проти фізи•Іних та 
юридичних осіб включають не тільки акумуляцію спричиненої 
матеріальної, фізичної та моральної шкоди. Вони охоплюють сте
реотипні моделі ~шслення і посткрю1інальної поведі в ки жертв, що, 
серед іншого, виражаються у зверненні або незвервенні до компе
тентних органів за відновленням порушених прав та відшкодуван
ням шкодн. Саме наслідки віктимізації корелюЮть із латентною 
злочинністю, а також із повторною вікпшізацію від злочинних 
посягань. Це спонукає звернутися до розгляду таких взаою

nов'язаних і водночас малодосліджених у кримінології rІитань, як 
жертва л атентвого злочиІІ)' та латевтна віктнмізація від злочиню1х 

nосягань. 

Жертва латентного злочину - це невідома для уповноважених 
державних органів фізична чи юридична особа, якій фактично 

заnодіяно шкоду nротиправним посяганням, а також відома осо
ба, що офіційно не визнана nотерпілим. Латентний стан жертви 

1 Туляков В. А. Внкпtчолоntя (соцнальньtе 11 крнмшюлоги~tескне проблемьt): 
монографня І В. А. Туляков. - Одесса: Юрнд. лнт., 2000. - С. 208- 209. 

:! Кулик о. r. Злочшшість в Україні: ТСІ-tДенції, законочірності, методи пі
знання: монографія І О. Г. Кушtк. - К.: Юрін ко" І нтер, 2011. - С. 206. 
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злочину визначається двома ознаками: невідомістю. для органів 
державної влади, уnовноважених зді.йс~ювати кримtналь~~ про
вадження, або ж відомістю, однак офщ1иним невизнанням 11 у nе

редбаченому законом nорядку nотерпілим від злочину. 
Зміст nоняття «жертва латентного злочину)) nолягає У нелегаль

ному становищі постраждалих від злочину осіб, що у~емо~ив~ює 
відновлення їхніх порушених прав і законних ІнтересІВ в офщшно

му порядку. 

З одного боку, нелегальне становище жертвн латентного зло

чину зумовлене їі власною бездіяльністю, небажанням реалізувати 
nрава потерnілого у кримінальному провадженНІ. Ідеться про ЛІНІЮ 
nосткримінальної поведінк11 жертви, що виражає незацІКавлене 

ставлення до відновлення nорушених злочином nрав та ВІДшкоду

вання заrюдіяної шкоди в офіціііному порядку. У той же час зали
шапІся невідомими жертви злочину можуть унаслідок пасивної 
грома.цянської позиції інших осіб, nоінфор~юваних про nодію, що 
містить ознаки злочш1у. 

З другого боку, нелегальне становнще жертви латентного зло

чину може бути результато~І несправедливого nоводження уnовно

важених органів державної владн із nостраждалим ВІД злочинІв. 

Ідеться про незаконн} дія.1ьність службових осіб, що полягас У при
ховуванні від обліку заяБ.lеного з.1очину, а також інших незаконних 
процесуальних діях , унас.1ідок якнх порушуються права та законНІ 

інтересн Потерnілих як учасників крнмінального провадження. 
Моментом виникнення стану латентності жертвн є фактичне 

заподіяння злочином шкод11 фізнчнііі 'ІІІ юридичній особі. Момен
том припинення такого стану с nравова легаліза.ція постраждалої 
ОСОбІ! ШЛЯХQМ Їі ВСТаНОБ.lеННЯ та ВІІJНЗІІІІЯ ПОТерПІЛИМ У КрИМІНалЬ

НОМУ nровадженні. 
Установлення особи невідо~юї жертви злочину і визнання їі по-

терпілим у кримінально~ІУ провадженні - ~едва самостійних, хоча 
і взаємопов'язаних етапн nравозастосовчоІ д1яльносп. Якщо вста
новлення особи жертви злочину nередба•Іає виявлення вчиненого 
злочину і його обік, а також вюначення nостраждалого, то для 

прийняття рішення про внзнання потерпілнм у кримінал~ІІОМ)' про
ва}Іженні необхідні надання фактичних даних про заподІяну шкоду 
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і правова оцінка обгрунтованості nідстав для набуття nроцесуаль
ного статусу потерnілого'. Згідно із ст. 55 КПК України права 
і обов'язки nотерnілого виникають в особи з моменту nодання за
яви про вчинення щодо неї кримінального nравоnорушення або 

заяви про залу•rення їі до провадження як потерnілого. 

. За загальним nравилом, встановлення особи жертви злочину 
вІДбувається в момент звернення із заявою чи повідомленням будь
якої по інформованої особи до державних органів, уповноважених 
розnочати досудове розслідування . Самим зверненням заявник чи 

жертва злочину ініціюють кримінально-процесуальну діяльність, 
а подання заяви чи повідомлення про вчинений злочин по суті ви
стуnас nриводом і відставою для ночатку кримінального прова

дження'. Особа nостраждалого може бути встановлена nри само
стійному виявленні працівниками правоохоронних органів 
з будь-якого джерела обставин, що свідчать про вчинений злочин. 
Жертва злочину може nодати заяву про залу•rення як nотерnілого 
nід •rac кримінального nровадження (досудового розслідування чи 
судового nровадження). Передбачається також надання згоди осо
би на визнання nотерnілим у кримінальному nровадженні. у будь
якому разі дії зі встановлення особи nостраждалого nередують 
в •raci nочатку кримінального nровадження і тим nаче визнанню 
особи nотерnілим. 

Процедура встановлення особ11 жертв11 злочину nередбачає nо
дання заяви (nовідомлення) до органів досудового розслідування 
ії прийняття, ресстрацію у відnовідному обліково~ІУ документі т~ 
розгляд (nеревірку обгрунтованості і nрийняття рішення до вне
сення відомостей до ЄРДР, що збігається із nочатком досудового 
розслідування). Датою nодання заяв, повідомлень до державних 
органів, уповноважених розnочапr досудове розслідування, вважа-

: Головкін Б. М. П~ня1тя латеtпноїжертвн злоtІІнtу у віктнмології/ Б. М. Го· 
ловкІн/І Державна nол~п!ка у сфері зах11сту прав nотерnіл11х від крІІ\ІінальнІІх 
nравоnорушень в Укра1111: матерtалІІ «круглого столу>>, 25 квіт. 2013 р. - х.: 
ІІраво, 20 І З.- С. 75. 

2 Грошовніі ~.о. АІ\їуальні rtроблемн крнміttально-nроцесуалмюї теорії та 
nроект КПК Укрз11111 [ ЕлектроНІІІІ й ресурс] /10. ГрошовІІй, О. Каnлі на.- Ре'І"'" 
достуnу: \\'\V\V.Іnfo-pressa.com/anicle-759.himl. 
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ється дата реєстрації заяви, nовідомлення про вчинене кримінальне 
правоnорушення у журналі єдиного обліку. Заява чи повідомлення 
про вчинений злочин вважаються nоданими_ з моменту поnере

дження особи про кримінальну відnовІДальНІсть за завщомо не-

правдиве nовідомлення'. . 
Посткримінальнаnоведінка жертви злочину залежить ВІД двох 

взаємопов'язаних чинників: І) сnрrrйняття і ставлеrНІя до події 
злочину і злочинця, що виражається у реалізації чи нереалізації 
nублічного інтересу nочатІІ крим і нальне nровадження з метою 

притягнення до кримінальної відnовідальносТІ винних осІб; 
2) сnрийняття і ставлення до заподіяної шкоди, що виражається 

у реалізації приваrноrо інтересу щодо захисту своїх nорушешrх 
прав та законних інтересів. Паснвна позиція жертв злочинних nо
сягань а також бездіяльність компетентних органів із виявлення 
в•rине~их злочинів на масовому рівні nороджують «латентну вік
тимізацію». 

До наукового обігу терм ін «латентна вікпІмізація» ввів Г. І. За
брянський. Досліджуючи nитання активності nотерnілих як джере
ла інформації про вч~1нений зло•н1н, він приходить до висновку про 

існування явища неповідомлення громадяна\ІІІ про злочншІ, жерт

вами яких вон11 стали. Це явище отримало назву «латентна ВІК-
. . ' 

ТІІМІЗаЦІЯ»-. 

Дотеnер було прийнято вважатн, що латентна вікпшізація відо
бражає лише масштабн і наслідки латентної злочннності. ІІа наш 
nогляд, лаmеІІІІІ1ІG ві~-:mu.нізація - це процес збі.1ьше11ІІЯ cmyne11Я 
ураз.швосmі :жерmв .1аmеІІІІІІІ ІІХ 3.10'1111/ІІUХ ІюсягаІІь перед повmор-
1//LІІ заподіютя.н ін ш~-:оди з.ючшш.нu, а ma~-:o.JІc підвищеІІІІЯ pmu~-:iв 
3.10ЧІ/11/ШХ /IO~ЯZGI/b 11fl011ll/ 1/ЄОl/ЗІІGЧЄ//ОZО K0.1G .1юдей. 

За змістом латентна віктнмізація відображає nроцес утворення 

латеНТНОЇ ЗЛОЧІІІІНОСТі і КОНТІІІІГСНТУ жертВ ЛаТеJІТІІНХ ЗЛОЧИНіВ . 

' Інструкuія про порядок прІІЙМаІІІІЯ, рссстр~ції та розг~яду воргапах про: 
куратури УкраїжІ заяв, повідо,tлевь про вчІІІІеІІІ крН\ІІналь~І правопорушення . 
затв. наказом Ген. nрокурора Украї1111 від 03.12.2012 р. N• 12). 

2 Забрянсю1іі Г. И. Городская 11 сельская вш .. -nІ\Шзацня: сходство 11 раз..'1ІІЧІІЯ 
І Г.,И. ЗабрянсКІІі\ 1/ ВІІктнмолопІческІІе nроблемЬІ борьбьІ с nресТ)ПІІОС1ЬЮ: сб. 
науч .• тр. - Иркутск : Иркут. ун-т. 1988.- С. 16. 
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Певна частина таких жертв характеризуються nідвищеною віктим

ністю. За формою nрояву латентна віктимізація являє собою явище 

нереагування жертв (їх законних nредставників) та інших nоінфор

мованих суб'єктів на відомі факти вчинення злочинів. Це так звана 

заявительська nасивність жертв та інших обізнаних суб'єктів, що 

nолягає у небажанні ініціювати кримінально-nроцесуальну діяль

ність, вистуnати у статусі заявника або nотерпілого. 

З кримінологічної точки зору латентна віктимізація має істотне 
значення для детермінації злочинності і злочинної nоведінки, 

оск ільки вона відіграє роль умови, що сnрияє повторній віктиміза
ції жертв злочинннх nосягань і кримінальній активності осіб, схиль
них до протиправної nоведінки, а також 11ідвищує рівень груnової 

і масової віктимності в сусnільстві . 

Прояви латентної віктимізації можна класифікувати на окремі 
види: а) за змістом- nервинна і nовторна; б) за рівнем функціону

вання- індивідуальна, груnова, масова; в) за часом утворення та 
дії - nоточна і кумулятивна. 

Первинна латентна віктимізація nередбачас незнернення до 
nравоохоронних і судових органів осіб, які сталн жертвамн зло

Чttнннх nосягань уnерше. ЗазначеfІЗ бездіяльність жертв злочинних 

nосягань у куnі з nродовженням віктнмної nоведінкн nризводять 

до того, що частина з них зазftшоть nовторнІ ІХ злочинннх nосягань 

два і більше разів. Відбувається nовторна вікпшізація жертв ла
тентних злочинів. З цього nриводу у віктнмології навіть існує nо

няття « nрироджена жертва». 
Процес латентної віктимізації одночасно про1 ікає на різних 

рівнях організації і здійснення сусnільної взапюдії: на індивіду
альному, груnовому та ~tacoвo~ty. Індtшідуальннй рівен ь включає 

СТаТИСТИ'ІНУ сукуnніСТЬ ОДІІНІІЧНИХ ЛаТеІІТНІІХ ЗЛОЧІ!ІІНИХ nОСЯГаНЬ 

і жертв цих злочннів. Груnовий рівень охоnлює nеретворення 
у жертв латентних злочинів представників різних соціальних груп, 

об'сднаних за ttаціональною, nрофесійною, расовою, етнічною, 
демографічними ознакамн. Масовнй рівень латентної віктнмізації 
nередбачас закономірне заnодіяння шкодн певною категорією :rло

чннів і ЗЛО'ІІІНніспо в цілщtу різним верствам населення. 
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Як процес, що nротікає у просторі і часі, латентна віктимізація 
носить поточний характер. Однак їі наслідки певний час містять 
ризики nовторного заnодіяння шкоди, тобто акумулюют~ся. 

Об'єктами латентної віктимізації вистуnають фtзичнt та юри
дичні особи, соціальні групи, держава, благам, nравам та інтересам 
яких заподіяна шкода злочинними nосяганнями, що залишилися 

nоза офіційним обліком ЄРДР і без відnовідної кримінально-право

вої оцінки. 
Суб'єктами латентної віктнмізації є жертви злочиншtх nосягань 

(їх законні представники), інші соціальні суб'єктн, обізнані про 
nодію злочину, що не звертаються до органів, уnовноваженнх роз

nочати досудове розслідування , або суду. 
Механізм латентної віктимізації складасться із декількох взає

моnов'язаних етаnів: І) заnодіяння фактичної шкоди злочинамн 
жертвам; 2) обізнаність жертв та інших суб'єктів про факт заnоді
яtшя зЛочином шкоди або подію злочину; З) неповідомлення жертв 
та інших суб'єктів про відомі факти вчинених злочинів nроти них 
або іttШІІХ осіб; 4) підв11шення рівня віктимності у nевної частинІ! 
жертв, що несе загрозу їх повторної віктимізаLtЇі, а також створюс 
умови для вчинення злочннів nроти пок11 що nотенційнІІХ жертв 

(невизначеного кола осіб) . 
Об'сктом дослідження латентної віктнмізації внетупають ла-

тентна злОчиннісп,, їі масштаби та наслідки. Предметом досліджен
ня є природа, тенденції та закономірності латен:ної віктнмізації 
населення. Метою дослідження с формуваtнtя вtктнмолоп'tного 

наnряму і заходів скорочення латентної злочинності. .. . 
До завдань, які ставляться гtеред дослідженням латен1 ноt вtк-

1 шtізації, відносимо: 
- визначення та а11аліз основннх показинків внмірювання ла

тентної віктнмізації, а також дослідження особнетості жерТВІ! ла

тентного злочнну; 

- встановлення тенденцій і закономірностей поведінюt вікпtмі
зованнх жертв латентних злочшtннх посягань, зокрема: кореляцій-
11их та інших зв'язків між дозлочшtною віктимною поведІнкою та 

nіСЛязлочинною поведінкою жертви; між заявницькою nасивністю 
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жертви та їі nовторною віктимізацією; між nоnереднім досвідом 

віктимізації і nовторноіо віктимізацією; наявності дозпочинних 

і nіслязлочинних зв'язків та відносин між злочинцем і жертвою; 
-визначення чr1нників, що nороджують та зумовлюють латент

ну віктимізацію; 

- вивчення наслідків латентної віктимізації та визначення на
nрямів їх мінімізації; 

-розроблення nідходів та комnлексу заходів nротидії латентній 

віктимізації населення в Україні. 

Вирішенню nоставленнх завдань будуть присвячені наступні 
публікації. 

В статье pacCJ.tompenЬІ вопросьt увеличеиия степени уязвzLиости жертв 

латешmtЬІХ престуmtЬІХ посягательств перед повториЬІ.н наиесеиие.н юt вреда 
преступлеиия.,щ, а также повьниепие в связи с зтzш рисков престуmtЬІх пасяга

тельств против иеопределетюго круга людей. 

The artic/e deals ІvіtІІ tlte question ofincreasing tlte \"ІІinerability of>"ictims of 
latent cnmes before re-haпning tl1em, as и·е/1 as an increase in connection н•itl1tllis, tlre 
risk of crimina/ attacks against unspecified persons 

РекО.\tеидовтю до опуб.1іk)'Вшmя на засіданні секто

ру досліджения проб.1е.н з.1очштості та ії причшt 
НДІ ВПЗ і.ІІеиі акаде.11іка В. В. Сташиса НА Пр/І 

УкраііІІІ {npOntOK0.1 Л~ J Від /8 берЄЗІІЯ 20 }j р.). 
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УДК 343.9.01 В. С. Батиргареєва, доктор юри
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ЩОДО НЕДОЛІІОВ ПРАКТИКИ РЕІНТЕГРАЦІЇ 
БЕЗДОМНИХ ОСІБ (НА ПРИКЛАДІ РОЗВ'ЯЗАННЯ 

КОНКРЕТНОЇ СИТУАЦІЇ) 

у статті ua прикладі коuкретиоі' життсвоі' ситуації, в якій onшm.1ncя 
бездо.шю особа, що відбула no~t:apmmя, за доно."огою моиографічиого .меt~Іоду 
досліджетtя роз~..рuваються иедодіки пра~t:тшш реінтеграції бездО.\tнІtХ осtб до 
суспільства. Jo,..pe.,m, висвітлюються недоліки нор.нативиого регулювания от
рюш1111я бездо.ниою особою паснарта та реестрації мі~ ця прож~tвашtя. . 

Ключові слова: бездо.,тість. бездо.шю особа. coцtarlЬJta pemmeгpatflЯ. 

Не викликає сумніву, що цінність будь-якого кримінологічного 
дослідження вимірюється практичною його спрямованістю, тобто 
тією кор11стю, яку воно одразу або згодом здатне привнести У 11рак~ 
тичну площину. Нес винятком і дослідження явнща.бездомносп 
та нроблем, nов'язаних зі злочинністю бездо~н~их осІб. Осо~лив~ 
ціншш с вичленуnав ня та аІІЗЛ ІЗ ТІІХ проблем, яю напряму пов язанІ 
з розробкою конкретних напрямів реінтеграції бездомних ос Іб, 
у тому 'lІІСлі правоnорушників, до законослухня~ого сустльства. 
Уявляється, uto найблнжчн~ІІІ рокамн актуальшсть пору,шевого 
питанвя лише посилюватнметься, ва що є сьогодні цілком об єктивн1 
причини. Зокрема, це зумовлюєп,ся снтуацісю в ~раїні , передусім 
воєнниш1 діями на сході та вимушеною евакуацюо ~~~~р~юго на
селення кількість безхатченків зростас1 • Окрім цього, не можна 
пройтн ~овз того факту, що нові реалії сусnільного життя вайблІІ)J.'
чи м часом можуть призвест11 до збільшення армії безхатченкІв 

1 Суворова Т. У стоЛІщі заnрацювала Служба nорятуНІ;у бецомннх І Т. Су
ворова 11 Голос Укра"ію1.- 2015.- 12 лют. (N,25 (6029)). 
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