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КРИ МІ НАЛЬ НА ВІК ТИ МІ ЗА ЦІЯ НА СЕ ЛЕН НЯ 
В КРА Ї НАХ З ПЕ РЕ ХІД НОЮ ЕКО НО МІ КОЮ

Abs tract. A methodology of carrying out the cross-national victimological researches is
considered. The opinion poll data on the victims of crimes in the countries with
transient economy which were held in the framework of the International
Crime Victim Surveys are analyzed. On the basis of data of the European Social
Survey, a model which reveals the rules among the socio-demographic groups of
persons which suffer, less or more, from crimes is constructed.

У си лу різ них при чин ста тис тич на ін фор ма ція пра во о хо рон них ор га нів про кіль -
кість зло чи нів та по тер пі лих1 не пов ніс тю від би ває ре аль ний стан кри мі но ген ної 
си ту а ції, що зу мов лює звер нен ня на у ков ців до со ці о ло гіч них опи ту вань на се лен ня.
Ме тою пуб лі ка ції є ана ліз ос тан ніх да них “Між на род но го дос лід жен ня жертв зло чи -
нів” та “Єв ро пей сько го со ці аль но го дос лід жен ня”, які ха рак те ри зу ють кри мі наль ну
вік ти мі за цію в кра ї нах з пе ре хід ною еко но мі кою (дер жа ви Схід ної та Цен траль ної
Єв ро пи, Бал тії, но ві не за леж ні дер жа ви – рес пуб лі ки ко лиш ньо го СРСР), оз на йом -
лен ня ши ро ко го за га лу з прак ти кою про ве ден ня крос- на ці о наль них опи ту вань 
гро мад ськос ті. Особ ли вої ва ги та кий під хід на бу ває при по рів нян ні кра їн за рів нем
кри мі наль ної вік ти мі за ції. Вар то заз на чи ти, що Між на род на ор га ні за ція кри мі наль -
ної по лі ції, Ін тер пол (In ter na ti o nal Cri mi nal Po li ce Or ga ni za ti on) зби рає ста тис ти ку
по кра ї нах що до кіль кос ті  та ких зло чи нів, як  умис ні вбивс тва, ста те ві зло -
чи ни, зґвал ту ван ня, тяж кі на па ди, кра діж ки, шах райс тва, під роб ка гро шей, зло чи ни,
пов’яза ні з нар ко ти ка ми. Ре зуль та ти опи ту вань гро мад ської дум ки на да ють важ ли -
ву ін фор ма цію для  кри мі но ло гіч ної на у ки про стан і за ко но мір нос ті кри мі наль ної
вік ти мі за ції на се лен ня та ок ре мих со ці аль них груп.    

Пер ше опи ту ван ня жертв зло чи нів з ме тою виз на чен ня рів ня кри мі наль ної 
вік ти мі за ції від бу ло ся на Си ци лії вже в 1943 р. Ни ні під егі дою дер жав них ор га нів 
(мі ніс терс тва юс ти ції, мі ніс терс тва внут ріш ніх справ, на у ко во- дос лід ні інс ти ту ти
кри мі но ло гії) здій сню ють ся на до во лі ве ли ких ви бір ках на ці о наль ні вік ти мо ло гіч ні
опи ту ван ня у Ве ли кій Б ри та нії, США, Авс тра лії, Ні меч чи ні, Ка на ді, Ні дер лан дах,

1 Терміни “потерпілі”, “постраждалі” та “жертви злочину” вживаються як синоніми.



Шве ції, Швей ца рії, Ар ген ти ні [1; 2]. Нап рик лад, в Авс тра лії у 2000 р. опи ту ван ням
бу ло охоп ле но 42 200 рес пон ден тів з 20 900 до мо гос по дарств кра ї ни, в Анг лії у 
2004–2005 рр. – 45 120 рес пон ден тів [3], у Шот лан дії у 2000 р. – 4271 рес пон дент [4].

По рів няль ні дос лід жен ня бу ли про ве де ні Між ре гі о наль ним інс ти ту том ООН з
вив чен ня зло чин нос ті і пра во суд дя (Uni ted Na ti ons In ter re gi o nal Cri me and Jus ti ce
Re se arch Ins ti tu te – UNIC RI) у 1989 р., 1992–1994 рр., 1996–1997 рр. та 2000 р. За -
га лом уже здій сне но по над 140 на ці о наль них опи ту вань у біль ш як 70 кра ї нах. Заз -
ви чай ви бір ко ва су куп ність “Між на род но го дос лід жен ня жертв зло чи нів” (The 
In ter na ti o nal Cri me Vic tim Sur veys –  ICVS) ста но вить 1000–2000 осіб. Зок ре ма, 
у 2000 р. в кож но му з міст Цен траль ної та Схід ної Єв ро пи опи ту ва ло ся приб лиз но
від 900 до 1500 осіб, од нак для де я ких кра їн ви бір ки бу ли біль ші, нап рик лад, в Ар -
ген ти ні опи та но 8931 осо ба, Сло ве нії – 3886 осіб.

П’ятий ра унд опи ту ван ня на се лен ня (15 ста рих чле нів Єв ро пей сько го Со ю зу та
ін ші кра ї ни сві ту – Ар ген ти на, Мек си ка, США, Ка на да, Авс тра лія, Но ва Зе лан дія,
Япо нія, Швей ца рія, Нор ве гія, Сло ве нія, Пів ден на Аф ри ка, Ту реч чи на та Поль ща) у
ме жах ICVS про ве де но у 2004–2005 рр. Пер ші ре зуль та ти зап ла но ва но оп ри люд     ни -
ти в 2006 р. Збір да них пок ла да єть ся на єв ро пей ський фі лі ал ком па нії “Гел лап” 
(Gal luр). Інс ти тут має влас ний сайт (www.unic ri.it), де по да ні да ні опи ту ван ня за всі
ро ки,  дос туп ні для са мос тій ної об роб ки, та від по від ні пуб лі ка ції. За ре зуль та та ми
про ек ту ви да ні книж ки, у яких док лад но про а на лі зо ва но зіб ра ні да ні в пев ні ро ки за
ре гі о на ми. Зок ре ма, про тя гом 1990-х рр. про а на лі зо ва но стан вік ти мі за ції в кра ї нах
сві ту за га лом [5–7], кра ї нах, що роз ви ва ють ся [8] та ін дус трі аль но роз ви не них кра ї -
нах [9–12], кра ї нах з пе ре хід ною еко но мі кою [13]. Крім то го, вий шли ро бо ти, що 
пог либ лю ють ана ліз – тор ка ють ся то го чи ін шо го зло чи ну, гру пи кра їн, ста тис тич -
но го мо де лю ван ня зло чин нос ті та ін.

Вар то заз на чи ти, що вік ти мо ло гіч не опи ту ван ня Між ре гі о наль но го інс ти ту ту
ООН з пи тань зло чин нос ті та пра во суд дя є чи не єди ним по рів няль ним за кра ї на ми
дже ре лом ін фор ма ції що до по тер пі лих, ос кіль ки зіс тав ні ста тис тич ні да ні що до 
за ре єс тро ва ної зло чин нос ті сто су ють ся, ско рі ше, зло чи нів (ок ре мих їх  ви дів), а не
по тер пі лих. У дос лід жен ні UNIC RI рес пон ден ти ма ли від по віс ти, чи пос траж да ли
во ни від та ких зло чи нів:

– вик ра ден ня ав то мо бі ля;
– кра діж ки з ав то мо бі ля;
– пош код жен ня ав то мо бі ля;
– кра діж ки мо то цик ла чи мо пе да;
– кра діж ки ве ло си пе да;
– квар тир ної кра діж ки зі зло мом;
– спро би квар тир ної кра діж ки зі зло мом;
– пог ра бу ван ня;
– кра діж ки осо бис то го май на (включ но із ки шень ко вою кра діж кою);
– сек су аль них за зі хань що до жі нок (включ но із на па да ми на сек су аль но му 

ґрун ті із зас то су ван ням на сильс тва);
– на па дів із зас то су ван ням си ли та пог роз.
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До дат ко во для де я ких кра їн виз на ча ла ся кіль кість пос траж да лих від ви ма ган ня
ха ба ра, об ма ну по куп ців то ва ру та пос луг.

За пи таль ник вклю чає біль ше 200 за пи тань. По кож но му ви ду зло чи ну з’ясо ву -
ють ся їх кіль кість, міс це вчи нен ня ос тан ньо го зло чи ну, факт по ві дом лен ня по лі ції
про ньо го або при чи ни не по ві дом лен ня, за до во ле ність ро бо тою пра во о хо рон ців 
то що.

При ана лі зі ви бір ко вих да них UNIC RI ви ко рис то вує та кі від нос ні ве ли чи ни.
Час тка жертв зло чи ну (pre va len ce ra tes) – являє собою відношення числа осіб,

що постраждали від певного виду злочину (зазвичай за рік) хоча б раз, до загальної
чисельності населення (респондентів у вибірці). Має вираз у відсотках: 

Ко е фі ці єнт кри мі наль ної вік ти мі за ції (in ci den ce ra tes) – являє собою відношен-
ня сумарної кількості злочинів певного виду, від яких постраждали особи стільки-то
раз, до чисельності населення (респондентів у вибірці). Розраховується для зруч-
ності на 100 осіб:

Ве ли чи на ко е фі ці єн та кри мі наль ної вік ти мі за ції зав жди ви ща за час тку жертв
зло чи ну, ос кіль ки вра хо вує пов то рю ва ність зло чи нів, не од но ра зо ве їх вчи нен ня
про ти осо би. Заз на че ний ко е фі ці єнт має по діб ність до тра ди цій но го ко е фі ці єн та
зло чин нос ті (спів від но шен ня кіль кос ті зло чи нів до кіль кос ті на се лен ня в пев но му 
ві ці, роз ра хо ва ний на 10 тис. або 100 тис. осіб). Од нак кіль кість зло чи нів виз на ча єть -
ся не за за ре єс тро ва ним фак том, а зі слів по тер пі ло го.

Гру по вий ко е фі ці єнт кри мі наль ної вік ти мі за ції – являє собою кількість потерпі-
лих певної групової належності (автовласники, власники велосипедів) до чисель-
ності цієї групи. Розраховується для зручності на 100 осіб.

Про а на лі зу є мо док лад ні ше стан вік ти мі за ції на се лен ня у міс тах кра їн з пе ре хід -
ною еко но мі кою (Цен траль на і Схід на Єв ро па та Азія). У таб ли ці 1  пред став ле но ос -
тан ні, з ура ху ван ням пе ре ва жен ня ви бір ки, да ні UNIC RI. Най біль ша час тка 
постраждалих від 11 видів злочинів фік су ва ла ся в Ес то нії, Сло вач чи ні, Че хії,
Югославії, Угор щи ні, най мен ша – в Азер бай джа ні, Хор ва тії, Ма ке до нії. В Ук ра ї ні
час тка пос траж да лих (29,1%) ви я ви ла ся ли ше на 2% біль шою за се ред ню за ви бір кою
з 20 кра їн рі вень вік ти мі за ції (27,3%) [14]. До ві до ма, у 1999 р. за галь на час тка пос -
траж да лих від 11 ви дів зло чи нів у Да нії ста но ви ла 31,1%, Шве ції – 30,4%, Фін лян дії
– 26,6%, Ні дер лан дах – 30,3%, Анг лії та Уель сі – 34,4%, Шот лан дії – 30,7% [15].

У на шій кра ї ні час тка пос траж да лих пе ре ви щує за галь ний рі вень вік ти мі за ції
ли ше за чо тир ма ви да ми зло чи нів: пограбування (2,5% про ти 2%), крадіжки особис-
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того майна (17,3% про ти 8,4%), сексуальні інциденти що до жі нок (2,2% про ти 2,0%), 
напади і погрози (3,3% в Ук ра ї ні про ти 3,2% у за галь ній ви бір ці з 20 кра їн).

Най біль ша час тка пос траж да лих від квартирної крадіжки ви я ви ла ся в Че хії
(6,7%), Сло вач чи ні (6,4%), Лит ві (5,7%), най мен ша – в Азер бай джа ні (0,6%), Поль -
щі, Хор ва тії, Ру му нії (по 1,5%); най біль ша час тка пос траж да лих від спроб проникнен-
ня до квартири з ме тою кра діж ки в Ес то нії (5,7%), Лит ві (4,3%), Че хії та Кир гиз ста -
ні (по 3,8%), най мен ша – в Азер бай джа ні (0,7%) та Хор ва тії (0,9%); най біль ша час -
тка по-страж да лих від пограбувань – в Ес то нії (6,3%), най мен ша – у Хор ва тії та Че -
хії (по 0,5%) й Ру му нії (0,8%); най біль ша час тка пос траж да лих від крадіжки особис-
того майна – в Ук ра ї ні (17,3%), Ал ба нії (11,2%), Кир гиз ста ні (10,7%), Ру му нії та
Гру зії (по 10,6%), Сло вач чи ні (10,5%), най мен ша – у Хор ва тії (2,5%), Азер бай джа ні
(3,2%) та Сло ве нії (4%); най біль ша час тка пос траж да лих від сек су аль них ін ци ден тів
жі нок – в Ал ба нії (6,7%), Ес то нії (5,7%), Югос ла вії (4,6%), най мен ша – Азер бай джа -
ні (0,2%), Лат вії і Ма ке до нії (по 0,5%), Бол га рії та Ру му нії (по 0,6%), Сло вач чи ні
(0,7%), Гру зії (0,9%); най біль ша час тка пос траж да лих від нападів і погроз – в Ес то нії
(8,9%), Юго-с ла вії (5,5%), Кир гиз ста ні (4,9%), най мен ша – в Азер бай джа ні (1%),
Хор ва тії (1,5%), Гру зії та Бол га рії (по 1,7%) (див. табл. 1).

У за пи таль ни ку пе ред ба ча ла ся де та лі за ція що до виз на чен ня від сот ка пос траж -
да лих від ки шень ко вої кра діж ки і кра діж ки ін шої осо бис тої влас нос ті. Від кишенько-
вих крадіжок най біль шою мі рою по тер па ло на се лен ня Ук ра ї ни (15%), Ал ба нії та
Гру зії (по 7,7%). Із за галь ної час тки сек су аль них ін ци ден тів що до жі нок ви ок рем лю -
ва ла ся час тка жі нок, які пос траж да ли від нападів на сексуальному ґрунті. Най біль ше
та ких по тер пі лих ви я ви ло ся в Ес то нії (3,3%), Лит ві (2,0%), Кир гиз ста ні (1,8%). Із 
за галь ної час тки пос траж да лих від на па дів і пог роз ви ок рем лю ва ла ся час тка осіб, які
пос траж да ли ли ше від на па дів із зас то су ван ням си ли. Від со ток пос траж да лих від
нападів із застосуванням сили був біль шим, ніж за за галь ною ви бір кою, у та ких кра -
ї нах: Ес то нія (3,7%), Кир гиз стан (2,5%), Югос ла вія (2,3%).

Крім час тки пос траж да лих від яко го- не будь зло чи ну, об чис лю ва ла ся су мар на
кіль кість фак тів вчи нен ня пев но го зло чи ну про ти осо би про тя гом ро ку. Об чис лен -
ня ко е фі ці єн та вік ти мі за ції, що від би ває су мар ну кіль кість де лік тів, як уже від зна ча -
ло ся ви ще, точ ні ше ха рак те ри зує кри мі но ген ну си ту а цію, ос кіль ки один опи ту ва ний
міг на бу ва ти ста ту су пос траж да ло го кіль ка ра зів про тя гом ро ку. У ці ло му об чис ле ні
ко е фі ці єн ти вік ти мі за ції збі га ють ся з тен ден ці я ми, кот рі бу ли ви яв ле ні на під ста ві
ана лі зу час тки пос траж да лих. Так, в Ук ра ї ні на 100 осіб про тя гом ро ку при па да ло
май же 3 квар тир ні кра діж ки, 3 спро би квар тир них кра ді жок, 3 пог ра бу ван ня, 
25 кра ді жок осо бис то го май на, 4 сек су аль них за зі хан ня, май же 6 на па дів і пог роз.

Се ред влас ни ків ав тот ран спор ту най біль ша час тка осіб, які пос траж да ли від вик-
радення автомобіля, спос те рі га ла ся в Угор щи ні (3,8%), Че хії та Ал ба нії (по 3,5%),
Бол га рії (3%), най мен ша – в Ру му нії (0,2%), Ес то нії (0,8%), Сло ве нії (1,1%). Най -
біль ше пос траж да лих від крадіжок з автомобіля се ред їх влас ни ків бу ло в Ес то нії
(24,8%), най мен ше – Хор ва тії (2,5%). Най біль ша час тка пос траж да лих від автован-
далізму спос те рі га ла ся в Ес то нії (14,9%), Ро сії (11,9%), Поль щі (11,6%), най мен ша –
Ал ба нії (3,7%) та Гру зії (5,3%). Се ред влас ни ків мотоциклів та мопедів най біль ша
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час тка пос траж да лих від їх викрадення фік су ва ла ся в Азер бай джа ні (10,7%), Ал ба нії
(6,1%), велосипедів – в Ес то нії (8,9%), Ал ба нії (8,5%), Угор щи ні (6,2%).

Згід но з да ни ми опи ту ван ня UNIC RI, в Ук ра ї ні се ред влас ни ків тран спор тних
за со бів у 1999 р. пос траж да ло 2,2% осіб від викрадення автомобіля (ко е фі ці єнт вік -
ти мі за ції – 3,1), крадіжки з автомобіля – 15,7% (ко е фі ці єнт вік ти мі за ції 31,7), авто-
вандалізму – 8,1% (ко е фі ці єнт вік ти мі за ції 14,8), крадіжки велосипеда – 4,1% (ко е фі -
ці єнт вік ти мі за ції – 4,1).

Про вчи не ні зло чи ни по лі цію бу ло по ві дом ле но ли ше в кож но му тре тьо му ви -
пад ку, най біль шою мі рою на се лен ням Сло вач чи ни (59%), Че хії (52%), Сло ве нії
(50%), най мен шою – Гру зії (15%), Ал ба нії та Кир гиз ста ну (по 19%), Азер бай джа ну
та Ук ра ї ни (по 22%). Най кра щою мі рою по лі ція по ін фор мо ва на про фак ти вик ра -
ден ня ав то мо бі ля (в се ред ньо му в 86,2% ви пад ків) та квар тир них кра ді жок (64,5%),
най мен шою мі рою – про фак ти сек су аль них ін ци ден тів (10,7%), пош код жен ня 
ав то мо бі ля (22%), кра ді жок осо бис то го май на (24,4%), на па дів і пог роз (24,8%).

У 2002–2005 рр. у 24 кра ї нах бу ло здій сне не “Єв ро пей ське со ці аль не дос лід жен -
ня” (Eu ro pe an So ci al Sur vey –  ESS), у яко му фі гу ру ва ло, зок ре ма, за пи тан ня: “Чи
ста ва ли Ви або чле ни Ва шої ро ди ни за ос тан ні 5 ро ків жер тва ми пог ра бу ван ня або
фі зич но го на сильс тва”. Се ред кра їн з пе ре хід ною еко но мі кою Цен траль ної та Схід -
ної Єв ро пи не га тив ним чи ном си ту а ція ха рак те ри зу єть ся в Ес то нії (26,2% по тер пі -
лих), Поль щі (21,3%), Угор щи ні (20,2%), Че хії (19,2%), а по зи тив ним – у Сло ве нії
(11,8% по тер пі лих), Сло вач чи ні (15,1%)2. Ре зуль та ти “Єв ро пей сько го со ці аль но го
дос лід жен ня” (2005 р.) свід чать, що 17,7% гро ма дян Ук ра ї ни або чле нів їх ніх сі мей
по тер пі ли від пограбування (в се ред ньо му по 24 кра ї нах – 20,9 %). 

Важ ли ве зна чен ня має ха рак те рис ти ка по тер пі лих осіб (кла си фі ка ція рес пон -
ден тів за сту пе нем кри мі наль ної вік ти мі за ції). На на шу дум ку, пев ним не до лі ком 
ві дом чої ста тис ти ки ор га нів внут ріш ніх справ є від сут ність ба зи да них із за не сен ням 
ін фор ма ції на кож но го по тер пі ло го від пев но го зло чи ну. На під ста ві та кої ба зи 
да них мож ли во бу ло б ана лі зу ва ти ха рак тер ні ри си по тер пі лих від зло чи нів, 
здій сню ва ти ба га то ви мір ну ста тис тич ну об роб ку. Прик лад та ко го ро ду ана лі зу (на
со ці о ло гіч них да них) пред став ле но ниж че. Як за леж на оз на ка бу де вис ту па ти час тка 
пос траж да лих від зло чи ну, як не за леж ні оз на ки – різ но ма ніт ні  соціально-
демографічні ха рак те рис ти ки рес пон ден тів.

З’ясу є мо фак то ри, які впли ва ють на стан кри мі наль ної вік ти мі за ції на се лен ня
Ук ра ї ни на під ста ві ана лі зу дво ви мір них таб лиць. За ти пом на се ле но го пун кту 
най біль ша кіль кість по тер пі лих від пог ра бу ван ня фік су єть ся у пе ред міс ті (25%), 
ве ли ко му (23%) та ма ло му міс ті (20%). За ос віт нім рів нем най біль ше по тер пі лих 
ви я ви ло ся се ред осіб з пов ною ви щою ос ві тою (25%) та не пов ною се ред ньою 
ос ві тою (8–9 кла сів) се ред ньої шко ли. Се ред ква лі фі ко ва них пра ців ни ків най біль ше
по тер па ють від зло чи ну спе ці а ліс ти у га лу зі ма те ма ти ки та комп’ютер них на ук
(25%), со ці аль них на ук (22%), тех ніч ної та ін же нер ної ква лі фі ка ції (по 21%). Се ред
пра цю ю чих у сі мей но му біз не сі 50% по тер пі ли від зло чи ну впро довж ос тан ніх п’яти

2 Розраховано самостійно з урахуванням дизайн-ефекту вибірок. Масиви даних знаходяться за адресою
http://ess.nsd.uib.no/.
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ро ків. Ймо вір но, що ці осо би є най менш за хи ще ни ми з бо ку дер жа ви при ве ден ні
сво го біз не су. За рів нем уп рав лін ня в ці ло му ке рів ни ки опи ня ють ся час ті ше у ро лі
по тер пі ло го (25%), а се ред про фе сій – ме нед же ри сфе ри ви роб ниц тва (28%). Як що
бра ти до ува ги різ ні ас пек ти ма те рі аль но го за без пе чен ня осо би, то най біль ша кіль -
кість по тер пі лих ви яв ля єть ся се ред осіб, які от ри му ють ре сур си з ін ших дже рел
(42%), що мо же бу ти пов’яза но з ті ньо ви ми ка на ла ми над ход жен ня та ких кош тів. За
са мо о цін кою сі мей но го до хо ду осо би, яким ду же важ ко на ньо го про жи ти, час ті ше
по тер па ють від зло чи нів (21%). Оди на ки в ці ло му біль ше по тер па ють від зло чи нів,
зок ре ма ті осо би, які офі цій но не роз лу че ні, од нак жи вуть ок ре мо (31%), роз лу че ні
(23%), вдів ці (20%).

З ме тою ви яв лен ня ком бі на цій оз нак, на під ста ві яких ви ок рем лю ють ся со ці аль -
но- де мог ра фіч ні гру пи, що най біль ше та най мен ше по тер па ють від на силь ниць ких
зло чи нів, бу ло ви ко рис та но тех ні ку ба га то ви мір но го ста тис тич но го ана лі зу – 
“де рев рі шень”. В ос но ві тех но ло гії зна хо дить ся про це ду ра пос лі дов них роз по ді лень
об’єк тів на од но рід ні кла си. Ці кла си не пе ре ти на ють ся й ут во рю ють ся ок ре ми ми по -
єд нан ня ми оз нак, на ба зі яких фор му єть ся пе ред ба чен ня. На кож но му кро ці ви ок рем -
лю ють ся кла си, тіс но пов’яза ні із за леж ною змін ною. Та ким чи ном, мно жи на об’єк тів
роз по ді ля єть ся на кіль ка кла сів, що не пе ре ти на ють ся, за прин ци пом “схо жос ті” влас -
ти вос тей. Ре зуль та том об роб ки є стис лий опис ве ли ких ма си вів ін фор ма ції у виг ля ді
іє рар хіч них пос лі дов них струк тур з пра ви ла ми ут во рен ня груп  (див. рис.1).

Ре зуль та ти “Між на род но го дос лід жен ня жертв зло чи нів” зас від чи ли знач ну
кіль кість пос траж да лих у кра ї нах з пе ре хід ною еко но мі кою: у се ред ньо му май же
тре ти на опи та них пос траж да ла від яко го- не будь з 11 зло чи нів, а що ро ку по ло ви на
опи та них пос траж да ла від зло чи нів кіль ка ра зів. При цьо му ха рак тер ною є до во лі
ви со ка ла тен тність зло чи нів, про які не діз на ють ся ор га ни пра во по ряд ку внас лі док
не по ві дом лен ня про ін ци дент. Ана ліз да них ви бір ко во го опи ту ван ня що до кри мі -
наль ної вік ти мі за ції на се лен ня за ок ре ми ми ви да ми зло чи нів зас від чив, що за 
за галь ною час ткою жертв зло чи нів Ук ра ї на сут тє во не ви різ ня єть ся від ін ших кра їн
з пе ре хід ною еко но мі кою. Най біль ший вне сок у за галь нок ри мі наль ну зло чин ність
вно сять кра діж ки осо бис то го май на та кра діж ки з ав то мо бі лів, на па ди й пог ро зи. Як
ви я ви ло ся в ре зуль та ті ана лі зу да них “Єв ро пей сько го со ці аль но го дос лід жен ня”, рі -
вень кри мі наль но го на сильс тва в ук ра їн сько му сус пільс тві (17,7% по тер пі лих) ниж -
чий за єв ро пей ський (20,9%). Під ви ще ним вік ти мі за цій ним ри зи ком пог ра бу ван ня
ха рак те ри зу ють ся осо би: (1) які зай ма ють ке рів ні по са ди й од но час но от ри му ють
хо ро ший до хід, (2) які не є ке рів ни ка ми й од но час но от ри му ють до хід з не наз ва них
дже рел, (3) ві ком від 15 до 18 ро ків.

У прак тич но му пла ні важ ли ве зна чен ня має зап ро вад жен ня все ук ра їн сько го
опи ту ван ня на се лен ня сто сов но ста ну зло чин нос ті, оцін ки ді яль нос ті пра во о хо рон -
них ор га нів бо роть би з нею, виз на чен ня рів ня кри мі наль ної вік ти мі за ції на се лен ня.
Та ке опи ту ван ня ма ло б но си ти мо ні то рин го вий ха рак тер (раз на рік) і здій сню ва ти -
ся на дос тат ньо ве ли кій ви бір ці не за леж ною со ці о ло гіч ною служ бою. В ре зуль та ті
та ко го дос лід жен ня з’яви ла ся б мож ли вість ви я ви ти тен ден ції в ла тен тній зло чин -
нос ті, до пов ни ти офі цій ну ста тис тич ну звіт ність.
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Рис.1. Розподіл осіб за ступенем кримінальної віктимізації в соціально-демогра-
фічних групах

0 – Від со ток осіб (за ви бір кою в ці ло му ), що по тер пі лі від зло чи ну.
1 – Осо би, яким до во ди ло ся ке ру ва ти спів ро біт ни ка ми та від по ві да ти за їх ро бо ту.
2 – Осо би, яким не до во ди лось ке ру ва ти спів ро біт ни кам та від по ві да ти за їх ро бо ту, ті,

кот рі не від по ві ли на за пи тан ня.
3 – Осо би, які жи вуть ком фор тно на цей до хід або мо жуть жи ти на цей до хід. 
4 – Осо би, які від чу ва ють при сво є му до хо ді пев ні склад но щі або сер йоз ні ма те рі аль ні

труд но щі, ті, кот рі не від по ві ли на за пи тан ня.
5 – Осо би, для яких го лов ним дже ре лом до хо дів є за ро біт на пла та або пен сія.
6 – Осо би, для яких го лов ним дже ре лом до хо дів є до ход від са мо зай ня тос ті (ро  бо та на

се бе), до ход від сіль сько го/при са диб но го гос по дарс тва, до по мо га по без ро біт тю/ви -
хід на до по мо га (внас лі док ско ро чен ня пер со на лу), будь- я кі ін ші ви ди со ці аль ної до -
по мо ги чи до та ції (суб си дії), сти пен дії, до хід від ін вес ти цій, за о щад жень, стра ху ван -
ня або влас нос ті.

7 – Осо би, які от ри му ють до хід з ін ших дже рел, ті, кот рі не від по ві ли на за пи тан ня.
8 – Осо би ві ком від 26 ро ків.
9 – Осо би ві ком від 19 до 25 ро ків.

10 – Осо би ві ком від 15 до 18 ро ків.

У дуж ках на ве де но за галь ну чи сель ність со ці аль но- де мог ра фіч ної гру пи (з ура ху -
ван ням тих, хто не пос траж дав від зло чи ну). Да ні за ок руг ле но.
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