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УДК 343.54:343.988 DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1241387 Т.І. ШЕВЧУК, завідувач кафедри юридичних дисциплін  Міжрегіональної академії управління персоналом,  кандидат юридичних наук,  м. Тернопіль, Україна; e-mail: shevchukti@ukr.net; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7713-0549 ВІКТИМОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА  ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ЕФЕКТИВНОЇ  ПРОТИДІЇ СЕКСУАЛЬНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ T.I. SHEVCHUK,  Head, Chair of Legal disciplines,  Interregional Academy Personnel Management, Ph.D. in Law,  Ternopil, Ukraine; e-mail: shevchukti@ukr.net; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7713-0549 VICTIMOLOGICAL PREVENTION AS A SYSTEM COMPONENT  OF EFFECTIVE COUNTERACTION TO SEXUAL CRIMINALITY  Постановка проблеми Запорукою успішного розвитку та існування будь-якої держави є максимальне зниження рів-ня злочинності. На сучасному етапі становлення України нагальним є розроблення відповідних концепцій розвитку найрізноманітніших сфер діяльності суспільства, а також системне впро-вадження цих концепцій в життя. Істотним бар’єром, що заважає реалізації цих ідей – є злочинність, тому розроблення системи проти-дії злочинності всіх рівнів є вагомим кроком у правовій розбудові України. В умовах безпрецедентного збільшення ви-падків сексуального насильства в державі, що призвело до підвищення рівня віктимізації сус-пільства, діяльність держави в сфері протидії сексуальній злочинності вважається однією з провідних функцій системи, що покликана міні-мізувати вказане суспільно небезпечне явище. У зв’язку з цим набуває істотного значення питання віктимологічної профілактики, як складової час-тини системи ефективної протидії сексуальній злочинності. Важливим в цьому напрямку є пог-либлення характеристики поняття сексуальних злочинів та його уніфікації. Проблемам протидії злочинності приділяється значна увага у вітчизняній та закордонній науко-вій літературі. Так, О.М. Бандурка та О.М. Литви-нов відзначають, що протидія злочинності – це продукт унікального симбіозу державного меха-

нізму (суспільного устрою) і злочинності (мно-жинності проявів деструкції) [1, с.84]. Структуруванню системи протидії злочинно-сті присвячена фундаментальна праця україн-ського кримінолога А.П. Закалюка, котрий від-значає, що сукупність суб'єктів запобігання злочинності та злочинним проявам, їх повно-важень, правових і організаційних заходів, форм та засобів здійснення останніх нерідко називають системою запобігання злочинності. В Україні, з огляду на неповноту законодавчого регулювання, низьке становище організації та здійснення запобіжної діяльності, відсутність у ній багатьох забезпечуючих та виконавчих за-ходів та засобів, фактично немає підстав нази-вати її системою [2, с.346]. Тому безумовно, привернення уваги науковців та практиків до даної проблеми дасть змогу якісно сформувати систему протидії злочинності. Питанням запобігання злочинам, пов’язаним із сексуальним насильством присвячені роботи О.М. Джужі [3, c.37]. Соціальні та психологічні чинники віктимізації розкривають у своїх дослі-дженнях В.В. Голіна, Ю.В. Бауліна, В.І. Борисова [4, с. 240]. Станом на сьогодні нараховано чис-ленну кількість закордонних досліджень у цьому науковому напрямку. Серед них, наприклад, нау-ковці А.В. Берджесс (A.W. Burgess), який висвіт-лював віктимну поведінку під час вчинення сек-суальних злочинів [5, c.375], Даніяберк Мусаєв 
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(Daniyarbek Mussayev), дослідження якого сто-сувались особливостей об'єктів віктимологічної профілактики – постраждалих і потенційних жертв, що зазнали кримінального злочину про-ти їхнього життя і здоров'я [6], Бонні С. Фишер (Bonnie S. Fisher), Брэдфорд В. Рейнс (Bradford W. Reyns) та Джон Дж. Слоун (John J. Sloan), які, пов'язуючи теорію з практикою і виділяючи програми дослідження, розглядали такі питан-ня, як запобігання та пом'якшення шкоди, а та-кож загальні проблеми віктимізації [7]. Попри визначні праці вказаних науковців, не втрачає своєї актуальності висвітлення віктимо-логічної профілактики саме як складової систе-ми протидії сексуальній злочинності у сучасних умовах. Тому метою статті є вдосконалити по-няття статевих злочинів, проаналізувати останні зміни до Кримінального кодексу України у даній сфері та виокремити основні напрями віктимо-логічної профілактики, як складової системи протидії цього суспільно небезпечного явища. Новизна роботи полягає в вдосконаленні понят-тя сексуальних злочинів, поданні його дефініції, виокремленні напрямів віктимологічної профі-лактики сексуальної злочинності та формулю-ванні змін до Кримінального кодексу з метою належного правового регулювання злочинів проти статевої свободи та статевої недоторкан-ності особи.  Удосконалення термінології  щодо сексуальних злочинів Слід зазначити, що означене поняття вже частково зазнавало розгляду українськими кри-мінологами. Так, С.В. Якимова визначає: "Сек-суальні злочини" – це агресивна, кримінально-каральна модель сексуальної поведінки по від-ношенню до сексуального партнера з мотивів задоволення винним статевої пристрасті шля-хом фізичного насильства, погрози його застосу-вання, використання безпорадного стану особи, матеріальної чи службової залежності потерпі-лого або у зв’язку з хворобливим порушенням спрямованості статевого потягу щодо дітей, які не досягли статевої зрілості. Доцільність виокремлення "сексуальних зло-чинів" в окрему підгрупу насильницьких злочинів визначається специфікою їх детермінації на особистісному рівні та має важливе практичне значення удосконалення заходів з запобігання їх учиненню [8, с.160–161]. Аналіз кримінологічної літератури дозволяє констатувати, що поняття сексуальних злочинів рідко застосовується до злочинів, які посягають на статеву свободу та статеву недоторканність. 

Хоча саме слово "секс" в українській мові є за-позиченням з англійської, де воно має значення "стать" [9]. Широке застосування поняття сексу-ального насильства, поряд з уникненням фор-мулювання "сексуальні злочини" в Україні, ви-дається дещо невиправданим, хоча б на фоні того, що важко виокремити види сексуального насильства, які би не були суспільно небезпеч-ними, тому вважаємо за доцільне застосування терміну "сексуальні злочини". Так само, як кору-пційні, військові злочини та ін., де об’єктом зло-чину є захист суспільних відносин, певного виду прав та свобод людини, формулювання "сексу-альні злочини" буде лише ознакою об’єкта пося-гання кримінально караних діянь.  Вважаємо за доцільне використання поняття "сексуальні злочини" з метою характеристики таких суспільно небезпечних діянь. Авторське розуміння цього поняття полягає в наступному: сексуальні злочини – це злочини, основною суспільною небезпекою яких є порушення статевої свободи та статевої недотор-каності особи. До сексуальних злочинів відносимо лише ді-яння, передбачені розділом IV Особливої час-тини Кримінального кодексу України (далі – КК). Інші діяння, які поряд з посяганням на основний об’єкт злочину, посягають на суспільні відноси-ни в сфері забезпечення статевої свободи та статевої недоторканності особи та носять озна-ки сексуальних, повинні передбачатись у відпо-відній частині статті КК або кваліфікуватись за сукупністю злочинів з діяннями, передбаченими розділом IV Особливої частини КК, за наявності на те підстав, та враховуватись при призначені покарання. Сексуальна злочинність все ще має високий рівень віктимологічної латентності і, не в остан-ню чергу, через недосконалість законодавства, яке не в повній мірі охопило всі суспільно небе-зпечні сексуальні правопорушення. Саме тому, останні зміни до КК визначають, які нові діяння є злочинами. Так, на початку 2019 року, серед іншого, планується ввести такі самостійні скла-ди злочинів: ст.126-1 "Домашнє насильство", ст.153 "Сексуальне насильство" [10]. Задекла-рувавши бажання вдосконалення законодавст-ва та забезпечення гендерної рівності, законо-давець впровадив зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами [10].  
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Однак, окремі формулювання видаються нам такими, що не в повній мірі відповідають за-вданням Кримінального кодексу та вносять складності в кримінально-правову кваліфікацію суспільно небезпечних діянь. Так, згідно нового поняття злочину, передбаченого ст.152 КК, зґвалтуванням визнається: вчинення дій сексу-ального характеру, пов’язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з використанням геніталій або будь-якого іншого предмета, без добровільної згоди потерпілої особи. Тобто, згідно такого тлума-чення, статевий контакт, у природній спосіб, між дорослою жінкою та неповнолітнім хлопцем, проти його волі, складно буде кваліфікувати як зґвалтування, оскільки не буде ні вагінального, ні анального, ні орального проникнення в тіло хлопця. Швидше за все, такі дії кваліфікувати-муть за ч.1 (примушування особи без її добро-вільної згоди до здійснення акту сексуального характеру з іншою особою) ст.154 "Примушу-вання до вступу в статевий зв'язок", відповіда-льність за що передбачена у вигляді штрафу (до 50 н.м.д.г.) або арешт (до 6 місяців). Спра-ведливості заради відмітимо, що у відповідності до пропонованих змін, статевий контакт у при-родній спосіб між подружжям, чоловіком та жін-кою без добровільної згоди останньої, може кваліфікуватись згідно ч.2 ст.152 КК, що перед-бачатиме від 5 до 10 років позбавлення волі. Навряд чи, в такому випадку, дотримається принцип справедливості при призначенні пока-рання, а тим паче гендерної рівності.  Для уникнення неправильної кримінально-правової кваліфікації, у відповідності до прин-ципів кримінального законодавства та завдань Кримінального кодексу, пропонуємо викласти ч.1 ст.152 КК "Зґвалтування" у такому фо-рмулюванні: вчинення сексуального проник-нення (статевими органами або в статеві органи) будь-якого виду стосовно іншої особи (як жінки, так і чоловіка) шляхом насильства, примусу, погрози чи обману.  Тому, маємо переконливу надію, що законо-давець прислухається до запропонованих нами змін та думок інших науковців [11], які нададуть свою характеристику таким новелам у криміна-льному законодавстві та внесуть поправки до моменту вступу їх в законну силу на початку 2019 року.  Причини злочинності дуже різноманітні й складні; головні причини обумовлені в нашій країні соціальним, економічним і правовим роз-шаруванням і нерівністю, соціальною і право-

вою несправедливістю, зубожінням переважної частини населення, безправ’ям, а також культи-вуванням насилля і користі в засобах масової інформації [1, с.84]. Наприклад, А.П. Закалюк відзначає, що дія-льність щодо запобігання та протидії злочинно-сті є різновидом соціальної діяльності суспільне корисного спрямування. Віднесення зазначеної діяльності до суспільно корисної, яка відповідає інтересам суспільства, потрібне через те, що не будь-яка соціальна діяльність є суспільно при-йнятною і доцільною. Зокрема, злочинна діяль-ність, яка є проявом кримінальної активності час-тини членів суспільства, не відповідає інтересам демократичного громадянського суспільства, що ґрунтується на принципах верховенства права, соціальної справедливості, забезпечення прав і свобод людини і громадянина [2, с.364]. На думку сучасних українських кримінологів, запобігання злочинності у буквальному розумін-ні означає діяльність, що перешкоджає вчинен-ню злочинів. Це коротке визначення відображає основну мету запобіжної діяльності – перешко-дити вчиненню злочинів, скоротити їхню кіль-кість і тим самим зменшити розміри злочинності. Інколи вказується на некоректність застосуван-ня терміна "запобігання" щодо злочинності, яка вже існує, та, очевидно, ще довго буде мати мі-сце, а запобігти можна, мовляв, лише тому, чого ще немає [12, с.138; 13, с.3, 8]. Як нам видається, наукові дискусії щодо за-стосування понять запобігання та протидії зло-чинності ще довго будуть мати місце серед кримінологічної думки в Україні. Ми вважаємо, що ефективна комплексна протидія злочинності повинна складатись з окремо взятих випадків запобігання конкретним злочинам, адже запобі-гти можна лише тому, що ще не трапилося. Спрямування роботи у такому напрямку дозво-лить діяти на випередження, що в загальному позитивно вплине на зниження рівня злочинно-сті загалом. Тому пропонуємо застосовува-ти поняття запобігання щодо конкретних злочинів, а протидію – до злочинності як явищу. На підставі аналізу наукової літератури, прак-тики роботи правоохоронних органів є всі підста-ви розподілити систему протидії злочинності за такими рівнями: 1) загальносоціальний, 2) спе-ціально-кримінологічний, 3) індивідуальний. На нашу думку, на кожному з цих рівнів, до-цільно проводити відповідну віктимологічну профілактику сексуальної злочинності. Так, Д.В. Ривман вказує, що ще в радянські часи 
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виокремлювали три основні напрями віктимоло-гічної профілактики, а саме: 1) загальна віктимо-логічна профілактика, спрямована на виявлення та корекцію поведінки віктимогенних соціальних груп; 2) індивідуальна віктимологічна профілак-тика, спрямована на виявлення потенційних по-терпілих, їх навчання та захист і на захист і ко-рекцію поведінки реальних потерпілих від злочинів; 3) профілактика конкретних злочинів з використанням віктимологічної інформації, а також тактичних можливостей припинення зло-чинів певного типу в залежності від властивих їм віктимологічних особливостей [14, с.106]. Віктимологія як галузь знань про злочинність намагається установити закономірності форму-вання особистості жертви злочину, які опису-ються в цій науці певними поняттями, зокрема такими, як віктимність, віктимогенні фактори, віктимогенні ситуації, віктимологічне запобіган-ня, віктимізація та ін. Віктимність визначається як можливість і навіть схильність особи стати жертвою злочину в ситуації, коли такі наслідки могли б і не настати, якби жертва виявила дос-татню обережність, обачність, серйозність в оцінці обставини, що виникла, сміливість, здо-ровий глузд і водночас не була б легковажною, ризикованою, розпусною, провокаційною, агре-сивною, конфліктною, небезпечною для самої себе, що стає поштовхом для злочинних зазі-хань [15, с.61–67]. Це підтверджують дослідження С.В. Якимо-вої, яка відзначає, протягом останніх років знач-но збільшилася кількість зґвалтувань, в яких злочинець і жертва були знайомі по роботі або спільному дозвіллі чи познайомилися на вулиці, у ресторані тощо. У вчиненні такого зґвалтуван-ня значну роль відіграє поведінка жінки, що має виражений віктимний характер. Аналізуючи такі випадки, може складатися враження, що потер-піла сама сприяла вчиненню злочину. Вона може добровільно прийти в будинок до малознайомого чоловіка, фліртувати, залишатися на ніч, не за-перечуючи або навіть заохочуючи пестощі та поцілунки. У деяких випадках злочинець і жертва раніше вступали в статевий зв’язок [8, с.164].  Заходи превенції сексуального насильства відносно дітей Як відомо, сексуальне насильство в переваж-ній своїй більшості вчиняється відносно знайо-мих людей, що підтверджує наукова література і кримінальна статистика, а скоєнню злочинів пе-редує певна систематична девіантна поведінка, 

то вчасне виокремлення загрози, дасть змогу ефективно здійснити запобігання злочину.  Якщо провести дослідження вчинення таких злочинів відносно дітей, то видно, що частіше має місце обман, підкуп, використання безпо-радного (неусвідомленого) становища дитини, аніж використання фізичного насильства чи грубої сили. Саме на цьому фоні особливої ува-ги набуває належна правова освіта населення загалом та дітей зокрема, як ефективна складо-ва віктимологічної профілактики сексуальній злочинності. Беззаперечно, позитивним є впровадження у загальноосвітніх навчальних закладах методич-них посібників із проблем поширення насильст-ва над дітьми, де найважливіша інформація сто-сується того, які ситуації та сигнали у поведінці дитини повинні викликати тривогу дорослої лю-дини. Для просвітницької роботи з дітьми 4–6 років пропонують сценарії інтерактивних бесід, покликаних навчити дитину п’ятьох правил без-печної поведінки: (1) Тут мене не торкайся!  (2) Твоє тіло належить тільки Тобі! (3) Добре зробиш, коли розкажеш про секрети, які Тебе турбують! (4) "НІ" означає "НІ"! (5) "Ні – біжи – розкажи!" [16]. Такі видання дійсно будуть корисними для вихователів, учителів початкових класів, прак-тичних психологів, соціальних педагогів, батьків, а також усіх, хто працює у галузі попередження насильства над дітьми. Адже, на наше переко-нання, ці суб’єкти мають визначальне значення на запобігання поширення сексуальної злочин-ності загалом та щодо дітей зокрема.  Як вірно зазначає А.О. Джужа, в Україні сек-суальне насильство над дітьми, дитяча прости-туція та порнографія тісно пов’язані з соціально-економічними і культурними особливостями ре-гіонів. Так, наявність курортів і портів на півден-ній території нашої держави, для якої властиві високі показники раннього статевого життя, є сприятливим підґрунтям для поширення озна-ченої проблеми. На Сході через високий рівень безробіття та низку соціально-економічних тру-днощів експерти також констатують підвищений рівень розпусти. В свою чергу, для північних те-риторій України характерні: низькі соціально-економічні показники, наближеність до столиці збільшує ризик утягування дітей у секс-індустрію. Лише в західних областях завдяки низькій густоті населення і високому рівню релігійності вдаєть-ся стримувати поширення цього явища [17, с.180–181]. 



ISSN 1995-6134 

 114 Forum Prava, 2018. (1). 110–118 

Зазначимо, що у сучасних умовах, коли час-тина території на півдні та на сході України є тимчасово окупована, особливої актуальності набувають дослідження, присвячені аналізу криміногенної обстановки, що там склалася.  Ми також переконані, що рівень релігійності населення обернено пропорційно впливає на рівень злочинності. Хоча церква перебуває поза межею державного регулювання, не варто ви-ключати її з суб’єктів протидії сексуальній зло-чинності. Навпаки, доцільно використовувати її з метою покращення криміногенної обстановки в державі. Найбільш поширена в Україні та усьому західному світі релігія – християнство, декларує повагу до прав і свобод інших та не-припустимість розпусти, а тим паче сексуально-го насильства. При формуванні в свідомості людини, з раннього віку, авторитету та поваги до релігійних канонів, закону, сім’ї, вона набага-то вірогідніше не вдаватиметься до протиправ-них дій у майбутньому. Проведені нами наукові дослідження наси-льницької злочинності свідчать, що 19,7 % опи-таних працівників органів внутрішніх справ, які обслуговують сільську місцевість, вважають, що засоби релігійного виховання є ефективними у запобіганні злочинам [18, с.153]. Міжнародний досвід віктимологічних  досліджень для України Проблема жертв злочинів гостро стоїть, не тільки в межах держави, але й на міждержав-ному рівні. Саме тому було створено The World Society of Victimology (Всесвітнє суспільство вік-тимології), яка є неприбутковою, неурядовою організацією з спеціально консультативним ста-тусом при Економічній і Соціальній Раді Органі-зації Об'єднаних Націй та Ради Європи. Мета даної організації полягає в просуванні віктимо-логічних досліджень і практики в усьому світі, заохочення міждисциплінарних і порівняльних робіт і досліджень у цій області, а також розви-ток співробітництва між міжнародними, націона-льними, регіональними та місцевими установами та іншими групами, які пов'язані з проблемами різного роду жертв. Також Всесвітнє суспільство віктимології включає в себе: надання допомоги постраждалим практиками, соціологами, соціа-льними працівниками, лікарями, юристами, державними службовцями, волонтерами, уні-верситетськими вченими всіх рівнів, і студента-ми [19]. Слід зазначити великий вплив віктимної поведінки на вчинення сексуальних злочинів, на що звертають особливу увагу Р. Вортлі (R. 

Wortley), С. Смолбоун (S. Smallbone), В. Мар-шалл (W. Marshall) [20, с.61–62] та Джерін Р.А. (Jerin Robert A.), Моріарті Л.Дж. (Moriarty Laura J.) [21, c.41] та ін. Серед чинників віктимізації населення  В.В. Голіна виділяв: соціально-економічна криза і пов'язані з нею руйнування людської моралі та викривлення системи духовних цінностей; спад виробництва, масове безробіття, невиплата зар-платні; відверта пропаганда порнографії, кулач-ного права, жорстокості, вседозволеності; амо-ральна та неправомірна поведінка потерпілих; зайва довіра до незнайомих «друзів»; дисфунк-ція сім'ї, що веде до безпритульності, бездогля-дності, насильства в сім'ї; маргінальність, поши-рення соціальної патології серед населення, алкоголізація, наркоманізація; панування пра-вового нігілізму в державі, корупція; наявність злочинності як соціального явища припускає процес віктимізації певної частини населення; відставання соціального контролю над злочинні-стю від тенденцій віктимізації тощо [4, с.240–256, 22, с.185–193]. Особливої ваги потрібно надавати освітньому рівню молодого покоління загалом та обізнаності стосовно проблем поширення сексуальної зло-чинності зокрема, як складової ефективної вікти-мологічної профілактики. Адже нерідко, "вчора-шні" діти стають батьками! Людина не здатна передати знання, яких у неї просто не має. Тому для ефективного впровадження засобів сімейно-го виховання, неодмінно повинна бути забезпе-чена правова парадигма розвитку молоді. Батьки безпосередньо та найбільше контактують з ди-тиною, і можуть як направити у правильне русло, так і звести нанівець старання всієї освітньої си-стеми. Вседозволеність, безконтрольність та проста відсутність часу на виховання дитини, за яких несформована особистість вільно блукає в просторах глобальної мережі інформації, не вча-сне вирішення інших соціальних чи психологіч-них проблем може призвести до настання кримі-нологічних проблем. На думку О.М. Джужі доцільним є створення спеціалізованих центрів, де діти – жертви злочи-нів та їхні батьки могли б безкоштовно отримати своєчасну кваліфіковану психологічну та правову допомогу [3, с.112], то не вважаємо за доцільне окремо створювати такі центри з практичних та економічних міркувань. У сучасних умовах вида-ється можливим, делегувати ці функції підрозді-лам ювенальної превенції управлінь превентив-ної діяльності Національної поліції, на які покладено тотожні завдання.  
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Висновки Ми переконані, ефективна протидія сексуаль-ній злочинності можлива лише при системному впровадженні заходів по її мінімізації через  відповідні причинно-наслідкові зв’язки. Віктимо-логічна профілактика – це вагомий елемент, що дозволяє вдосконалити систему протидії сексу-альній злочинності, самостійний вид профілак-тики злочинності, який включає специфічну дія-льність соціальних інститутів та правоохоронних органів, спрямовану на дослідження, виявлення, усунення обставин, що формують віктимну по-ведінку.  Окремими напрямами віктимологічної профі-лактики є:  1) розвиток освіти – надає можливість суспі-льству звернутися до цієї проблеми та побачити її. Належне правове виховання, особливо з юного віку, дасть змогу у довгостроковій перс-
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18. Shevchuk, T. I. (2013). Kryminolohichna kharakterystyka ta zapobihannya nasylʹnytsʹkym zlochynam proty zhyttya ta zdorovʺya osoby u silʹsʹkiy mistsevosti [Criminological characteristics and prevention of violent crimes against the life and health of a person in a rural area]. Kandydatsʹka dysertatsiya thesis (12.00.08). Lviv (in Ukr.). 19. The World Society of Victimology. Advancing research, services and awareness for victims. Retrieved from: http://www.worldsocietyofvictimology.org (in Eng.). 20. Wortley, R., Smallbone, S., & Marshall, W. (2008). Preventing Child Sexual Abuse. London: Willan (in Eng.). 21. Jerin Robert, A., & Moriarty Laura J. (1998). Victims of Crime. Nelson-Hall Publishers, Chicago (in Eng.). 22. Holina, V. V. (2007). Sotsialʹni ta psykholohichni chynnyky kryminolohichnoyi viktymizatsiyi v Ukrayini [Social and psychological factors of criminological victimization in Ukraine]. Visnyk Akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny, 3(50). 185–193 (in Ukr.).  Надійшла 20.02.2018 РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS) Шевчук Т. І. Віктимологічна профілактика як складова системи ефективної протидії сексуа-льній злочинності. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 1. С. 110–118. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_1_17.pdf DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1241387 Досліджено віктимологічну профілактику як складову системи протидії злочинності. Запропоновано розуміння та ро-змежування понять: сексуальні злочини, протидія злочинності, запобігання злочину. Виокремлено рівні проведення віктимологічної профілактики сексуальних злочинів. Визначено ефективні заходи віктимологічної профілактики сек-суальної злочинності та сфери їх застосування. Підтверджується ефективність системного комплексного застосу-вання заходів протидії злочинності. Сформульовано зміни до Кримінального кодексу України в сфері сексуальних злочинів. Наголошується на доцільності проведення комплексу віктимологічних заходів з раннього віку, особливо у сучасних умовах, як ефективного інструменту протидії сексуальній злочинності загалом. Ключові слова: статева свобода; статева недоторканність; система протидії злочинності; поведінка жертви; віктимологічна профілактика; сексуальний злочин; насильство *** Шевчук Т.И. Виктимологическая профилактика как составляющая системы эффективного противодействия сексуальной преступности Исследована виктимологическая профилактика как составляющая системы противодействия преступности. Пред-ложено понимание и разграничение понятий: сексуальные преступления, противодействие преступности, предот-вращение преступления. Выделены уровни проведения виктимологической профилактики сексуальных преступле-ний. Определены эффективные меры виктимологической профилактики сексуальной преступности и сферы их применения. Подтверждается эффективность системного комплексного применения мер противодействия преступ-ности. Сформулированы изменения в Уголовный кодекс Украины в сфере сексуальных преступлений. Отмечается целесообразность проведения комплекса виктимологических мероприятий с раннего возраста, особенно в совре-менных условиях, как эффективного инструмента противодействия сексуальной преступности в целом. Ключевые слова: половая свобода; половая неприкосновенность; система противодействия преступности; по-ведение жертвы; виктимологическая профилактика; сексуальное преступление; насилие *** Shevchuk T.I. Victimological Prevention as a System Component of Effective Counteraction to Sexu-al Criminality Investigated victimological prevention as a component of the system of counteraction to crime. The understanding and dif-ferentiation of concepts are offered: sexual crimes, counteraction to crime, crime prevention. The feasibility of using the con-cept of sexual offenses to characterize such socially dangerous acts is substantiated. The author's understanding of this concept is: sexual crimes are crimes a major social danger, which is a violation of sexual freedom and sexual integrity of a person. It is proposed to apply the concept of prevention to the specific crimes, and counteraction - to criminality as a phe-nomenon. Levels of victimological prevention of sexual crimes are singled out. The effective measures of victimological pre-vention of sexual crime and their application are determined: 1) the development of education. Proper legal education, es-pecially from the young age, will enable in the long term to reduce the level of crime in general and sexual crimes in particular; 2) measures of family education and religious upbringing are effective components of victimological prevention of sexual crime. Formation in the minds of a person of respect for family values, the inadmissibility of the spread of violence or 
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violation of the law, observance of acceptable standards of conduct in society makes it possible to form law-abiding citizens; 3) improvement of legislation based on modern requirements of society. Amendments to the Criminal Code of Ukraine in the area of sexual crimes are formulated. Thus, we propose to lay down part 1 of Article 152 Criminal Code of Ukraine, Rape is sexual penetration (with genital organs or in genital organs) of any kind in relation to another person (both a woman and a man) by violence, coercion, threat or deception. The effectiveness of system complex application of measures of counterac-tion of crime is confirmed. It is emphasized that it is expedient to carry out a complex of early age-old victimological measures, especially in modern conditions, is an effective tool for combating sexual crimes in general. Key words: sexual freedom; sexual integrity; crime prevention system; victim's behavior; victimological prevention; sexual offense; violence    




