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злочинів. Але, проаналізувавши ст. 64 КК Польщі, можна визначити основні ознаки рецидиву злочинів. 
Такими ознаками є: 1) особу повинно бути засуджено до позбавлення волі за умисний злочин; 2) про-
тягом п’яти років після відбуття не менше шести місяців покарання особа вчинює умисний тяжкий 
злочин; 3) злочин, який вчиняє особа, має бути схожим з тим, за який її вже було засуджено. В цьому 
випадку законодавець вказує на характеристику як первинного злочину, так і на характеристику наступ-
них злочинів. Тобто КК Польщі вказує на такі ознаки злочинів, як умисність, подібність та тяжкість. 
Привертає до себе увагу ознака, яка визначає час, протягом якого особа повинна вчинити наступний 
злочин. Вона визначена як складна темпоральна конструкція, яка встановлює, що для рецидиву особа 
повинна вчинити новий злочин: 1) протягом п’яти років після відбуття покарання особа повинна вчини-
ти новий злочин; 2) особа повинна відбути 6 місяців покарання. За межами таких темпоральних показ-
ників діяння особи не буде визнаватися рецидивом.

Отже, незважаючи на випадки подібності законодавчого закріплення рецидиву злочинів 
в різних країнах, в більшості випадків таке закріплення має суттєві відмінності. КК кожної країни 
закріплює індивідуальне визначення рецидиву та наділяє його специфічними ознаками. Саме 
через це і видається неможливим визначити точну кількість ознак, яка б давала нам можливість 
говорити, що за наявності останніх певна ситуація буде вважатися рецидивом без прив’язки до 
національного законодавства конкретної країни. Але на основі аналізу зарубіжного кримінально-
го законодавства та його порівняння, можна вивести загальні ознаки, які притаманні, якщо не 
всім, то більшості положенням КК щодо рецидиву злочинів. До них належить: 1) ознака злочин-
ного діяння – діяння, яке вчинює особа, обов’язково повинно визнаватися злочином за внутрішнім 
законодавство країни; 2) ознака множинності – особа повинна вчинити первинний та наступний 
злочини; 3) ознака судимості – особа повинна бути засуджена за первинний злочин, за умови, 
якщо судимість не знята або не погашена; 4) ознака темпоральності – особа повинна вчинити 
наступний злочин у певний проміжок часу, який встановлений внутрішнім законодавством. Саме 
за наявності перелічених ознак можна попередньо встановити наявність чи відсутність рецидиву, 
і вже після встановлення останніх, за допомогою специфічних ознак внутрішнього законодавства 
країни, можна остаточно кваліфікувати рецидив злочинів.
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ВПЛИВ ВІКТИМІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ  
НА СТАН ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

На сьогодні ця тема є досить актуальною, оскільки рівень віктимізації̈ 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 [1]. У своїй монографії 
В. О. Туляков зазначає, що рівень віктимізації в середньому у 2–2,5 разу перевищує рівень 
зареєстрованої злочинності в Україні [2].
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Засновником такого предмета, як віктимологія, є Л. В. Франк, оскільки без його впливу не 
склалося б поняття «віктимізація». Так, за його словами, виктимізація – це процес перетворення 
в жертву, а також його результат, незалежно від того, одиничний цей випадок чи масовий [3]. 
Схематично віктимізацію можна поділити на декілька етапів: виникнення віктимності → утво-
рення криміногенної ситуації → реалізація віктимності злочинним посяганням → посткриміналь-
на поведінка жертв злочинів [1].

Віктимологічну характеристику жертв злочинів в Україні можна проаналізувати за такими по-
казниками: за статтю: чоловіки – 62 %; за віком: особи 18–24 років, а також 30–39 років [4]; за 
соціальним становищем і рівнем доходів: соціально невлаштовані низькостатусні особи (маргінали) із 
невизначеним родом занять, без стабільного джерела доходів та проблемами з комунікаціями [1].

Детермінантами віктимізації є явища і події, які обумовлюють групову (масову) й індивіду-
альну віктимність та створюють небезпеку заподіяння злочином шкоди її носіям [1]. Досліджен-
ням факторів, що впливають на віктимізацію, займалися такі вчені, як А. Закалюк, А. Зелінський, 
О. Туляков та інші. Фактори, які впливають на індивідуальну віктимність, є соціальні, психоло-
гічні, біофізичні якості особи, які у певній життєвій ситуації сприяють формуванню умов вчинен-
ня злочину і заподіяння шкоди цій особі [5].

Підвищує ризик індивідуальної віктимізації стан алкогольного сп’яніння (наркотичного збу-
дження), що блокує контрольну і регулятивну функцію свідомості, пригнічує волю, стимулює 
агресію і брутальність [1]. За даними Д. В. Рівмана, у стані алкогольного сп’яніння перебувало 
41 % жертв умисних вбивств і 52 % жертв заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, причому у біль-
шості випадків вони спільно розпивали спиртні напої перед злочинним посяганням [6]. Щодо 
групової (масової) віктимності, то серед детермінантів слід назвати: несформованість культури 
безпечної поведінки громадян у повсякденному житті, страх перед злочинністю, поширені у на-
роді традиції не звертатися до правоохоронних органів за захистом від злочинних посягань, не 
повідомляти про вчинені злочини [1].

Існують певні заходи та методи віктимологічного запобігання, серед яких є переконання, 
надання допомоги, застереження, забезпечення особистої і майнової безпеки, нейтралізація ві-
ктимогенно небезпечних ситуацій. Кінцевою метою такого запобігання є зменшення кількості 
жертв злочинів та убезпечення людей, що мають схильність наражатися на небезпеку злочинних 
посягань [1].

Таким чином, вплив віктимізації населення на стан злочинності в Україні є досить помітним, 
оскільки існує безліч факторів, які сприяють розвитку цього явища. Для того щоб запобігти, або 
хоча б зменшити кількість жертв злочинів, які схильні наражатися на небезпеку, необхідно до-
тримуватись методів та заходів віктимологічного запобігання. 
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