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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Як окремий напрям наукових 

досліджень осмислення процесів взаємодії злочинця та його жертви виникло у 50-ті 

роки  ХХ ст. Відтоді знання про роль жертви злочину в механізмі останнього 

сформувалися в самостійне комплексне вчення – віктимологію.    

Віктимізація, будучи процесом і результатом перетворення на жертву як 

окремого індивіда, соціальних груп, так і населення в цілому, зумовлюється 
системою причин та умов, що змінюються залежно від особливостей процесів, що 

відбуваються у соціумі. Так, останніми роками в Україні з’являлася низка загроз 

віктимізаційного характеру, пов’язаних, зокрема, із внутрішньо політичною 

кризою, військовими діями на Сході держави, внутрішнім переміщенням населення 

з тимчасово окупованих територій, процесами діджиталізації суспільних відносин, 

що все більше поширюються, і, нарешті, віктимізаційні ризики, викликані 

боротьбою з пандемією COVID-19. 

Все більше популярнішим серед українських і зарубіжних вчених, як напрям 

наукових розвідок, стає аналіз віктимізації певних соціальних груп, яким 

притаманні ті чи інші ознаки. У таких групах є й особи, котрі виділяються за 

ознакою заняття певним видом діяльності або професією. Тобто критерієм, за яким 

розглядаються соціальні групи, що вивчаються у межах проблематики групової 
віктимізації, є заняття професійною діяльністю. Саме цей критерій є основою для 

визначення соціального статусу людини, що може бути потенційно пов’язаний із 

специфічними ризиками для неї стати жертвою злочину. 

Аналіз професійної віктимізації в Україні – багатофакторна проблема. 

Складність її дослідження полягає у тому, що, по-перше, перелік професій, 

пов’язаних із потенційним ризиком віктимізації для особи, постійно змінюється 

через динамічність суспільного життя. По-друге, статистичну картину такої 

віктимізації наразі можна описати лише частково, використовуючи дані офіційних 

звітів про кримінальні правопорушення в Україні Офісу Генерального прокурора. 

По-третє, статистичний аналіз професійної віктимізації ускладнюється як через 

нечіткі статистичні обліки, так й унаслідок суб’єктної латентності, за якої 
кримінальне правопорушення, вчинене у зв’язку із заняттям особою професійною 

діяльністю, може бути кваліфіковане і, відповідно, обліковане як 

загальнокримінальне.      

Актуальність дослідження підкреслюється й тим, що частка осіб, які 

потерпають від кримінальних правопорушень та виокремлені у статистичному 

обліку Офісом Генерального прокурора за ознакою професії, протягом 2014-

2020 рр. у середньому щороку складала 2-5 % від загальної кількості облікованих 

потерпілих від злочинів у державі.        

Науковому осмисленню ключових питань віктимології, що сприяли створенню 

теоретичних основ останньої як окремого вчення, а також дослідженню процесів 

віктимізації населення й розробці заходів віктимологічного запобігання 
кримінальним правопорушенням в Україні та за кордоном присвятили свої наукові 
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роботи С. В. Албул, В. С. Батиргареєва, В. В. Вандишев, В. В. Василевич, 

В. В. Голіна, Б. М. Головкін, П. С. Дагель, А. О. Джужа, О. М. Джужа, 

А. П. Закалюк, А. Ф. Зелінський, В. П. Коновалова, Т.В. Корнякова, 

Н. Ф. Кузнєцова, О. М. Литвинов, В. С. Мінська, В. І. Полубинський, 

В. Я. Рибальска, Д. В. Рівман, О.Л. Соколенко, Д. М. Тичина, В. О. Туляков, 

Л. В. Франк, Г. І. Чечель, О. В. Шаповалов, Г.С. Юзіков, О. Ю. Юрченко та ін. 

Зарубіжні дослідники із США, Канади, Європи та інших регіонів світу також 

активно здійснюють свій вклад у розвиток знання про жертву злочину, враховуючи 
особливості кримінальної обстановки у кожній із держав (наприклад, Т. В. Варчук, 

К. В. Вишневецький, М. Вольфганг, В. Дернер, С. Лаб, М. Макшейн, К. Миядзава, 

А. Фаттах, Г. Шнайдер та багато ін.). 

Комплексний аналіз віктимологічної ситуації в Україні та основи 

віктимологічної профілактики кримінальних правопорушень запропоновано 

авторами навчального посібника «Віктимологія» (Харків, 2017 р.). На 

монографічному рівні проблеми латентної віктимності в Україні висвітлено у 

колективній монографії «Латентна віктимність та шляхи її розв’язання в Україні», 

виконаній у межах фундаментального наукового дослідження науковцями 

Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. 

Сташиса НАПрН України (Харків, 2018 р.).     

Аналізу питань професійної віктимізації свої наукові дослідження 
присвячували:  В. О. Туляков (дослідження віктимізації підприємницької 

діяльності), М. В. Довгаль (висвітлення питань професійної віктимності 

представників органів державної влади), Г. О. Кулакова  (вивчення 

віктимологічного аспекту злочинності щодо співробітників кримінально-

виконавчої системи), А. О. Джужа, С. В. Єрмолаєва-Задорожня, І. А. Папкін 

(досліджували деякі аспекти професійної віктимізації співробітників Національної 

поліції та Міністерства внутрішніх справ України) та ін.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 

Дисертацію підготовлено згідно з планом науково-дослідних робіт Науково-

дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 

НАПрН України у межах таких фундаментальних досліджень, як «Проблема 
латентної віктимності та шляхи її розв’язання в Україні» (номер державної 

реєстрації: 0112U001333) і «Стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів:  

теорія та практика» (номер державної реєстрації: 0117U000283).  

Тема дослідження узгоджується з Концепцією розвитку кримінологічної науки 

в Україні на початку ХХІ століття, схваленої Координаційним бюро з проблем 

кримінології НАПрН України у березні 2002 р., Стратегією розвитку наукової 

діяльності Національної академії правових наук України на 2016-2020 роки, 

затвердженої загальними зборами НАПрН України 3 березня 2016 р., Стратегією 

розвитку Національної академії правових наук України на 2021-2025 роки, 

затвердженої загальними зборами НАПрН України 26 березня 2021 р., Стратегією 

розвитку Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені 
академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України на 2021-
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2025 роки, затвердженої протоколом Вченої ради Науково-дослідного інституту 

вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України від 

24 березня 2021 р. № 3.  

Тема дисертаційної роботи затверджена вченою радою Науково-дослідного 

інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН 

України (протокол № 10 від 23 грудня 2015 р.).    

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є здійснення 

кримінологічного аналізу стану професійної віктимізації в Україні та розробка на 
його основі пропозицій щодо запобігання їй. 

Задля досягнення поставленої мети визначено такі завдання: 

- охарактеризувати стан наукового розроблення проблеми професійної 

віктимізації у вітчизняній та зарубіжній кримінології; 

- надати кримінологічну характеристику професійній віктимізації в Україні; 

- проаналізувати особливості латентності професійної віктимізації в Україні та 

надати загальну характеристику методам її виміру; 

- здійснити кримінологічну характеристику потерпілих від кримінальних 

правопорушень, що вчиняються у зв’язку із заняттям особою певним видом 

професійної діяльності, з урахуванням їх соціально-демографічних, кримінально-

правових, соціально-рольових та морально-психологічних ознак; 

- системно викласти та проаналізувати основні чинники професійної 
віктимізації у державі, представивши їх у вигляді детермінаційної моделі;   

- розглянути класифікаційні підходи до групування потерпілих від 

кримінальних правопорушень, що вчиняються у зв’язку із професійною 

приналежністю особи; 

- з’ясувати сутність та форми реалізації методу девіктимізації стосовно осіб, що 

потенційно можуть ставати жертвами злочинів; 

- надати загальну характеристику запобіганню професійній віктимізації та 

охарактеризувати його місце серед заходів запобігання кримінальним 

правопорушенням в Україні. 

Об’єктом дослідження є віктимізація осіб як процес та результат їх 

перетворення на жертви правопорушень. 
Предметом дослідження є запобігання професійній віктимізації. 

Методи дослідження обиралися відповідно до мети, завдань та особливостей 

об’єкта і предмета дисертації. Методологічною основою проведеного дослідження є 

закони і категорії діалектики та принципи теорії пізнання, за допомогою яких було 

представлено результати, отримані на теоретичному й емпіричному рівнях 

вивчення професійної віктимізації в Україні. Використання конкретних методів 

дослідження зумовлювалося рівнем прирощення нового наукового знання та 

метою, що ставилася на відповідному етапі пізнавальної діяльності (розділи 1-3). На 

етапі формування емпіричної бази дослідження процесів професійної віктимізації в 

Україні, придатної для подальшого опрацювання, та з’ясування широкого кола 

проблем у межах предмета вивчення використовуватися конкретно-соціологічні, 
статистичні та загальнонаукові методи, як-от: опис, спостереження, анкетування, 
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вивчення нормативно-правових документів, архівних кримінальних проваджень та 

судових вироків, спеціальної літератури, розрахунки й обробка вибіркової 

сукупності та висунення емпіричних гіпотез, аналіз, синтез, сходження від 

конкретного до абстрактного тощо (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 3.2). Ці методи 

дали можливості, зокрема,  охарактеризувати стан професійної віктимізації та 

тенденції розвитку відповідних процесів, створити необхідне підґрунтя для 

кримінологічної характеристики професійної віктимізації в Україні та осіб, 

віктимність яких пов’язана з професійною ознакою, із подальшою їх класифікацією, 
систематизувати необхідний матеріал для аналізу чинників, що зумовлюють 

віктимізацію, та ін. На теоретичному рівні пізнання проблем професійної 

віктимізації у нагоді стали системно-структурний, догматико-правовий методи, а 

так само методи абстрагування, моделювання, сходження від абстрактного до 

конкретного, верифікації раніше висунутих гіпотез про різні аспекти віктимізації 

та девіктимізації осіб, професійна діяльність яких пов’язана із ризиком для них, та 

ін. (підрозділи 2,2, 3.1, 3.2). Перелічений інструментарій допоміг  уточнити зміст 

одних і сформулювати визначальні положення інших понять, що створюють 

концептуальне звання про професійну віктимізацію, визначити коло кримінальних 

правопорушень, що створюють предмет віктимологічного аналізу у цьому 

дослідженні, виокремити  детермінаційні рівні походження цього феномену, 

змоделювати різні типи осіб, віктимність яких пов’язана з їх професійною ознакою, 
закласти фундамент для майбутніх досліджень проблематики професійної 

віктимізації в нашій державі тощо. 

Нормативну базу дослідження складають Конституція України, Кримінальний 

кодекс України та інші закони України, підзаконні акти Президента України, 

Кабінету Міністрів України, відомчими нормативними актами та ін. 

Теоретичною основою дисертації є наукові праці вітчизняних та зарубіжних 

учених у галузі теорії держави і права, кримінології, віктимології, психології та ін., 

що стосуються проблематики наукового дослідження. 

Емпіричну базу дисертації складають: 1) статистична звітність Офісу 

Генерального прокурора за 2014-2020 рр.; 2) результати узагальнення матеріалів 

235 архівних кримінальних проваджень, розглянутих судами України різних 
областей протягом 2014-2020 рр. за статтями 115 (п. 8 ч.2), 121, 122, 125, 171, 343, 

344, 345, 3451, 346, 347, 3471, 348, 350 Кримінального кодексу України, по яким 

потерпілим було визнано особу, злочин щодо якої вчинявся у зв’язку із її 

професійною зайнятістю (всього було опрацьовано інформацію щодо 247 

потерпілих); 3) результати анкетування працівників Національної поліції (всього 

було проанкетовано більше 800 слідчих, оперативних працівників, працівників 

відділів психологічного забезпечення, відділів моніторингу та ін. із різних регіонів 

України), проведеного авторкою у 2018-2019 рр. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дисертація є 

одним із перших кримінологічних досліджень в Україні, присвячених дослідженню 

професійної віктимізації на сучасному етапі проведення чисельних реформ у різних 
сферах суспільного життя нашої держави. До найбільш вагомих результатів 
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дисертаційної роботи, в яких відбивається наукова новизна дослідження, є такі 

положення, висновки та рекомендації:   

уперше: 

- представлено комплексну кримінологічну характеристику процесу 

професійної віктимізації в Україні з урахуванням таких головних її елементів, як: 

об’єкт і суб’єкти віктимізації; фактори й умови віктимізації; наслідки і межі 

віктимізації; 

- запропоновано виділяти такі підходи до характеристики віктимізації: 
1)  «широкий підхід» (яким охоплюються: стан віктимізації як інтегративний 

показник, структура віктимізації відповідно до типів та видів кримінальних 

правопорушень, а в перспективі – до типів і видів жертв кримінальних 

правопорушень та типів їх віктимної активності; динаміка віктимізації; географія, 

екологія і топографія віктимізації) та 2) «вузький підхід», яким охоплюється лише 

три її показники (рівень, структура та динаміка процесу віктимізації); 

- установлено, що частка осіб, які потерпіли від кримінальних правопорушень 

за ознакою професії, у середньому складає 2‑5 % на рік від загальної кількості 

облікованих потерпілих від злочинів у державі в цілому, а серед осіб за 

професійною ознакою від кримінальних правопорушень в останні роки потерпають 

насамперед працівники органів системи МВС України і, зокрема, Національної 

поліції України, працівники кредитно-фінансової сфери, керівники установ, 

підприємств, організацій, військовослужбовці і лікарі;  
- за допомогою проведеного емпіричного дослідження доведено, що професійна 

віктимізація є явищем з низькою латентністю; 

- висунуто ідею про три рівні запобігання професійній віктимізації, на які має 

спиратися відповідна модель запобігання перетворенню особи на жертву 

кримінального правопорушення у зв’язку з професійною приналежністю, серед 

яких: 1) заходи зниження загальної віктимності особи; 2) заходи зниження 

спеціального (видового) різновиду віктимності та 3) заходи зниження особистісно-

ситуаційної віктимності; 

- запропоновано авторське наповнення методу девіктимізації, який 

використовується для зниження професійної віктимізації осіб, яким охоплюються 

такі змістовні блоки (форми): 1) убезпечення життя і здоров’я від злочинних 

посягань; 2) захист власності; 3) захист професійної діяльності від незаконного 
втручання в її здійснення та недопущення нанесення злочинної шкоди професійній 

репутації чи авторитету органів державної влади, місцевого самоврядування і т.п.; 

4) убезпечення близького оточення особи (подружжя, членів сім’ї, інших родичів чи 

близьких осіб) від потенційної можливості стати жертвою злочину через її 

професійну приналежність; 

удосконалено: 

- підхід до формування предмета аналізу професійної віктимізації, який 

дозволяє констатувати, що підґрунтям для розкриття відповідних показників є 

кількість облікованих протягом звітного періоду кримінальних правопорушень,  
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передбачених статтями 112, п. 8 ч. 2 ст. 115, 171, 342, 343, 344, 345, 3451, 346, 

347, 3471, 348, 3481, 349, 350, 351, 352 КК України, та потерпілих від кримінальних 

правопорушень за ознакою професійної приналежності або видом громадської діяльності; 

- теоретичні положення щодо методу девіктимізації, згідно з якими зміст 

останнього можна визначити як спрямованість положень законодавства про 

кримінальну відповідальність на захист конкретних соціальних благ від злочинних 

проявів, та набір «традиційних» заходів віктимологічного запобігання, що наразі 

вже достатньо розроблений у межах загальної теорії запобігання злочинності; 
- погляд на доцільність дотримання рівневого підходу до детермінації віктимізації, у 

відповідності до якого виділено: 1) детермінанти загальносуспільного (масового) рівня, що 

представлені об’єктивною загрозою завдання шкоди суспільним відносинам, котрі 

перебувають під кримінально-правовою охороною держави); 2) детермінанти групової 

(спеціальної) віктимності, до яких належать чинники, що предметно пояснюють перетворення 

групи осіб, об’єднаних за певною ознакою, на потерпілих від злочинів; 3) детермінанти 

індивідуальної віктимності, що охарактеризовані як чинники, які розкривають індивідуальну 

сторону процесу перетворення конкретної особи на жертву злочину; 

- положення про індивідуальний рівень детермінант віктимізації як такий, що несе подвійне 

навантаження у поясненні походження професійної віктимізації: 1) як абстрактна категорія, що 

вживатиметься щодо групи всіх подібних випадків професійної віктимізації; 2) як конкретна 

подія, явище об’єктивного світу, що пояснює професійну віктимізацію конкретної особи; 
дістали подальшого розвитку: 

- теоретичні положення, за якими визначається ступінь розроблення певної 

кримінологічної проблеми в цілому та професійної віктимізації, зокрема; 

- характеристика детермінації як процесу професійної віктимізації особи, що 

дозволяє розкрити перетворення чи то груп людей, чи то конкретної особи на жертву 

злочину, вчинення якого зумовлюється професійним становищем останніх у суспільстві; 

- положення про метод девіктимізації у розрізі запобігання професійній 

віктимізації, під яким доцільно розуміти  сукупність методів запобігання 

відповідного різновиду злочинності, що спрямовані на зменшення можливостей 

вчинення злочинів щодо осіб, які через заняття певною професією (або певним 

видом діяльності) мають підвищений рівень потенційної віктимізації. 
Практичне значення отриманих результатів Сформульовані у дисертації 

теоретичні положення, висновки та рекомендації можуть бути використані: а) у 

науково-дослідній сфері – при подальшому дослідженні віктимологічної ситуації в 

Україні загалом та процесів віктимізації різних груп населення зокрема (акт 

упровадження Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності ім. акад. 

В. В. Сташиса НАПрН України від 21 травня 2020 р.; акт упровадження Одеського 

державного університету внутрішніх справ від 03 вересня 2021 р.); б) у правотворчості – 

з метою вдосконалення чинного законодавства України з питань захисту жертв 

кримінальних правопорушень, зменшення  ступеня віктимізації представників окремих 

професій; в) у правозастосуванні – з метою удосконалення професійної діяльності 

працівників Національної поліції, Служби безпеки України,  медичних працівників та 
ін.  з  питань  їх  убезпечення від  кримінально-протиправних посягань,  пов’язаних із їх  
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професійною діяльністю; г) у навчальному процесі – при викладанні навчальних 

курсів «Кримінологія», «Віктимологія», підготовці навчально-практичних 

посібників із курсу «Запобігання професійній віктимізації в Україні», методичних 

посібників, монографій (акт упровадження Одеського державного університету 

внутрішніх справ від 03 вересня 2021 р.); д) у правовиховній сфері – як методичні 

матеріали для підвищення рівня правової культури та професійної правосвідомості 

як населення в цілому, так і представників окремих професій. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана авторкою самостійно. Всі 
сформульовані в дисертації положення, що становлять її новизну, та висновки є 

результатами власних досліджень. Наукові ідеї і розробки опубліковано без 

співавторів у наукових фахових та інших виданнях.   

Апробація матеріалів дисертації. Дисертацію виконано, обговорено і схвалено 

у відділі кримінологічних досліджень Науково-дослідного інституту вивчення 

проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України. Основні 

теоретичні положення і висновки наукового дослідження авторки доповідалися та 

обговорювалися на науковій конференції за результатами роботи фахівців Науково-

дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 

Національної академії правових наук України за фундаментальними темами у 

2018 р. (м. Харків, 26 березня 2019 р.) та на Всеукраїнській заочній науково-

практичній конференції «Засади функціонування кримінальної юстиції» 
(м. Хмельницький, 15 травня 2020 року).  

Публікації. Головні теоретичні положення та висновки дисертаційної роботи 

відображені у шести наукових працях, три з яких – наукові статті, опубліковані у 

фахових наукових виданнях України, одна – наукова стаття, опублікована у 

періодичному науковому виданні держави, яка входять до Організації економічного 

співробітництва та розвитку і Європейського Союзу (Республіка Польща), а дві – 

тези доповідей на науковій і науково-практичній конференціях.  

Структура та обсяг дисертації зумовлені предметом, метою і завданнями 

наукового дослідження. Дисертація складається з анотації, вступу, трьох розділів, 

що містять 8 підрозділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 213 сторінок. Основний текст – 168 сторінок, 
список використаних джерел – 22 сторінки (203 найменування), додатки – 

8 сторінок. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується вибір теми дисертаційної роботи, визначається її 

зв’язок із науковими планами, програмами, темами, грантами, визначаються мета й 

завдання, об’єкт і предмет, а також описуються методи дослідження, висвітлюється 

наукова новизна, практичне значення отриманих результатів, наводяться відомості 

щодо особистого внеску здобувача, апробації результатів наукового дослідження та 

публікацій за його темою, структури й обсягу роботи.  

Розділ 1 «Явище професійної віктимізації як об’єкт кримінологічного 
пізнання» складається з трьох підрозділів і висновків.  
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У підрозділі 1.1 «Стан наукового розроблення проблеми запобігання 

професійній віктимізації» встановлено, що методикою аналізу стану розроблення 

проблеми має охоплюватися кілька змістовних блоків, що характеризують рівень 

загальної розробленості проблеми професійної віктимізації. Такими блоками 

відповідного знання є: 1) теоретичний фундамент у вигляді наукових положень 

щодо сутності явища професійної віктимізації; 2) наявний чіткий термінологічний 

апарат, за допомогою якого стає можливим окреслити зміст проблеми із 

залученням категорій суміжних галузей знань та визначитися із необхідним 
інструментарієм для прирощення нового знання; 3) постановка ще не розв’язаних 

проблем професійної віктимізації завдяки окресленню нових тенденцій у розвитку 

цього явища та продовження дослідження вже відомих аспектів, ще не достатньо 

розкритих за сутністю. 

Наукова розвідка проблеми професійної віктимізації дозволила встановити, що 

відповідне знання сформувалося не одразу, а на порівняно пізніх етапах розвитку 

вчення про жертву злочину. Таке формування пов’язується, у першу чергу, зі 

спробами класифікації (типології) потерпілих від злочинів та подальшим 

нарощенням масиву знання завдяки розробленню чисельних аспектів проблеми 

професійної віктимізації та заходів убезпечення відповідних осіб від вчинення щодо 

них злочинних діянь.  

У підрозділі 1.2 «Кримінологічна характеристика професійної віктимізації в 
Україні» визначено, що кримінологічна характеристика віктимізації – це опис її 

показників за певним набором ознак. Аналіз професійної віктимізації здійснено за 

допомогою таких її параметрів, як рівень, структура та динаміка. Основою для 

розкриття цих показників стали офіційні статистичні дані звітності Офісу 

Генерального прокурора про кількість облікованих протягом 2014-2020 рр. 

кримінальних правопорушень, передбачених статтями 112, п. 8 ч. 2 ст. 115, 171, 

342, 343, 344, 345, 3451, 346, 347, 3471, 348, 3481, 349, 350, 351, 352 КК України та 

облікованої кількості потерпілих за окремими видами професійної діяльності. 

Виявлено, що рівень кримінальних правопорушень, що вчиняються у зв’язку з 

професійною або громадською діяльністю особи, протягом 2014-2020 рр. загалом 

має тенденцію до зниження (окрім невеликого зростання у 2017 р.). Загальна 
картина динаміки таких правопорушень є нечіткою, у зв’язку із їх різноманіттям та 

особливостями детермінаційного комплексу кожного із видів. 

Рівень осіб, що потерпіли від кримінальних правопорушень у зв’язку із 

виконанням своєї професійної діяльності або заняттям громадською діяльністю, 

характеризується значним зниженням у 2015 р. і з того часу кожного року 

статистичні зміни в ньому можна охарактеризувати як незначні. Однак, знову ж 

таки, статистична картина щодо кожного із видів професіоналів має свої 

особливості через специфіку її обумовленості. Загальна динаміка цього показника є 

переривчастою, стабільних тенденцій до збільшення чи зменшення в ній протягом 

періоду, що аналізувався, не виявлено.   

Структуру професійної віктимізації в Україні доцільно розглядати, у першу 
чергу, за професійною належністю потерпілих. Другим критерієм побудови такої 
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структури є вид кримінального правопорушення, що вчиняється у зв’язку із 

професійною або громадською діяльністю особи. Найбільшу частку у ній 

складають кримінальні правопорушення: погроза або насильство щодо працівника 

правоохоронного органу (ст. 345 КК України) (38,3 %); посягання на життя 

працівника правоохоронного органу, члена громадського формування  з охорони 

громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця (ст. 348 КК 

України) (28,5 %); опір представникові влади, працівникові правоохоронного 

органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського 
формування з охорони громадського порядку і державного кордону або 

військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб (ст. 342 КК України) (16,5 %), а найменшу – умисне вбивство особи чи її 

близького родича у зв’язку з виконанням цією особою службового або 

громадського обов’язку (ст. 115 ч. 2 п. 8 КК України) (0,1 %); посягання на життя 

журналіста (ст. 3481 КК України) (0,1 %); умисне знищення або пошкодження 

майна службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок (ст. 

352 КК України) (0,1 %).  

За результатами емпіричного дослідження встановлено, що за критерієм 

характеру завданої шкоди кримінальні правопорушення розподіляються так: 

фізична шкода (шкода життю чи здоров’ю) складає 37,6 %, матеріальна шкода – 

55,4 %, моральна – 7,0 %. У 45,0 % випадків кримінальне правопорушення 
вчиняється під час робочого часу потерпілого, а 55,0 % – у позаробочий час. 

Місцем вчинення кримінального правопорушення у 55,5 % випадків є робоче місце 

потерпілого, у 30,7 % – його помешкання, у 10,3 % – громадські місця, інше – 3,5 %.  

Підрозділ 1.3 «Латентність професійної віктимізації та її наслідки» 

присвячено аналізу латентності професійної віктимізації та методу 

віктимологічного опитування як головного методу її аналізу. 

За результатами опитування працівників Національної поліції латентність 

професійної віктимізації в Україні складає 10 %. 

Підтверджено, що дані про віктимізацію населення – це суб’єктивна оцінка 

потерпілих, що не проходить юридичної перевірки (Джужа О. М., 

Василевич В. В., Кулик О. Г., 2012). 

Розділ 2 «Кримінологічна характеристика особи потерпілого та 

детермінації професійної віктимізації в Україні» складається з трьох підрозділів і 

висновків.  

 У підрозділі 2.1 «Кримінологічна характеристика особи, яка стала жертвою 

злочину за професійною ознакою» на основі результатів емпіричного дослідження 

авторки розглядаються головні елементи кримінологічної характеристики особи 

жертви, щодо якої кримінальне правопорушення було вчинене через її професійну 

зайнятість, а саме соціально-демографічні, кримінально-правові ознаки, соціально-

рольова і морально-психологічна характеристика.  

Запропоновано узагальнений портрет суб’єкта професійної віктимізації: особа 

чоловічої статі віком від 20 до 40 років, має вищу освіту, перебуває у шлюбі, як 
правило – працює у силовому відомстві, вирізняється нейтральним ставленням до 
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злочинця, з яким попередньо перед вчиненням кримінально протиправного 

посягання перебував у контакті у зв’язку із виконанням своїх професійних 

обов’язків.  

За результатами анкетування працівників Національної поліції встановлено, що 

найвищий ризик віктимізації мають: офіцери Національної поліції, офіцери Служби 

безпеки України, військовослужбовці Збройних сил України, працівники медичної 

сфери, судді, працівники установ виконання покарань, інкасатори, приватні 

підприємці, працівники сфери послуг (касири закладів і торговельних точок із 
цілодобовим режимом роботи, таксисти, провізори та ін.), працівники соціальної 

сфери (співробітники пошти, особи, зайняті у сфері соціального обслуговування), 

журналісти. Також респонденти окремо зазначили волонтерів, громадських 

активістів та блогерів, як таких, на яких поширюється професійна віктимізація. 

 У підрозділі 2.2 «Чинники формування професійної віктимізації особи» 

проаналізовано головні риси процесу формування професійної віктимізації особи. 

Виділено три рівні чинників обумовлення професійної віктимізації, що створюють 

своєрідну піраміду, в основі якої – чинники, що представлені об’єктивною загрозою 

завдання шкоди суспільним відносинам, які перебувають під кримінально-

правовою охороною держави (детермінанти загальносуспільного або масового 

рівня). У середній рівень піраміди детермінант віктимізації, яка звужується догори, 

виокремлено групу чинників, що вже більш предметно пояснюють перетворення 
групи осіб, об’єднаних за певною ознакою, на потерпілих від злочинів у контексті 

їх певних характеристик, а головне – характеру та виду зайнятості (детермінанти 

групової/спеціальної віктимності). На вершині детермінаційної піраміди, що 

розглядається, перебувають чинники, що розкривають індивідуальну сторону 

процесу перетворення конкретної особи на жертву злочину (детермінанти 

індивідуальної віктимності). 

Запропоновано авторське визначення професійної віктимізації, під якою 

розуміються різнохарактерні процеси, явища та події, що відбуваються на 

загальносуспільному, груповому та індивідуальному рівнях, які в сукупності 

сприяють формуванню ознаки віктимності особи через її професійну 

приналежність.  
У підрозділі 2.3 «Класифікація осіб, віктимність яких пов’язана з професійною 

ознакою» визначаються особливості застосування методу класифікації щодо 

потенційних потерпілих від злочинів, що вчиняються у зв’язку із заняттям 

професійною діяльністю, головними з яких є: 1) важкість обрання універсального 

критерію класифікації професіоналів через їх надвелику різноманітність і постійні 

зміни на ринку праці: зникнення чи трансформація одних видів професій та 

виникнення інших; 2) застосування класифікації до суб’єктів професійної 

віктимізації має переважно умовний характер. 

Запропоновано класифікацію суб’єктів професійної віктимізації за критерієм 

публічності професії із розподілом на тих, чиє професійне життя тісно пов’язане із 

публічністю та відкритим доступом людей до особи (наприклад, депутати, 
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журналісти, артисти, судді, прокурори, адвокати та ін.) і тих, чиє професійне життя 

не пов’язане із публічністю (зокрема військовослужбовці).  

Розділ 3 «Основні напрями запобігання професійній віктимізації» 
складається з двох підрозділів і висновків.   

  Підрозділ 3.1 «Метод девіктимізації: сутність та форми реалізації щодо 

осіб, які можуть стати жертвою злочину у зв’язку зі своєю професійною 

діяльністю» присвячено аналізу розумінню у теорії віктимології сутності методу 

девіктимізації як основи віктимологічного запобігання злочинності. Визначено, що 
метод девіктимізації у контексті запобігання професійній віктимізації доцільно 

розглядати як узагальнену назву для сукупності методів запобігання злочинності, 

спрямованих на зменшення можливостей вчинення злочинів щодо осіб, які через 

заняття певною професією (або схожим видом діяльності) мають високий рівень 

потенційної віктимізації. 

Запропоновано чотирьохблокову структуру змістовного наповнення методу 

девіктимізації:  

Змістовний блок 1. Убезпечення життя і здоров’я від злочинних посягань. 

Змістовний блок 2. Захист власності. 

Змістовний блок 3. Захист професійної діяльності від незаконного втручання в її 

здійснення та недопущення нанесення злочинної шкоди професійній репутації чи 

авторитету органів державної влади, місцевого самоврядування і т.п. 
Змістовний блок 4. Убезпечення близького оточення особи (подружжя, членів 

сім’ї, інших родичів чи близьких осіб) від потенційної можливості стати жертвою 

злочину через її професійну приналежність. Особливого характеру набуває цей 

блок для осіб, професійна діяльність яких пов’язана із ризиком.  

Ця структура є своєрідним каркасом для наповнення відповідних блоків 

конкретними заходами залежно від специфіки роду діяльності особи.  

У підрозділі 3.2 «Запобігання професійній віктимізації в Україні: поняття, 

загальна характеристика, рівні» надано загальну характеристику запобіганню 

професійної віктимізації в Україні як окремого елементу запобігання кримінальним 

правопорушенням. Виявлено, що самостійне поняття запобігання професійній 

віктимізації наразі залишається недостатньо опрацьованим, адже не розроблена 
його структура, остаточно не визначене співвідношення із базовим знанням щодо 

запобігання злочинності як такого. Підкреслюється, що вектор цієї проблеми 

спрямовується в першу чергу на упередження протиправної поведінки з боку 

потенційних правопорушників, а у випадку запобігання професійній віктимізації 

відбувається свого роду зворотній рух, коли точкою відліку в системі запобігання 

стає упередження кримінальних подій з огляду на сферу діяльності (зайнятості), а 

отже, й з огляду на фігуру можливої жертви злочину. Специфіка запобігання 

віктимізації полягає у тому, що змістоутворюючим моментом у такому процесі стає 

саме сфера і рід людської діяльності. 

Запропоновано трирівневу структуру запобігання професійній віктимізації, 

перший рівень якої складають заходи, спрямовані на зниження загальної 
віктимності особи, другим рівнем є заходи зниження спеціального (видового) 
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різновиду віктимності, а третім – заходи зниження особистісно-ситуаційної 

віктимності (індивідуальна профілактика). 

Визначено, що заходи зниження загальної віктимності особи можна 

розподілити на загальносоціальні віктимологічні заходи (загальносоціальне 

запобігання віктимності) і спеціально-віктимологічне запобігання злочинам. При 

цьому загальносоціальне запобігання віктимізації одночасно є і невід’ємною 

складовою частиною загальносоціального запобігання злочинності, і єдиною 

системою соціально-економічних, політичних, правових, організаційних та інших 
заходів, які здійснюються суспільством і державою в різних соціальних сферах, і 

власними силами спеціально не спрямовані на боротьбу зі злочинністю. У свою 

чергу спеціально-віктимологічне запобігання можна охарактеризувати як 

профілактику кримінальних правопорушень, що реалізується  правоохоронними 

органами, є специфічною діяльністю спеціальних суб’єктів щодо здійснення 

комплексу заходів запобігання злочинності або окремих видів злочинів 

нетрадиційним шляхом, орієнтованих насамперед на виявлення окремих осіб та 

груп ризику з підвищеним ступенем віктимності та вплив на них з метою 

відновлення або активізації їх захисних властивостей та подальшої девіктимізації, 

недопущення, усунення або нейтралізації (спільно з іншими суб’єктами та цією 

діяльністю) детермінаційного комплексу віктимності, участь у розробці чи 

вдосконалення у повсякденній практичній діяльності вже існуючих спеціальних 
видів, форм і методів підвищення охоронно-захисних можливостей потенційних 

жертв злочинів (Вишневецький К. В., 2008). 

Під запобіганням спеціальної (видової) віктимності слід розуміти всебічну 

систему заходів різних соціальних інституцій і самої людини, що спрямовані, з 

одного боку, на нейтралізацію стану вразливості осіб, які є представником певної 

професії або займається певною діяльністю, а з другого боку, на зовнішнє 

середовище, в якому відбувається прояв професійних якостей таких осіб, з метою 

скорочення ризиків для останньої стати жертвою злочинів, пов’язаних саме із їх 

професійною діяльністю або заняттям. 

Наголошено, що під час індивідуальної профілактики професійної віктимізації 

основна увага має приділятися заходам, що спрямовуються на зниження 
особистісно-ситуаційної віктимності стосовно конкретного потенційного 

потерпілого. Відповідно і «комплектація» набору цих заходів має засновуватися, з 

одного боку, на знанні особистісних характеристик і властивостей конкретної 

особи, що виконує цілком визначену роботу або замається певною діяльністю, та, 

по-друге, її здатності реагувати на ті небезпеки, на які може наразитися ця особа, 

виконуючи свої функціональні обов’язки. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведене теоретичне узагальнення та вирішене наукове завдання, 

сутність якого полягає у поглибленому кримінологічному вивченні професійної 
віктимізації особи та розроблення на його основі пропозицій щодо запобігання їй. 
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Основні результати дослідження висвітлено у наведених нижче висновках і 

положеннях. 

1. Стан наукового розроблення проблеми професійної віктимізації у вітчизняній 

та зарубіжній кримінології – це комплексний дослідницький процес, що 

складається із таких змістовних блоків: 1) аналізу особливостей процесу 

формування знання про практику запобігання професійній віктимізації, що 

здійснюється за допомогою стислого огляду теоретичного доробку вітчизняних та 

зарубіжних вчених; 2) чіткого термінологічного апарату, що дозволяє окреслити 
межі дослідницької площини та встановити міждисциплінарні зв’язки з 

пізнавальними сферами, що мають відношення до розкриття сутності 

досліджуваного явища, та необхідного інструментарію для прирощення нового 

знання; 3) блоку проблем професійної віктимізації, що потребують свого наукового 

розв’язання й окреслення нових тенденцій у цьому явищі. 

Стосовно проблеми професійної віктимізації в Україні переліченим змістовним 

блокам відповідає таке наповнення: 1) оформлення у логічну систему знань 

окремого піднапряму віктимології, у центрі уваги якого ставало б знання про особу, 

якій кримінальним правопорушенням може завдаватися шкода саме через 

реалізацію її професійних функцій у суспільстві триває й досі; 2) у дослідницькому 

активі розроблення проблеми професійної віктимізації головними є такі поняття, як 

«віктимізація» і «професійна віктимізація», обрання дослідницького 
інструментарію залежить від того, які джерела отримання інформації беруться до 

уваги дослідником та які методи дослідження будуть використовуватися під час 

розроблення проблеми; 3) головною науковою проблемою, що потребує наукового 

розв’язання, є розроблення гіпотези про зумовленість тих чи інших видів (форм) 

професійної віктимізації конкретними видами злочинних посягань. 

2. Кримінологічна характеристика професійної віктимізації складається з опису 

її рівня, динаміки та структури, основу яких складають дані статистики Офісу 

Генерального прокурора про кількість облікованих кримінальних правопорушень, 

вчинення яких пов’язане із професійною зайнятістю особи  (зокрема, передбачених 

статтями 112, п. 8 ч. 2 ст. 115, 171, 342, 343, 344, 345, 3451, 346, 347, 3471, 348, 3481, 

349, 350, 351, 352 КК України) та кількість осіб, які потерпіли від кримінальних 
правопорушень за ознакою професійної приналежності або видом громадської 

діяльності. І хоча такі дані через свою обмеженість лише частково відображають 

складне багатоаспектне явище професійної віктимізації, на теперішній час вони є 

єдиним офіційним джерелом статистичної інформації.  

Професійна віктимізація в Україні має такі кримінологічні ознаки: 1) рівень 

кримінальних правопорушень, що вчиняються у зв’язку з професійною або 

громадською діяльністю особи, протягом 2014-2020 рр. загалом має тенденцію до 

зниження (окрім невеликого зростання у 2017 р.); 2) рівень кількості осіб, щодо 

яких було вчинено злочин через виконання ними своїх професійних обов’язків, не 

вирізняється чіткими тенденціями, змінюючись залежно від низки зовнішніх 

факторів стосовно кожної із професій; 3) загальна динаміка кримінальних 
правопорушень, що вчиняються у зв’язку з професійною або громадською 
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зайнятістю, тяжіє до зниження, однак такі кримінальні правопорушення, як 

втручання у діяльність державного діяча (ст. 344 КК України), погроза або 

насильство щодо працівника правоохоронного органу (ст. 345 КК України), погроза 

або насильство щодо державного чи громадського діяча (ст. 346 КК України), 

умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу, 

працівника органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця (ст. 347 

КК України) відзначаються останніми роками тенденцією до зростання; 4) зміни у 

динаміці кількості осіб, які потерпають від кримінальних правопорушень за 
ознакою професійної належності або видом громадської діяльності, можна 

охарактеризувати, як не значні, що ускладнює виявлення тенденцій у її розвитку; 5) 

у загальній структурі потерпілих від кримінальних правопорушень в державі 

відповідно до статистичних даних Офісу Генерального прокурора потерпілі, 

виокремлені за професійною ознакою, щороку складають часку від 2 до 5 %, а 

відповідно до результатів анкетування працівників Національної поліції частка осіб, 

що потерпають від кримінальних правопорушень у зв’язку із професійною 

належністю, у загальній кількості потерпілих складає 10-15 %; 6) найбільшу частку 

у структурі професійної віктимізації в Україні за ознакою виду кримінального 

правопорушення, що вчиняється у зв’язку із професійною належністю або видом 

громадської діяльності особи, мають погроза або насильство щодо працівника 

правоохоронного органу (ст. 345 КК України) (38,3 %); посягання на життя 
працівника правоохоронного органу, члена громадського формування  з охорони 

громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця (ст. 348 КК 

України) (28,5 %); опір представникові влади, працівникові правоохоронного 

органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського 

формування з охорони громадського порядку і державного кордону або 

військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб (ст. 342 КК України) (16,5 %); 7) найпоширеніший вид шкоди, що завдається 

особі кримінальним правопорушенням, що вчиняється у зв’язку з її професійною 

належністю – матеріальна шкода (55,4 %); 8) переважна кількість кримінально 

протиправних посягань на осіб, що займаються певною професійною діяльністю, 

відбувається у позаробочий час такої особи (55,0 % випадків); 9) найчастіше 
кримінальне правопорушення проти вказаної категорії осіб вчиняється на робочому 

місці (55,5 % кримінальних правопорушень). 

3. Латентність професійної віктимізації – це прихована з різних причин 

множинність кримінальних правопорушень, потерпілим від яких є особа у зв’язку з 

її професійною діяльністю. Професійна віктимізація в Україні є явищем із низькою 

латентністю, її обсяг складає 10 %. Головними наслідками латентності професійної 

віктимізації в Україні є: 1) підвищення ступеня уразливості осіб, що стали 

потерпілими від латентних кримінальних правопорушень, що були вчинені через їх 

професійну належність, перед заподіянням їм шкоди аналогічними кримінально 

протиправними посяганнями в майбутньому; 2) підвищення ризиків віктимізації 

необмеженої кількості осіб, особливо представників певних професій; 
3) самодетермінація злочинності та ін. Особливістю латентності професійної 
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віктимізації є можливість потрапляння кримінального правопорушення, вчиненого 

у зв’язку із заняттям потерпілим професійною діяльністю до статистичного обліку 

загально кримінальних правопорушень – так звана суб’єктна латентність. 

Основним способом визначення обсягів явища латентної віктимізації населення 

є проведення віктимологічних опитувань. Спеціалізованого віктимологічного 

опитування серед представників будь-яких професій в Україні на державному рівні 

наразі не проводилося.  

4. Кримінологічна характеристика суб’єктів професійної віктимізації 
здійснюється з урахуванням їх соціально-демографічних, кримінально-правових 

ознак, а також соціально-рольової та морально-психологічної характеристик. 

Узагальнений соціально-демографічний портрет таких суб’єктів виглядає так: 

особа, що належить до вікової групи від 20 до 30 років (52,0 % потерпілих) або від 

30 до 40 років (30,5 %), чоловічої статі (63,7 %), із вищою освітою (60,3 %), 

одружений (48,0 %). Головними кримінально-правовими ознаками є наявність / 

відсутність попереднього знайомства жертви і злочинця (у 70,7 % випадків 

злочинець і жертва мали контакт у професійному житті останньої) та поведінка 

потерпілого перед вчиненням щодо нього кримінального правопорушення (у 60 % 

випадків така поведінка є нейтральною). Соціально-рольова характеристика 

проявляється у професійно-рольовій функції потерпілого. У структурі професійної 

віктимізації в Україні за професійною належністю потерпілих переважають: 
працівники органів МВС України, Національної поліції (більше, ніж 20 %), 

працівники кредитно-фінансової сфери (18 %), керівники підприємств (18 %), 

військовослужбовці (16 %) та лікарі (14 %). Найменшу частку складають 

працівники центральних органів державної виконавчої влади (0,2 %).   

5. Детермінаційна модель чинників професійної віктимізації є трирівневою. Її 

можна описати як піраміду, в основі якої лежать детермінанти загальносуспільного 

або масового рівня, середній рівень складають детермінанти групової (спеціальної) 

віктимності, а «вершину» – детермінанти індивідуальної віктимності. 

Детермінанти професійної віктимізації на загальносоціальному рівні – це сума 

різноманітних чинників, що зумовлюють саму злочинність як негативне соціальне 

явище, закономірним наслідком існування якої виявляється велика кількість осіб, 
що, з одного боку, вже постраждали від тих чи інших злочинних проявів, а з 

другого – той масив конкретно невизначених осіб, суспільні відносини за участю 

яких поставлені під охорону закону про кримінальну відповідальність. Чинники 

групової (спеціальної) віктимізації залежать від специфіки конкретної професійної 

сфери, цей рівень визначається як демаркаційна лінія між чинниками, що формують 

узагальнену жертву масового рівня, та чинниками віктимізації, що характерні для 

набуття відповідного формального (процесуального) та фактичного статусу 

потерпілого представниками конкретних соціальних груп. Детермінанти 

індивідуальної віктимізації у більшості випадків пояснюються наявністю 

віктимогенної деформації, що проявляється у конкретній життєвій ситуації, що 

передує вчиненню кримінального правопорушення. 
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Професійну віктимізацію можна визначити як різнохарактерні процеси, явища 

та події, що відбуваються на загальносуспільному, груповому та індивідуальному 

рівнях, які в сукупності сприяють формуванню ознаки віктимності особи через її 

професійну приналежність.  

6. Застосування класифікаційних підходів до потерпілих від кримінальних 

правопорушень, що вчиняються у зв’язку із професійною діяльністю особи, має 

умовний характер через  значне різноманіття професій та занятості, що має ознаки 

професійної. До зазначеного виду потерпілих від кримінальних правопорушень, 
окрім загальних критеріїв класифікації (наприклад, за соціально-демографічними 

ознаками, характером поведінки, роллю в генезисі злочину і т. п.) можна 

застосувати й такий спеціальний критерій, як заняття професійною діяльністю, що 

пов’язана з ризиком (В. В. Пивоваров). Суб’єктів професійної віктимізації можна 

також класифікувати за критерієм публічності професії, розподіливши їх на дві 

групи: тих, чиє професійне життя тісно пов’язане із публічністю та відкритим 

доступом до особи (наприклад, депутати, журналісти, артисти, судді, прокурори, 

адвокати та ін.) і тих, чиє професійне життя не пов’язане із публічністю (зокрема 

військовослужбовці). 

7. Особливості методу девіктимізації у контексті професійної віктимізації 

зумовлюються тим, що: по-перше, професійна девіктимізація за своєю суттю є 

процесом, зворотнім від перетворення особи, що є представником певної професії 
або займається певною діяльністю, на жертву правопорушення (віктимізації), по-

друге, цей феномен у повній мірі розкривається у площині запобіжної роботи із 

недопущення спричинення шкоди особі внаслідок вчинення щодо неї кримінально 

протиправного діяння, по-третє, у діяльнісному контексті девіктимізація є 

узагальнюючим поняттям сукупності переважно проактивних заходів, спрямованих 

саме на недопущення перетворення будь-якої особи на жертву злочину; по-

четверте, синонімічно під девіктимізацією слід розуміти саме метод, оскільки це 

умовне визначення якомога краще відбиває основну стратегічну лінію нейтралізації 

негативного конкретного явища і є способом досягнення поставленої мети; по-

п’яте, метод девіктимізації у загальних рисах є сформованим блоком знань у теорії 

віктимології та апробованим під час проведення прикладних досліджень стосовно 
упередження віктимізації осіб від тих чи інших видів злочинних проявів.   

Найчастіше зміст методу професійної девіктимізації визначається, з одного 

боку,  спрямованістю положень законодавства про кримінальну відповідальність 

про захист конкретних соціальних благ від злочинних проявів (залежно від цього 

можна виокремити такі змістовні блоки, як: убезпечення життя і здоров’я від 

злочинних посягань; захист власності; захист професійної діяльності від 

незаконного втручання в її здійснення та недопущення нанесення злочинної шкоди 

професійній репутації чи авторитету органів державної влади, місцевого 

самоврядування і т.п.; убезпечення близького оточення особи (подружжя, членів 

сім’ї, інших родичів чи близьких осіб) від потенційної можливості стати жертвою 

злочину через її професійну приналежність, з другого боку, характером 
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«традиційних» заходів віктимологічного запобігання,  розроблених у межах 

загальної теорії запобігання злочинності;  

8. Трьома рівнями, на яких відбувається групування запобіжних заходів, 

спрямованих на нейтралізацію професійної віктимізації, є: 1) заходи зниження 

загальної віктимності особи; 2) заходи зниження спеціального (видового) різновиду 

віктимності та 3) заходи зниження особистісно-ситуаційної віктимності. При цьому 

провідна роль у запропонованій системі для подальшого опрацювання теорії 

віктимологічного запобігання належить подоланню «спеціальної» віктимності, 
зумовленої конкретним родом діяльності або заняття людини.  

9. Заходи зниження загальної віктимності особи поділяються на 

загальносоціальні віктимологічні заходи (загальносоціальне запобігання 

віктимності) і спеціально-віктимологічне запобігання злочинам. Їх метою є 

зниження загальної віктимості людини незалежно від виду конкретних злочинних 

проявів, від яких вона може потерпати. Під запобіганням спеціальної (видової) 

віктимності слід розуміти всебічну систему заходів різних соціальних 

інституцій і самої людини, що спрямовані, з одного боку, на нейтралізацію 

стану уразливості осіб, які є представником певної професії або займаються 

певною діяльністю, а з другого боку, на зовнішнє середовище, в якому 

відбувається прояв професійних якостей таких осіб, з метою скорочення ризиків 

для останньої стати жертвою злочинів, пов’язаних саме із їх професійною 
діяльністю або заняттям. 

10. Індивідуальний рівень зниження особистісно-ситуаційної віктимності – це 

комплекс заходів, головною метою яких є підвищення захисних реакцій конкретної 

людини для забезпечення власної безпеки на належному рівні, а так само 

убезпечення її майнової, репутаційної та іншої особистісної безпеки в цілому і в 

конкретних умовах місця та часу з метою нейтралізації потенційної загрози 

вчинення щодо цієї людини правопорушення. 
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АНОТАЦІЯ 

Байдалінова А. Ю. Запобігання професійній віктимізації. – 
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право. – Науково-дослідний інститут 

вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної 

академії правових наук України. – Харків, 2021. 

Дисертацію присвячено поглибленому кримінологічному аналізу 

професійної віктимізації в Україні та розробленню ефективних заходів 

запобігання їй. На підставі офіційних статистичних даних та результатів 

емпіричного дослідження охарактеризовано рівень, динаміку та структуру 

професійної віктимізації як процесу, розглянуто такі показники, як вид 
заподіяної шкоди, час та місце вчинення кримінального правопорушення, 

латентність. Проаналізовано соціально-демографічні, кримінально-правові 

ознаки, соціально-рольову та морально-психологічну характеристики 

потерпілого, створено його узагальнюючий портрет. Запропоновано 

класифікацію жертв злочинів, що вчиняються у зв’язку із професійною 

діяльністю жертви. Запропоновано трирівневу модель детермінації професійної 

віктимізації. Розглянуто особливості методу девіктимізації професійної 

віктимізації. 

Ключові слова: жертва злочину, потерпілий, професія, професійна віктимізація, 

кримінологічна характеристика, запобігання злочинності, віктимологічна 

профілактика, метод девіктимізації. 
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АННОТАЦИЯ 

Байдалинова А. Ю. Предупреждение профессиональной 

виктимизации. – Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право. – Научно-исследовательский институт изучения 

проблем преступности имени академика В. В. Сташиса Национальной академии 

правовых наук Украины. – Харьков, 2021.  
Диссертация посвящена углубленному криминологическому анализу 

профессиональной виктимизации в Украине и разработке эффективных мер её 

предупреждения. На основании официальных статистических данных и 

результатов эмпирического исследования охарактеризованы уровень, динамика 

и структура профессиональной виктимизации как процесса, рассмотрены такие 

показатели, как вид причиненного ущерба, время и место совершения 

преступления, латентность. Проанализированы социально-демографические, 

уголовно-правовые признаки, социально-ролевая и морально-психологическая 

характеристики потерпевшего. Предложена классификация жертв 

преступлений, которые совершаются в связи с профессиональной 

деятельностью жертвы. Предложена трехуровневая модель детерминации 

профессиональной виктимизации. Рассмотрены особенности метода 
девиктимизации профессиональной виктимизации. 

Ключевые слова: жертва преступления, потерпевший, профессия, 

профессиональная виктимизация, криминологическая характеристика, 

предупреждение преступности, виктимологическая профилактика, метод 

девиктимизации. 

 

SUMMARY 

Baidalinova A. Yu. Prevention of professional victimization. – Qualifying 

scientific work. The manuscript copyright. 

  Dissertation for a Candidate Degree in Law (Doctor of Philosophy), Speciality 

12.00.08 – Criminal Law and  Criminology;  Criminal and Executive Law. – 
Academician Stashis Scientific Research Institute for the Study of Crime Problems, 

National Academy of Law Sciences of Ukraine. – Kharkiv, 2021. 

The thesis is devoted to the criminological analysis of professional victimization 

in Ukraine and the development of effective measures of its prevention. On the basis 

of the official statistical data and the results of the empirical study, the rate, dynamics 

and structure of the professional victimization as the process are characterized. Such 

indicators as kind of injury, time and place of crime against a professional, latency 

have been analyzed.  
Based on the results of the empirical research, socio-demographic, criminal-legal,  

socio-role and moral-psychological characteristics have been analyzed. A generalized 

portrait of a subject of professional victimization is proposed. Such subject can be 
described as a man aged 20 to 40, with higher education, married, usually a law 
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enforcement officer, characterized by a neutral attitude to the offender, with whom 

before a crime has been committed, he had a contact in connection with the 

performance of his professional duties. A classification of subjects of professional 

victimization according to the criteria of publicity of the profession and the presence 

of professional risk has been proposed. 

The general (mass), group (special) and individual levels of the professional 

victimization are distinguished. These three levels create a kind of pyramid, which is 

based on all the factors that are an objective threat to harm public relations, which are 
under the criminal law protection of the state.  

Determinants of the general or mass level of victimization are the factors, whose 

mechanism of influence on relation to any person is the same both: direction and 

strength of “defeat”. The next (middle) level of the pyramid of determinants of 

victimization, which is narrowing upwards, is a group of factors, which already more 

objectively explains the transformation of a group of persons into victims of crime in 

the context of their specific characteristics, and most importantly – the nature and 

type of their employment. They are called a group (mass) victimization. It is 

emphasized that it is at the level of mass victimization the distinction between the 

group of determinants, which are inherent to the “emergence” of a generalized victim 

of the mass level and the victimization factors that are characterized the acquiring of 

the appropriate formal (procedural) and factual status of the groups of victims, 
selected according to certain criteria, is beginning. At the top of the imaginary 

pyramid we can highlight the level of determinants of professional victimization, 

which reveals the individual side of the whole process of turning a particular person 

into a victim of crime. 

Professional victimization can be understood as various processes, phenomena 

and events that occur at the general social, group and individual levels, which together 

contribute to the formation of a sign of victimhood of a person through his 

professional affiliation. 

It is determined that the method of devictimization in the context of prevention of 

professional victimization should be considered as a generalized name for a set of 

methods of crime prevention aimed at reducing the chances of committing crimes 
against persons who have a high risk of potential victimization. 

The general characteristic of prevention of professional victimization in Ukraine 

as a separate element of prevention of criminal offenses has been analyzed. 

Keywords: crime victim, profession, professional victimization, criminological 

characteristics, crime prevention, victimological prophylaxis, devictimization method.     
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