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переміщенням населення з тимчасово окупованих територій, процесами 

діджиталізації суспільних відносин, що все більше поширюються, і, нарешті, 

віктимізаційними ризиками, викликаними боротьбою з пандемією COVID-19. 

Зазначене, поряд з необхідністю проаналізувати основні чинники 

професійної віктимізації у державі, групування потерпілих від кримінальних 

правопорушень, що вчиняються у зв’язку із професійною приналежністю 

особи, потребою у розробці форм реалізації методу девіктимізації стосовно 

осіб, що потенційно можуть ставати жертвами злочинів та виробленню моделі 

запобігання професійній віктимізації, обумовлює необхідність проведення 

теоретико-методологічного дослідження на монографічному рівні. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Результати наукового 

дослідження, проведеного А.Ю. Байдаліновою, видаються достатньо 

обґрунтованими. У роботі комплексно досліджується як широкий спектр 

питань, що прямо або опосередковано стосуються фундаментальної проблеми – 

запобігання злочинності, так і проблем спеціальних – запобігання професійній 

віктимізації. У представленій на експертизу роботі пропонується науковий 

інструментарій, що базується на положеннях кримінологічної теорії, нормах 

чинного законодавства, прикладах правозастосовної практики та статистичних 

показниках. Запропоновані авторкою наукові положення підтверджені низкою 

доказів, емпіричними матеріалами, забезпечені достатньою джерельною базою, 

використанням різноманітних методів аналізу поставлених проблем, 

відповідною апробацією отриманих результатів. 

Наведені у вступі та розділах основної частини роботи положення, що 

стосуються постановки проблеми в цілому, а також її окремих аспектів, дають 

підстави для висновку, що відповідні питання є теоретично і практично 

важливими, до кінця не розробленими кримінологічною наукою та 

перспективними для дослідження. 

Дисертацію виконано у відділі кримінологічних досліджень Науково-

дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка 

В. В. Сташиса НАПрН України, напрям наукового пошуку відповідає плану 

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).  

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 
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злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових 

наук України на 2021-2025 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 роботи затверджена вченою радою Науково-дослідного інституту 

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

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

Дисертанткою досить повно сформульовано об’єкт дослідження – 

віктимізація осіб як процес та результат їх перетворення на жертви 

правопорушень, а також його предмет – запобігання професійній віктимізації. 

Мета дослідження визначена відповідно до його об’єкта та предмета і 

сформульована як здійснення кримінологічного аналізу стану професійної 

віктимізації в Україні та розробка на його основі пропозицій щодо запобігання 

їй. 

Для досягнення поставленої мети дисертанткою було сформульовано та 

послідовно вирішено вісім дослідницьких завдань: 1) охарактеризувати стан 

наукового розроблення проблеми професійної віктимізації у вітчизняній та 

зарубіжній кримінології; 2) надати кримінологічну характеристику професійній 

віктимізації в Україні; 3) проаналізувати особливості латентності професійної 

віктимізації в Україні та надати загальну характеристику методам її виміру; 4) 

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; 

5) системно викласти та проаналізувати основні чинники професійної 

віктимізації у державі, представивши їх у вигляді детермінаційної моделі; 

6) розглянути класифікаційні підходи до групування потерпілих від 

кримінальних правопорушень, що вчиняються у зв’язку із професійною 

приналежністю особи; 7) з’ясувати сутність та форми реалізації методу 

девіктимізації стосовно осіб, що потенційно можуть ставати жертвами 

злочинів; 8) надати загальну характеристику запобіганню професійній 

віктимізації та охарактеризувати його місце серед заходів запобігання 

кримінальним правопорушенням в Україні. 

Вирішення вказаних завдань підтверджується як загальними висновками 

(стор. 175-182), так і висновками до окремих розділів дисертації (стор. 76-79, 

136-138, 172-174). 

Достовірність та обґрунтованість наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Теоретичний та емпіричний 

матеріал, а також наукові позиції аналізуються А.Ю. Байдаліновою за 

допомогою низки загальнонаукових та спеціальних методів пізнання. На 

теоретичному рівні пізнання проблем професійної віктимізації було 

використано системно-структурний, догматико-правовий методи, 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 
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ін. (підрозділи 2,2, 3.1, 3.2). Під час формування емпіричної бази дослідження 

процесів професійної віктимізації в Україні та з’ясування кола проблем у межах 

предмета вивчення використовуватися конкретно-соціологічні, статистичні та 

загальнонаукові методи: опис, спостереження, анкетування, 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). 

Дисертанткою опрацьовано 203 наукових та нормативно-правових 

джерела, на які авторка посилається у тексті рукопису під час полеміки щодо 

окремих питань проблематики дослідження та обґрунтовування власних 

висновків, що вказує на достатні знання дисертантки предмету, на її навички до 

самостійного наукового аналізу. 

Емпіричну основу дослідження, як зазначає дисертантка, 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 вчинювався 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. 

Зазначені показники свідчать про наявність комплексної, цілісної, 

теоретично і практично значущої роботи, вказують, що сформульовані в 

дисертації наукові положення, висновки і рекомендації мають достатній 

ступінь наукової обґрунтованості, є достовірними. 

Повнота викладення матеріалів дисертаційного дослідження. 

Дисертацію надано у виді рукопису, загальний обсяг якого становить 

213 сторінок. Основний текст дисертації (168 сторінок) охоплює три розділи, 

що містять вісім підрозділів.  

Дисертаційний матеріал логічно побудований і викладений відносно 

виділених авторкою розділів у такій послідовності: 

У Розділі 1 «Явище професійної віктимізації як об’єкт 

кримінологічного пізнання» авторкою досліджено стан наукового 

розроблення проблеми запобігання професійній віктимізації, здійснено 

кримінологічну характеристику професійної віктимізації в Україні, вивчено 

латентність професійної віктимізації та її наслідки. 

Матеріали досліджені у підрозділі 1.1 дали змогу дисертантці визначити 

приоритетні напрями дослідження проблем віктимізації: потребує подальшого 

розроблення гіпотеза про зумовленість тих чи інших видів (форм) професійної 

віктимізації конкретними видами злочинних посягань, окремого аналізу 

потребують показники міцності кореляційних зв’язків різних видів (форм) 
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професійної віктимізації із певними видами правопорушень тощо. 

Зроблено висновки, що методикою аналізу проблематики має 

охоплюватися кілька змістовних блоків, що характеризують рівень загальної 

розробленості проблеми професійної віктимізації; відповідне знання проблем 

професійної віктимізації сформувалося не одразу, а на порівняно пізніх етапах 

розвитку вчення про жертву злочину. При цьому, зазначене формування 

пов’язується в основному зі спробами класифікації (типології) потерпілих від 

злочинів та подальшим нарощенням масиву знання завдяки дослідженню 

чисельних аспектів проблеми професійної віктимізації та заходів убезпечення 

відповідних осіб від вчинення щодо них злочинних діянь (стор. 38).  

Підрозділ 1.2 присвячено розгляду основних кримінологічних 

характеристик професійної віктимізації: 1) об’єкт віктимізації; 2) суб’єкти 

віктимізації; 3) фактори віктимізації; 4) умови віктимізації; 5) наслідки 

віктимізації; 6) межі віктимізації (стор. 40-41).  

Аналіз віктимізації як елемента кримінологічної реальності суспільства 

було здійснено за допомогою категорії «кримінологічна характеристика», що у 

кримінології асоціюється більше із поняттям «злочинність», аніж 

«віктимізація» (стор. 42-43).  

Встановлено, що наявні такі загальні статистичні тенденції у професійній 

віктимізації в Україні: 1) найбільш уразливими категоріями потерпілих є 

працівники силових відомств (якщо розглядати сумарно потерпілих 

працівників органів МВС, Національної поліції та військовослужбовців); 

2) другою за кількістю потерпілих групою є керівники підприємств; 

3) найменша кількість потерпілих серед працівників органів, що здійснюють 

контроль за додержанням податкового законодавства. Знову ж таки, таку 

тенденцію можна пояснити штатною малочисельністю цих органів та меншою 

кількістю професійних ризиків їх працівників; 4) рівень кримінальних 

правопорушень, що вчинюються проти особи у зв’язку з її професійною або 

громадською діяльністю, загалом тяжіє до зниження; 5) останнім часом в 

державі спостерігалася загальна тенденція до зменшення кількості потерпілих 

від кримінальних правопорушень, виокремлених за ознакою професійної 

приналежності (стор. 60-61). 

Авторкою звертається увага на те, що 1) статистичне уявлення про 

професійну віктимізацію формується на основі лише звітності Офісу 

Генерального прокурора, що є явно недостатнім для характеристики картини не 

лише професійної віктимізації, а й стану віктимологічної ситуації в державі 

загалом; 2) формування навіть таких незначних за кількістю індикаторів за 

професіями здійснюється крізь призму латентності кримінальних 

правопорушень: як штучної, так і природньої; 3) перелік професій та 

прирівнювання видів зайнятості до професійних – постійний, а подекуди й 

швидкоплинний, процес (стор. 62). 

Дані щодо латентності професійної віктимізації (підрозділ 1.3) було 

отримано в основному через узагальнення результатів анкетування працівників 

Національної поліції. Аналіз вказаних результатів дозволив зробити висновок, 

що рівень латентної професійної віктимізації в Україні становить 10% від 
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загальної кількості потерпілих від кримінальних правопорушень в Україні. 

Основною, і майже єдиною, причиною існування явища латентної професійної 

віктимізації, на думку 90% респондентів, є неповідомлення з різних причин 

(усвідомлення власного безсилля, сором, небажання інформувати керівництво 

про подію злочину і т.п.) правоохоронних органів про факт вчиненого 

кримінального правопорушення. Іншими причинами існування латентної 

професійної віктимізації є (на думку 10% опитуваних): помилка у кваліфікації 

діяння та природна латентність кримінальних правопорушень (стор. 75). 

Головними наслідками латентності професійної віктимізації в Україні, на 

думку авторки є 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; підвищення ризиків віктимізації 

необмеженої кількості осіб, особливо представників певних професій; 

самодетермінація злочинності та ін. (стор. 75). 

Розділ 2 «Кримінологічна характеристика особи потерпілого та 

детермінації професійної віктимізації в Україні» присвячено 

кримінологічній характеристиці особи, яка стала жертвою злочину за 

професійною ознакою, визначенню чинників формування професійної 

віктимізації особи та класифікації осіб, віктимність яких пов’язана з 

професійною ознакою. 

У підрозділі 2.1 жертву злочину за професійною ознакою охарактеризовано 

за такими структурними блоками ознак: 1) соціально-демографічні ознаки 

(стать, вік, сімейний стан, освітній рівень, професія тощо); 2) кримінально-

правові ознаки (роль жертви в генезисі злочинної поведінки та у створенні 

криміногенної ситуації); 3) соціально-рольова характеристика (сукупність видів 

діяльності особи в системі суспільних відносин як громадянина, сім’янина, 

члена трудового колективу тощо); 4) морально-психологічна характеристика, 

що відображає ставлення особи до соціальних цінностей і соціальних функцій, 

які вона виконує (стор. 81). 

На підставі результатів проведеного авторкою дослідження запропоновано 

такий портрет суб’єкта професійної віктимізації: чоловік віком від 20 до 40 

років, з вищою освітою, одружений, як правило, працівник силових відомств, 

що вирізняється нейтральним ставленням до злочинця, з яким попередньо 

перед вчиненням щодо нього злочинного посягання мав контакт у зв’язку з 

виконанням своїх професійних обов’язків (стор. 93). 

Визначаючі чинники формування професійної віктимізації особи 

(підрозділ 2.2), виділено такі рівні детермінант у процесі їх віктимізації: 

детермінанти загальносуспільного, або масового рівня віктимізації (сума 

різноманітних чинників, що зумовлюють саму злочинність як негативне 

соціальне явище, закономірним наслідком існування якої виявляється велика 

кількість осіб, що вже постраждали від тих чи інших злочинних проявів та (або) 

коло невизначених осіб, суспільні відносини за участю яких поставлені під 

охорону закону про кримінальну відповідальність); детермінанти групової 

(спеціальної) віктимності (проміжна ланка (проміжний простір) між 
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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 віктимності 

(результат віктимогенної деформації, що проявляється у конкретній життєвій 

ситуації, що передує вчиненню кримінального правопорушення) (стор. 99-102). 

Ці три рівні, на погляд авторки, створюють своєрідну піраміду, в основі якої 

знаходяться всі ті чинники, що представлені об’єктивною загрозою завдати 

шкоди суспільним відносинам, поставленим під кримінально-правову охорону 

держави. 

Дисертанткою вказується, що представлений у роботі трирівневий каркас 

детермінації процесу професійної віктимізації особи дозволяє чітко уявити 

схему, за якою доцільно проводити аналіз перетворення чи то груп людей, чи 

то конкретної особи на жертву злочину, вчинення якого зумовлюється 

професійною позицією останніх у суспільстві (стор. 125-126). 

Під час здійснення класифікації осіб, віктимність яких пов’язана з 

професійною ознакою (підрозділ 2.3) зазначено, що застосування методу 

класифікації до суб’єктів професійної віктимізації ускладнене тим, що, по-

перше, через особливості зайняття різною професійною діяльністю наділені 

великою кількістю різнохарактерних ознак, до яких, на перший погляд, важко 

застосувати класифікаційні критерії. По-друге, класифікація таких осіб 

ускладнюється за рахунок того, що на ринку праці постійно відбуваються 

зміни, що додатково збільшує і без того великий обсяг ознак професіоналів, які 

потенційно можуть стати жертвою кримінального правопорушення через свою 

професійну діяльність. 

Авторкою запропоновано розподілити суб’єктів професійної віктимізації 

за критерієм публічності їх професії, а саме: на тих, чиє професійне життя тісно 

пов’язане з публічністю, відкритістю до людей (наприклад, депутати, 

журналісти, артисти, судді, прокурори, адвокати тощо), і тих, чиє професійне 

життя не пов’язане з публічністю (зокрема, військовослужбовці) (стор. 134).  

Розділ 3 «Основні напрями запобігання професійній віктимізації» 

присвячений розгляду питань методу девіктимізації (з’ясуванню сутності та 

форм його реалізації щодо осіб, які здійснюють діяльність, пов’язану з 

професійним ризиком), а також проблем запобігання професійній віктимізації в 

Україні (визначенню поняття, надання загальної характеристики і рівнів). 

На думку авторки, змістовне наповнення методу девіктимізації (підрозділ 

3.1) у напрямі зниження професійної віктимізації осіб повинно схематично 

складатися з таких загальних змістовних блоків (форм), спрямованих на: 

Змістовний блок (форма) 1. Убезпечення життя і здоров’я від злочинних 

посягань. 

Змістовний блок (форма) 2. Захист власності. 

Змістовний блок (форма) 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.. 
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Змістовний блок (форма) 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. 

Наповнення цих блоків (форм) конкретними заходами залежить від 

специфіки роду діяльності особи, а так само від конкретної ситуації, що 

загрожує певній особі вчиненням щодо неї правопорушення з боку інших осіб 

(стор. 144-145). 

Наповненість запропонованої блокової системи методу девіктимізації було 

здійснено на прикладі уникнення ситуацій перетворення на жертву медичних 

працівників (лікарів, середнього і молодшого медичного персоналу, лаборантів, 

допоміжного персоналу та ін.) (стор. 145-146). 

Авторка зазначає, що заходи зниження загальної віктимності особи 

(підрозділ 3.2) поділяються на загальносоціальні віктимологічні заходи 

(загальносоціальне запобігання віктимності) і спеціально-віктимологічне 

запобігання злочинам. Метою цієї групи заходів є зниження загальної 

віктимості людини незалежно від виду конкретних злочинних проявів, від яких 

вона може потерпати. Під запобіганням спеціальної (видової) віктимності 

необхідно 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. У свою чергу, під індивідуальним рівнем зниження 

особистісно-ситуаційної віктимності доцільно розуміти 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 (стор. 154-170). 

Висновки до дисертації (стор. 175-182) у достатній мірі відображають 

одержані наукові результати, а також запропоновані в роботі нові підходи в 

дослідженні запобігання професійній віктимізації. Висловлені ідеї, висновки й 

пропозиції А.Ю. Байдалінова підтверджує та підкріплює відповідними 

емпіричними даними, наявними доктринальними позиціями з питань, що 

розглядаються. 

Новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих в дисертації визначається перш за все тим, що дисертація 

А.Ю. Байдалінової 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. 

Низка теоретичних положень, висновків і рекомендацій дисертантки 
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мають наукову новизну і практичну значимість, цілком достатні для роботи 

рівня кандидатської дисертації. 

Так, дисертанткою 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. 

Для характеристики віктимізації запропоновано виділяти: 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). 

Аналіз статистичної звітності та анкетування дозволили встановити, 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. 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; 

Окремі положення були дисертанткою удосконалені. Використаний підхід 

до формування предмета аналізу професійної віктимізації дозволив 

констатувати, що підґрунтям для розкриття відповідних показників є кількість 

облікованих протягом звітного періоду кримінальних правопорушень, 

передбачених статтями 112, п. 8 ч. 2 ст. 115, 171, 342, 343, 344, 345, 345-1, 346, 

347, 347-1, 348, 3481, 349, 350, 351, 352 КК України, та потерпілих від 
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кримінальних правопорушень за ознакою професійної приналежності або 

видом громадської діяльності. 

Аргументовано 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. 

Підтверджено 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. 

Сформульовано 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. 

Окремі положення дістали у дисертації подальшого розвитку. 

Це стосується теоретичних положень, за якими визначається ступінь 

розроблення певної кримінологічної проблеми в цілому та професійної 

віктимізації, зокрема. 

Окремо слід виділити характеристику детермінації як процесу професійної 

віктимізації особи, що дозволяє розкрити перетворення чи то груп людей, чи то 

конкретної особи на жертву злочину, вчинення якого зумовлюється 

професійною позицією останніх у суспільстві. 

Сформульовано 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 одержаних результатів полягає в тому, що 

висновки та пропозиції, які містяться в дисертації, 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 
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29 червня 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 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 29 червня 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. 

Основні результати та висновки дисертаційного дослідження знайшли 

відображення у 6 (шести) наукових публікаціях, серед яких 3 (три) наукові 

статті – у виданнях, включених МОН України до переліку наукових фахових 

видань з юридичних наук, 1 (одна) наукова стаття – опублікована у 

періодичному науковому виданні держави, яка входить до Організації 

економічного співробітництва та розвитку і Європейського Союзу (Республіка 

Польща), а дві – тези доповідей на науковій і науково-практичній 

конференціях. У сукупності з авторефератом друковані роботи 

А.Ю. Байдалінової достатньо повно відображають зміст основних положень і 

висновків її дисертаційної роботи. 

Матеріали дисертації пройшли відповідну апробацію. 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). 

Дисертація складається з анотації, вступу, трьох розділів, що включають 

вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний 

обсяг дисертації становить 213 сторінок, з них основний текст – 168 сторінок, 

список використаних джерел (203 найменування) – 22 сторінки, додатки – 

8 сторінок. 

Представлений у роботі матеріал побудований логічно і послідовно, аналіз 

матеріалів дисертації та автореферату дає підстави для висновку про 

ідентичність змісту автореферату основним положенням дисертації. 

Дисертацію та її автореферат оформлено відповідно до встановлених МОН 

України вимог, викладено достатньо грамотно, літературною мовою, науковим 

стилем. 

Надаючи загальну позитивну оцінку роботі А.Ю. Байдалінової, слід 
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вказати, що у дисертації мають місце й окремі суперечливі або дискусійні 

положення, що потребують додаткової аргументації або пояснень здобувачки 

під час публічного захисту. 

1. На стор. 5 автореферату та стор. 23 дисертації, формулюючи елементи 

новизни авторка зазначає, 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». У 

зв’язку з цим викликає потреба поясненні таких моментів: 

А) Чому предмет дослідження був обмежений зазначеними групами 

потерпілих? Якщо мова йде про неможливість прослідкувати тенденції та 

визначити рівень злочинності щодо інших категорій осіб (наприклад, 

працівники газових та комунальних служб, охоронці супермаркетів) через 

відсутність їх у статистичній звітності, то як було вивчено рівень 

правопорушень у кредитно-фінансовій сфері та щодо лікарів? Таке обмеження 

кола жертв/потерпілих вдається штучним та таким, що потребує додаткового 

обґрунтування принаймні під час захисту. На потребу розширення такого кола 

було вказано і опитаними респондентами – стор. 10 автореферату. 

Б) Вами було вказано, що професійна віктимізація є явищем з низькою 

латентністю (стор. 5 автореферату), тобто переважна більшість кримінальних 

правопорушень облікована. При цьому, «частка осіб, які потерпіли від 

кримінальних правопорушень за ознакою професії, у середньому складає 2-

5 %» (стор. 5 автореферату та стор. 56 дисертації). Невже постійні 

повідомлення у засобах масової інформації та соціальних мережах щодо 

нападів на працівників поліції, суддів, охоронців у супермаркетах тощо є тими 

2-5%? Чи все ж таки статистичні показники не відбивають реального стану 

речей? 

2. На стор. 5 автореферату та стор. 144-145 дисертації вказується, що 

дисертантом «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». З чим пов’язана 

відсутність у цьому переліку потреби у убезпеченні чи захисті волі, честі та 

гідності особи (осіб), її (їх) тілесної недоторканості та інше? Вдається, що було 

б правильним розширити перелік кримінальних правопорушень (результатів їх 

розслідування та вироків), які були піддані аналізу за рахунок норм, що 

передбачають, наприклад, відповідальність за посягання, що супроводжуються 
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позбавленням волі або викраденням людини («славнозвісна справа» викрадення 

судді Чауса, викрадення та вбивство активіста, учасника «Самооборони 

Євромайдану Черкаської області», журналіста Василя Сергієчка тощо) та ін. 

Тут слід вказати, що у статистичній звітності мова про посягання на особисту 

волю згадується, що підтверджують дані на стор. 46-49, 52-54, 57-59 дисертації 

тощо. 

3. Під час презентації автором роботи «чотирьохблокової структури 

змістовного наповнення методу деквіктимізації» автором анонсовано в якості 

змістовного блоку 4 – «Убезпечення близького оточення особи (подружжя, 

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

жертвою злочину через її професійну приналежність» (стор. 145 дисертації). З 

тексту автореферату та дисертації не зрозуміло: 

А) Хто саме потребує убезпечення від потенційної можливості стати 

жертвою злочину через її професійну приналежність?  

Б) Які заходи пропонує застосовувати авторка? 

4. Потребує пояснення позиція щодо відсутності в якості спеціального 

суб’єкта запобігання будь-яких конкретних державних інституцій, які б 

здійснювали запобігання спеціальної (видової) віктимності. Нейтралізація 

стану вразливості не може відбуватися у відриві від конкретної життєвої 

ситуації та особи – потенційної жертви. Так, наприклад, запобігти нападам на 

лікарів можна шляхом доукомплектування реанімобілів та машин швидкої 

допомоги засобами самозахисту, дозвіл на зберігання яких надає дозвільна 

система та ін. Як відомо, ще у 2017 році на розгляд Верховної Ради України 

вже вносився проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення безпечних умов надання медичної допомоги» 

(№6311 від 06.04.2017), яким було запропоновано внесення змін до КК України 

в частині криміналізації: А) погрози або насильства щодо медичного 

працівника, немедичного працівника екстреної медичної допомоги, який 

входить до складу бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги (ст. 345-2 у 

редакції проекту Закону); Б) умисного знищення або пошкодження майна 

медичного працівника, немедичного працівника екстреної медичної допомоги, 

який входить до складу бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги (ст. 

347-2 у редакції проекту Закону); В) посягання на життя медичного працівника, 

немедичного працівника екстреної медичної допомоги, який входить до складу 

бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги (ст. 348-2 у редакції проекту 

Закону); Г) захоплення медичного працівника, немедичного працівника 

екстреної медичної допомоги, який входить до складу бригади екстреної 

(швидкої) медичної допомоги, як заручника (ст. 349-2 у редакції проекту 

Закону). Проектом було передбачено також внесення змін до Закону України 

«Про Національну поліцію» щодо здійснення поліцейськими супроводу 

медичного працівника, немедичного працівника системи екстреної медичної 

допомоги, який входить до складу бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги … під час надання медичної допомоги. 

Разом з цим, наявність указаних дискусійних моментів та окремих спірних 

положень не знижує цінності та достовірності основних наукових положень, 
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висновків і рекомендацій, висловлених у рецензованій дисертації. 

 


