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потерпілими від злочинів стають представники певних професій або особи, що 

займаються визначеною діяльністю, адже позитивний ефект від реалізації ними 

своїх професійних обов’язків у соціумі неодмінно пов’язується з потенційним 

ризиком для їх життя, здоров’я, майна та ін. Тому невипадково, у спеціальній 

літературі наголошується, що існуюча практика запобігання злочинності не 

враховує особистісних якостей потенційних потерпілих; у переважній більшості 

випадків відповідна діяльність здійснюється без урахування особливостей жертв 

та їх професійної сфери тощо. Це призводить до того, що протидія професійній 

віктимізації виявляється безадресною, витратною і в цілому неефективною. 

Як уявляється, одним із шляхів покращення цієї ситуації може стати 

перенесення акценту із зазначеної вище рефлексії на протиправні діяння 

стосовно таких осіб на запобігання професійній віктимізації (причому на 

якомога ранній стадії цього запобігання), що має стати в Україні помітним 

напрямом загальної політики у сфері боротьби зі злочинністю, 

системоутворюючою ланкою останньої. Звісно, що реалізація цього амбітного 

завдання неможлива без організації й проведення постійного наукового 

моніторингу проблеми у вигляді наукових досліджень, обговорень 

громадськістю та професійною науковою спільнотою нагальних проблем 

віктимології. Однією з таких проблем якраз й виявляється професійна 

віктимізація, актуальність якою нібито не викликає сумніву, але водночас вона 

залишається все ще малодослідженою сферою кримінологічного знання.         

Отже, ця обставина викликає потребу у ретельному кримінологічному 

аналізі професійної віктимізації в Україні, що є, без сумніву, важливим аспектом 

у побудові ефективної системи запобігання злочинності, а отже, й підвищення 

іміджевого статусу нашої країни на міжнародній арені як правової 

демократичної соціальної держави.  

Актуальність проведеного дослідження вбачається в тому, що 

дисертантка дійшла висновку про необхідність наукового переосмислення  з 

урахуванням нових викликів часу, що сьогодні існують в українському 

суспільстві, та стану пандемічної ситуації у нашій державі та світі, ключових 
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питань віктимології, котрі сприяли створенню теоретичних основ останньої як 

окремого вчення та проведенню досліджень віктимізації населення з метою 

розробки заходів віктимологічного запобігання кримінальним 

правопорушенням. Одним із таких викликів є почастішання випадків 

спричинення різноманітної шкоди особам під час виконання ними своїх 

професійних обов’язків, про що красномовно свідчить український 

інформаційний простір. Адже буквально щодня ми стаємо принаймні 

інформаційними «свідками» протиправних посягань щодо правоохоронців, 

лікарів, бізнесменів, блогерів, листоношів та ін. Якщо найближчим часом не 

провести таку ревізію теоретичних положень і не здійснити комплекс 

необхідних досліджень, то через застарілі підходи до постановки й розв’язання 

конкретної проблеми так й не вдасться представити ефективну модель 

запобігання, яка б ураховувала специфіку запобігання віктимізації. Таку 

специфік, визначають принаймні кілька моментів: по-перше, поява нових для 

українського соціуму загроз віктимізаційного характеру, як-от: внутрішня 

політична криза, військові дії на Сході держави, внутрішнє переміщення 

населення з тимчасово окупованих територій, процеси діджиталізації суспільних 

відносин, віктимізаційні ризики, викликані боротьбою з пандемією COVID-19, та 

ін. По-друге, специфіка досліджуваної проблеми як такої полягає і в складності її 

розв’язання внаслідок динамічності суспільного життя, що призводить до  

постійного розширення каталогу професій і спеціальностей. По-третє, сьогодні 

лише фрагментарно можна скласти уявлення про статистичну картину 

професійної віктимізації, послуговуючись лише даними офіційних звітів про 

кримінальні правопорушення в Україні, підготовлених Офісом Генерального 

прокурора, та результатами власних досліджень. 

Таким чином, з огляду на зазначене розробка заходів запобігання 

професійній віктимізації, що проведена в дисертації Байдалінової А.Ю., є 

надзвичайно важливим, своєчасним і актуальним завданням, розв’язання якого 

стає можливим лише завдяки встановленню сучасного стану і тенденцій у 
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розвитку й існуванні аналізованого кримінологічного явища з посиланням на 

ґрунтовну емпіричну базу .  

У роботі чітко й однозначно простежується безпосередній зв’язок із 

науковими програмами, планами та темами. Зокрема, дисертаційне 

дослідження виконано згідно із 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).  

Так само тема проведеного 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 2021-2025 роки, затвердженої протоколом вченої ради 

Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка 

В. В. Сташиса НАПрН України від 24 березня 2021 р. № 3.  

Тему дисертаційної роботи затверджено вченою радою Науково-дослідного 

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

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

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, підтверджуються 

такими обставинами:   
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1) переглядом і доповненням теоретичних положень кримінологічного 

аналізу віктимології загалом та професійної віктимізації, зокрема,  що дозволило 

автору презентувати багаторівневу модель системи запобігання професійній 

віктимізації в цілому та нейтралізації окремих, найбільш наочних факторів цього 

процесу; 

2) формулюванням положень, що складають кістяк доктринального доробку 

про особливості перетворення осіб, зайнятих у певній професійній сфері, на 

жертви правопорушень, вчинення яких пов’язується саме з належністю 

конкретної особи до певної професійної спільноти;    

3) ретельним аналізом наявної системи запобігання розглядуваному явищу; 

4) застосуванням дослідницьких методів сучасної теорії пізнання, у тому 

числі як загальнонаукових методів (діалектичний, формально-логічний, 

системно-структурний, класифікація та ін.), так й методів, притаманних 

дослідженням у правових науках (догматичний, логіко-нормативний, 

порівняльно-правовий, історико-правовий та ін.), а також методів, властивих 

конкретно-соціологічним дослідженням (анкетування, вивчення правових 

документів, статистичних відомостей та ін.); 

5) зверненням під час дослідження до статистичних відомостей Офісу 

Генерального прокурора за 2014-2020 рр.; узагальненням 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); обробкою результатів анкетування працівників Національної 

поліції у різних регіонах України, проведеного авторкою у 2018-2019 рр., що 

дозволило надати кримінологічну характеристику професійній віктимізації в 

Україні та представити докладний аналіз особи «професійного» потерпілого; 
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6) вивченням значної кількості наукових робіт із кримінального права, 

кримінології, віктимології як окремого напряму кримінологічної та 

психологічної науки, теорії управління та ін. 

Уважне вивчення наданого тексту дисертації дозволяє дійти висновку, що 

об’єкт і предмет представленої роботи повністю відповідають обраній для 

дослідження тематиці. Дисертантка з метою аналізу проблем, що випливають із 

назви дисертації та відбиті у її плані, правильно обрала методологічний підхід до 

організації і проведення запланованого дослідження. З огляду на структуру план 

роботи та послідовність розв’язання задекларованих у ньому питань також 

відповідають темі дослідження й у повній мірі розкривають зміст роботи. 

Дисертанткою правильно окреслені основні завдання дослідження, що цілком 

корелюються із зазначеною метою та розв’язання яких є потрібним для 

досягнення очікуваних результатів.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що представлена  

дисертаційна робота 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, в якому презентована модель розв’язання чисельних теоретичних і 

правових проблем кримінологічного аналізу та запобігання зазначеному 

феномену. Докладний аналіз проблеми дозволив представити комплексну 

кримінологічну характеристику процесу професійної віктимізації у нашій країні 

з огляду на такі її основні елементи, як-от: об’єкт і суб’єкти віктимізації; 

фактори й умови віктимізації; наслідки і межі віктимізації. При цьому 

дисертанткою пропонується у характеристиці віктимізації виділяти «широкий 

підхід», яким, зокрема, охоплюються стан і структура віктимізації, динаміка, 

географія, екологія і топографія цього явища, та «вузький підхід», метою якого є 

поглиблений аналіз лише рівня, структури і динаміки розглядуваного процесу. 

Розрахунки дисертантки дозволили встановити, що частка осіб, які виявилися 

жертвами кримінальних правопорушень за ознакою професії, складає приблизно 

2-5 % від загальної кількості облікованих потерпілих у державі в цілому. 
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Найвищі ризики потерпіти від правопорушення відмічаються у працівників 

Національної поліції України і кредитно-фінансової сфери, керівників установ, 

підприємств, організацій, військовослужбовців і лікарів. Емпіричним шляхом 

вдалося з’ясувати, що професійна віктимізація є явищем з низькою латентністю. 

Під час роботи обґрунтовано ідею про певні рівні запобігання професійній 

віктимізації, з урахуванням яких представлено модель запобігання перетворенню 

особи на жертву кримінального правопорушення у зв’язку з професійною 

приналежністю. Такі рівні представлені заходами зниження: загальної 

віктимності особи; спеціального (видового) різновиду віктимності та 

особистісно-ситуаційної віктимності. Уявляється новаторським й авторське 

розуміння методу девіктимізації, який використовується для зниження 

професійної віктимізації осіб та яким охоплюються змістовні блоки (форми), що 

стосуються убезпечення життя і здоров’я від злочинних посягань; захисту 

власності; захисту 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. Заслуговує на увагу підхід дисертантки до 

формування предмета аналізу професійної віктимізації, «матерією» якого є, з 

одного боку, обліковані протягом звітного періоду кримінальні правопорушення, 

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, а з другого боку, потерпілі від 

перелічених кримінальних правопорушень за ознакою професійної 

приналежності або видом громадської діяльності. Оригінальним видається підхід 

до виділення двох аспектів пояснювального потенціалу у блоці знань про 

походження професійної віктимності. Згідно із запропонованим підходом 

детермінанти індивідуальної віктимізації виконують подвійне навантаження, а 

саме: виступають як абстрактна категорія, що вживається щодо групи всіх 
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подібних випадків професійної віктимізації, та виявляються конкретною подією, 

явищем об’єктивного світу, що пояснює професійну віктимізацію певної особи. 

Про неабиякий ступінь новизни представлених результатів свідчить так 

само докладна характеристика детермінації процесу професійної віктимізації 

особи, що наводиться з урахуванням тих теоретичних положень, за якими 

визначається ступінь розроблення певної кримінологічної проблеми в цілому та 

професійної віктимізації, зокрема. Вважаємо слушним визначення у роботі 

методу девіктимізації у розрізі запобігання професійній віктимізації, під яким 

розуміється 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. 

У ракурсі наведеної пошукової стратегії Бпйдалінова А.Ю. правильно 

окреслила низку завдань, які необхідно було розв’язати під час зазначеного 

дослідження. Серед таких, зокрема: 1) наведення характеристики стану наукової 

розробки проблеми професійної віктимізації у вітчизняній та зарубіжній 

кримінології; 2) здійснення кримінологічного аналізу професійній віктимізації в 

Україні; 3) розгляд особливостей латентності професійної віктимізації в Україні 

та складання загальної характеристики методів її виміру; 4) представлення 

кримінологічної характеристики потерпілих від кримінальних правопорушень, 

що вчиняються у зв’язку із заняттям особою певним видом професійної 

діяльності, з урахуванням соціально-демографічних, кримінально-правових, 

соціально-рольових та морально-психологічних ознак таких потерпілих; 

5) системне викладення та розгляд основних чинників професійної віктимізації у 

державі, їх групування у вигляді детермінаційної моделі; 6) розгляд 

класифікаційних підходів до групування потерпілих від кримінальних 

правопорушень, що вчиняються у зв’язку із професійною приналежністю особи; 

7) з’ясування сутності та форми реалізації методу девіктимізації стосовно осіб, 

що потенційно можуть ставати жертвами злочинів; 8) конструювання загальної 
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характеристики запобігання професійній віктимізації та з’ясування його місця 

серед заходів запобігання кримінальним правопорушенням в Україні. 

Вважаємо слушним висновок дисертантки, що статистичний аналіз 

професійної віктимізації є доволі ускладненим внаслідок як нечіткості 

статистичних обліків, так й через існування суб’єктної латентності, за якої 

кримінальне правопорушення, вчинене у зв’язку із заняттям особою 

професійною діяльністю, може бути кваліфіковане і, відповідно, обліковане як 

загальнокримінальне. Слід погодитися з позицією Байдалінової А.Ю., що     

застосування класифікаційних підходів до потерпілих від кримінальних 

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

умовний характер. Це пояснюється значним різноманіттям професій та занятості, 

що має ознаки професійної.   

Отже, з наведених та багатьох інших причин дисертаційне дослідження 

Байдалінової А.Ю. вирізняється новизною та оригінальністю, а так само  

свідчить про досягнення аспіранткою достатньо високого фахового рівня для 

організації та проведення у подальшому самостійних наукових досліджень. 

Оцінка структури та змісту дисертації, її завершеності в цілому. 

Структура дисертації є цілком логічною. Спочатку дисертантка (у першому 

розділі під назвою «Явище професійної віктимізації як об’єкт кримінологічного 

пізнання») зупиняється на методології організації та реалізації поглибленого  

вивчення численних аспектів предмета дослідження, яким виступає запобігання 

професійній віктимізації та створенні кількісно-якісної моделі кримінологічного 

об’єкта, що вивчається. Отже, за такого підходу стало можливим, зокрема, 

з’ясування стану наукової розробки проблеми, скласти кримінологічну 

характеристику професійної віктимізації в Україні, надати уявлення про 

латентну частину професійної віктимізації та її наслідки, а так само довести, що 

латентність цього різновиду віктимізації в Україні складає 10 %. Після цього у 

другому розділі роботі («Кримінологічна характеристика особи потерпілого та 

детермінації професійної віктимізації в Україні») наводиться кримінологічна 

характеристика особи, яка стала жертвою злочину за професійною ознакою, а 
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так само конструюється узагальнений портрет такої жертви. Разом із тим 

розкривається сутність чинників формування професійної віктимізації у тієї чи 

іншої особи. Завершується другий розділ дисертації спробою провести 

класифікацію осіб, віктимність яких пов’язана з професійною ознакою. У 

третьому розділі («Основні напрями запобігання професійній віктимізації») 

визначається сутність методу девіктимізації, а також форми його реалізації щодо 

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

діяльністю. Окрім цього, у розділі, присвяченому запобіганню професійній 

віктимізації, увагу приділено генеруванню поняття про таку діяльність та аналізу 

рівнів заходів, які можна виділити у діяльності із запобігання цьому негативному 

феномену.   

Таким чином, аналіз змісту самої дисертації, а також наукових праць 

дисертантки, опублікованих за темою проведеного дослідження, використаних 

літературних джерел, методології та методики творчого осмислення отриманої 

інформації, ступеня обґрунтованості результатів дослідження свідчать про те, що 

дисертація, подана на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 «Право», є цілком завершеною науково-дослідною роботою, 

яка виконана авторкою особисто. Робота відрізняється відповідним рівнем 

викладення матеріалу, чіткістю наведених формулювань та їх доступністю для 

сприйняття. 

Значення дисертаційної роботи для науки і практики та можливі 

шляхи використання результатів дослідження. Дисертаційна робота 

Байдалінової А.Ю. виступає своєрідним поштовхом для теоретичних досліджень 

проблеми кримінологічного осмислення явища професійної віктимізації в 

Україні. Висновки та рекомендації, що містяться у роботі, можуть бути 

враховані під час подальшого вдосконалення практики запобігання проявам 

професійної віктимізації не лише суто в окресленому аспекті, а й у більш 

ширшій площині – тобто з огляду на запобігання тим злочинам, що завдають 

шкоду особам, перетворення яких на жертву зумовлюється їх професійним 

статусом. Для остаточної перевірки правильності й логічності отриманих 
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теоретичних висновків із зазначеної тематики на практиці можуть бути 

проведені нові кримінологічні розвідки на предмет виявлення ефективності дії 

запропонованих положень у правозастосовній діяльності.  

Про повноту викладення наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, свідчить та обставина, що результати 

дисертаційного дослідження відбиті у трьох статтях, опублікованих у наукових 

виданнях України, що визнані фаховими з юридичних наук, одній статті, 

опублікованій у періодичному науковому виданні держави, яка входять до 

Організації економічного співробітництва та розвитку і Європейського Союзу 

(Республіка Польща), та у двох тезах доповідей на науковій і науково-

практичній конференціях.  

Вивчення тексту дисертації дозволяє констатувати, що текстових 

запозичень без посилання на відповідне джерело і порушень будь-яких інших 

принципів академічної доброчесності не виявлено.   

Оформлення дисертаційної роботи відповідає встановленим вимогам,що 

висуваються до такого роду робіт.  

У цілому позитивно оцінюючи виконану дисертантом роботу, водночас   

вважаємо за необхідне звернути увагу на той факт, що деякі теоретичні позиції, 

висновки і пропозиції, викладені Байдаліновою Ю.А., на наш погляд, не є 

безспірними, а тому потребують додаткової аргументації. Отже, як здається, 

вони можуть слугувати підґрунтям для наукової дискусії при захисті дисертації, 

поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 

«Право». Сутність цих зауважень зводиться до такого. 

1. Сьогодні все частіше стверджують про те, що всесвітня пандемія COVID-

19 проявила себе як такий несподіваний фактор, що змінив, можливо, раз й 

назавжди звичний уклад суспільного життя цілих народів, країн, регіонів. Разом 

із тим зазначена пандемія, без сумніву, здійснила вплив й на розвиток 

кримінальної ситуації  як на національному рівні, так і в планетарних масштабах. 

У зв’язку з висловленим логічно виникає запитання про те, в який спосіб 

пандемія COVID-19 як така та запровадження в Україні карантинних заходівдля 
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її обмеження вплинули на кількісно-якісні показники явища професійної 

віктимізації? Так само хотілося б почути думку дисертантки щодо подальшого 

розвитку ситуації із можливим впливом карантинних обмежень на стан 

розглядуваного феномен в цілому.  

2. У розділі дисертації, присвяченому питанням запобігання професійній 

віктимізації в Україні, зокрема присвяченому визначенню поняття та рівнів цієї 

діяльності, наводиться докладна характеристика цієї діяльності з позиції 

системно-структурного підходу. При цьому встановлюється співвідношення 

віктимологічного запобігання професійній віктимізації із положеннями сучасної 

загальної теорії запобігання злочинності, розкривається зміст кожного з 

виокремлених рівнів такої запобіжної роботи. Водночас у роботі нібито 

нівелюється специфіка віктимологічного запобігання стосовно тих категорій 

потерпілих, які найчастіше стають жертвами злочинних діянь, вчинення яких 

зумовлено їх приналежністю до певної професійної сфери (правоохоронці, 

підприємці, лікарі тощо). У зв’язку із цим під час прилюдного захисту бажано 

було б розкрити потенціал запропонованих запобіжних можливостей на прикладі 

будь-якого принаймні одного виду «професійних» потерпілих.  

3. Свого часу Україна була вражена серією зухвалих нападів на інкасаторів 

в Харкові, що завершилися вбивствами цих потерпілих. Протягом 14 років було 

вбито у такий спосіб 17 осіб. При цьому нападники часто діяли за одним й тим 

самим сценарієм. Правоохоронці дійшли висновку, що всі ці вбивства пов’язані 

між собою, адже вони вчинені з великою часткою ймовірності одними і тими 

самими особами, що входили до складу організованої злочинної групи. І в 

слідчо-судовій практиці прикладів вчинення злочинів членами організованої 

злочинності стосовно осіб, що є представниками будь-якої професії або 

займаються визначеним видом діяльності, можна знайти чимало. На підставі 

наведеного хотілося б дізнатися про міркування дисертантки щодо зв’язку, 

підтвердженого кількісними показниками, між організованою злочинністю та 

професійною віктимізацією. Так само бажано б було виявити йрозкрити роль 

явища організованої злочинності в детермінації віктимізації та упередження 
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цього явища у контексті розв’язання проблем із запобіганням професійної 

віктимізації.     

4. Доповненням та ілюстрацією будь-якого теоретичного матеріалу є аналіз 

відповідної судової практики. Причому звернення до судової практики є 

можливим фактично на будь-якому етапі проведення дослідження. Так, 

побудова робочих гіпотез та створення кількісної моделі тих чи інших видів 

злочинних проявів у кримінології потребує опрацювання великої кількості 

слідчо-судових рішень та проведення чисельних опитувань. Цей вид творчої 

діяльності спрямований на формування потужної емпіричної бази дослідження. 

У той самий час звернення до практики, як показано вище, є необхідним й для 

підкріплення власних висновків, що отримуються вже на етапі теоретичного 

опрацювання наявного знання. Тому, напевно, аналіз особи потерпілого та 

«кореспондуючої» їй особи винного, а також наведення висновків у розділі, 

присвяченому детермінації професійної віктимізації, викликає необхідність 

якомога частіше звертатися до конкретних прикладів із судової практики. Отже, 

матеріал, викладений у відповідних розділах, тільки б прикрасило звернення 

дисертантки до практичної площини.            

5. Аналіз емпіричної бази, сформованої дисертанткою у роботі, свідчить, що 

узагальнення архівних кримінальних проваджень проводилося з урахуванням як 

загальнокримінальних правопорушень (хоча й з указівкою на те, що вчинення 

злочину було пов’язано із виконанням потерпілою особою своєї професійної 

діяльності), так й «професійних» злочинів, вчинення яких апріорі неможливо без 

розуміння зв’язку між виконуваною потерпілим діяльністю і злочинним 

проявом. Що ж стосується статистичних показників, взятих з офіційних звітів 

офісу Генерального прокурора, то виявляється, що аналіз відповідних діянь у 

розрізі теми дисертації проводився лише за «професійними» злочинами. Тут 

виникає запитання: чому під час формування емпіричної бази роботи 

дисертанткою враховувалися, у тому числі, загальнокримінальні злочини, а 

аналіз офіційної статистики проводився лише за показниками суто 

«професійної» (у плані належності потерпілих до певної професійної сфери)  
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