


Національна академія правових наук України
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності

імені академіка В.В. Сташиса

Громадськість 
у запобіГанні і протидії 

злочинності: вітчизняний 
та міжнародний досвід

Монографія

За загальною редакцією члена-кореспондента 
Національної академії правових наук України,

доктора юридичних наук, професора, 
заслуженого діяча науки і техніки України В. В. Голіни,  

кандидата юридичних наук, старшого наукового співробітника 
М. Г. Колодяжного

Харків
«Право»

2017



УДК 343.97:351.74/.76
ББК
        М

Рекомендовано до друку вченою радою Науково-дослідного інституту вивчення 
проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії 

правових наук України (постанова № 4/2 від 26 жовтня 2016 р.)

Р е ц е н з е н т и:
Т. А. Денисова – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, 

професор кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології 
Академії Державної пенітенціарної служби України;

О. М. Литвинов – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримі-
нального права і кримінології факультету № 1 Харківського національного універси-
тету внутрішніх справ

К о л е к т и в  а в т о р і в:
В. В. Голіна – член-кореспондент Національної академії правових наук України, 

доктор юридичних наук, професор (передмова, підрозділи 2.2–2.3; підрозділ 2.1 – у спі-
вав. з М. Ю. Марченком); М. Г. Колодяжний – кандидат юридичних наук, старший на-
уковий співробітник (підрозділи 5.1–5.4, 5.6–5.8; підрозділ 5.5 – у співав. з М. Ю. Мар-
ченком); С. Ю. Лукашевич – кандидат юридичних наук, доцент (підрозділи 4.2, 4.4); 
С. С. Шрамко – науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень НДІ ВПЗ 
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України (передмова, висновки, розділи 1, 3); 
О. М. Самойлова – молодший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень 
НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України (підрозділ 4.3); А. В. Калініна – 
молодший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень НДІ ВПЗ імені 
академіка В. В. Сташиса НАПрН України (підрозділ 4.1); М. Ю. Марченко (підрозділ 
2.1 – у співав. з В. В. Голіною; підрозділ 5.5 – у співав. з М. Г. Колодяжним)

Громадськість у запобіганні і протидії злочинності: вітчизняний та 
міжнародний досвід : монографія / В. В. Голіна, М. Г. Колодяжний, 
С. С. Шрамко та ін. ; за заг. ред. В. В. Голіни, М. Г. Колодяжного. – Х. : 
Право, 2017. – 284 с.

ISBN 978-966-458-
Монографію присвячено комплексному дослідженню теоретичних й приклад-

них проблем участі громадськості у запобіганні злочинності. У роботі на основі 
вивчення спеціальної літератури, нормативно-правових актів, проведеного емпірич-
ного дослідження розглядається вітчизняний та міжнародний досвід залучення 
громадськості до сфери запобігання злочинності. Зокрема надається теоретичне 
уявлення громадськості та ролі, яку вона відіграє у сфері запобігання злочинності; 
аналізується нормативно-правове забезпечення правоохоронної діяльності цього 
суб’єкта; визначається місце громадськості у здійсненні кримінологічної політики 
України; досліджено основні форми та показники роботи громадськості щодо пере-
шкоджання злочинам на сучасному етапі у нашій державі; виділено перспективні 
напрями діяльності цього суб’єкта щодо протидії окремим видам злочинів; вивчено 
міжнародний досвід участі громадськості у запобіганні злочинності тощо.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних навчальних за-
кладів і факультетів, працівників органів кримінальної юстиції та місцевого само-
врядування, а також широкого загалу читачів.

удк 347.73:336.22
ббк 67.9(4укр)302.2  

© Мінаєва О. М., 2016

ISBN 978-966-458-977-9

М61



3

зміст

передмова ......................................................................................................... 5

розділ 1 
заГальні положЕння участі Громадськості 

у запобіГанні і протидії злочинності
1.1. Ретроспективний аналіз використання громадських об’єднань 

у запобіганні і протидії злочинності в Україні  ..................................... 10
1.2 Сучасне кримінологічне розуміння поняття громадськості  

як суб’єкта запобігання і протидії злочинності  .................................... 29
1.3. Нормативне забезпечення залучення громадськості  

до сфери запобігання і протидії злочинності в Україні ........................ 41

розділ 2 
участь Громадськості у запобіГанні злочинності  
як стратЕГія рЕалізаЦії кримінолоГічної політики 

дЕржави
2.1. Теоретичні положення кримінологічної політики ................................ 57
2.2. Антикриміногенний потенціал громадськості  

у сфері запобігання злочинності ............................................................. 71
2.3. Об’єкт громадського запобіжного впливу у сфері протидії  

злочинності ............................................................................................... 76

розділ 3 
стан залучЕння Громадськості до запобіГання 

і протидії злочинності в україні
3.1. Форми участі громадських об’єднань при запобіганні  

злочинності в Україні: досвід емпіричного дослідження................... 105
3.2. Кількісні та якісні показники оцінки ефективності діяльності 

громадських формувань при запобіганні злочинності ....................... 117

розділ 4 
основні напрями діяльності Громадськості  

Щодо запобіГання та протидії злочинності в україні
4.1. Участь громадян у запобіганні злочинам, що вчиняються 

у громадських місцях ............................................................................. 130



4

4.2. Залучення громадськості до запобігання  
злочинам проти власності ..................................................................... 143

4.3. Участь громадськості у запобіганні безпритульності,  
бездоглядності та злочинності неповнолітніх ..................................... 153

4.4. Роль громадськості у запобіганні  
пенітенціарній і постпенітенціарній злочинності ............................... 171

розділ 5 
міжнародний досвід участі Громадськості  

у запобіГанні і протидії злочинності
5.1. Теоретичні підвалини міжнародної практики залучення  

населення до запобігання і протидії злочинності ............................... 190
5.2. Громадський вплив на злочинність у Сполучених Штатах  

Америки .................................................................................................. 198
5.3. Сучасний стан використання громадськості  

у сфері запобігання злочинності у Великій Британії ......................... 209
5.4. Місце громадськості у програмах запобігання злочинності  

в країнах-членах Європейського Союзу .............................................. 217
5.5. Громадськість як суб’єкт запобігання злочинності у країнах 

Співдружності Незалежних Держав ..................................................... 223
5.6. Використання громадськості у сфері запобігання злочинності 

у країнах Латинської Америки .............................................................. 233
5.7. Японський досвід застосування стратегії участі громадськості 

у запобіганні злочинності  ..................................................................... 242
5.8. Основні напрями використання міжнародного досвіду участі 

громадськості у запобіганні злочинності у правотворчій та 
правозастосовній практиці в Україні .................................................... 247

висновки ....................................................................................................... 256

список використаної літератури ............................................................. 261



5

ПЕРЕДМОВА

Хто, маючи можливість запобігти злочину,  
не робить цього, той йому сприяє.

(Луцій Анней Сенека мол.)

Одним із завдань сучасної кримінологічної науки є пошук дієвих 
заходів, здатних зупинити надмірну криміналізацію суспільства, що 
спостерігається останнім часом. Ученими-кримінологами постійно 
звертається увага на пріоритетність саме недопущення вчинення зло-
чинів шляхом їх запобігання. 

Дослідження системи суб’єктів запобігання злочинності не може 
бути повним без визначення ролі громадських інституцій у такій ді-
яльності. Необхідність участі громадськості у запобіганні злочиннос-
ті вже стало своєрідною аксіомою. Тому переоцінити цю участь 
дійсно важко. До того ж індикатором ефективності запобігання зло-
чинності є, з одного боку, уповільнення темпів зростання кількості 
злочинів, стабілізація чи зниження рівня злочинності, а з другого – 
відчутне підвищення соціально-профілактичної активності населен-
ня. 

Світовий досвід у сфері протидії злочинності доводить, що ця 
діяльність не може здійснюватися без участі громадськості. Україна 
в цьому питанні не є винятком, тому на законодавчому рівні закріпи-
ла можливість залучення громадськості до запобігання окремим зло-
чинним проявам. Серед таких законодавчих актів слід назвати Закон 
України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р., Закон 
України «Про протидію торгівлі людьми» від 20 вересня 2011 р., За-
кон України «Про боротьбу з тероризмом» від 20 березня 2003 р., 
Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» від 15 листо-
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пада 2001 р. тощо. Але, на жаль, значна частина регламентованих 
законодавством положень використовуються обмежено, оскільки 
норми законів мають декларативний характер і не наділені практич-
ним змістом. Майже єдиною і чинною на цей час в Україні спеціалі-
зованою формою участі громадськості у запобіганні злочинності 
є громадські формування з охорони громадського порядку, які діють 
на підставі Закону України «Про участь громадян в охороні громад-
ського порядку і державного кордону» від 22 червня 2000 р. Щодо їх 
кількості, то за останні десять років вона знизилася майже на 75 % (з 
16,1 тис. у 2003 р. – до 3,3 тис. у 2015 р.). Такий стан легко пояснити. 
Не зважаючи на те, що потреба в участі громадськості у протидії зло-
чинності невпинно зростала, зниження рівня довіри населення до 
органів кримінальної юстиції, низький організаційний рівень та 
слабка державна підтримка звели діяльність багатьох таких форму-
вань до формалізму. Утім проведене дослідження громадської думки 
щодо ролі та форм участі громадськості у запобіганні злочинності 
показало, що 83 % громадян вважають потрібною участь громадськос-
ті у запобіганні злочинності, а 68 % осіб навіть готові залучитися до 
такої діяльності. Отже, проблема полягає в тому, що громадяни не 
розуміють, як цю готовність застосовувати на практиці та у якій фор-
мі може реалізовуватися їх участь. 

У свою чергу положення, які закріплені в рекомендаціях Конгре-
сів ООН із запобігання злочинності та кримінального правосуддя, 
свідчать про результативність громадської протидії злочинності. 
Неодноразово учасники спеціальних сесій Конгресів відмічали важ-
ливість та ефективність залучення громадськості до запобіжної ді-
яльності, особливо на її початковому етапі. На цих форумах відзна-
чалось не лише про успішність запровадження ідеї організації асоці-
ацій громадян із запобігання злочинності (асоціації помічників 
поліції, комітети із запобігання злочинності та захисту дітей, спільні 
формування приватної охорони та поліції), а навіть ця діяльність ви-
знавалась окремою стратегією запобігання злочинності. 

Перспективи та межі приватно-публічного партнерства у сфері 
запобігання і протидії злочинності закладено у Законі України «Про 
національну поліцію» від 2 липня 2015 р. № 58-VІІІ. У ньому взаємо-
дія з населенням на засадах партнерства розглядається як один із 
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принципів діяльності поліції. У п. 1 ст. 11 розглядуваного закону за-
кріплено, що діяльність поліції здійснюється у тісній співпраці та 
взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими 
об’єднаннями на засадах партнерства і спрямована на задоволення 
їхніх потреб. Також статтями закону передбачені спільні проекти по-
ліції з громадськістю (ст. 89), спрямовані на задоволення потреб на-
селення, виявлення та усунення проблем, пов’язаних із здійсненням 
поліцейської діяльності та покращення ефективності виконання по-
ліцією покладених на неї завдань. Очевидно, що вказаний норматив-
но-правовий акт є сучасною законодавчою підвалиною для запрова-
дження так званої соціально-обслуговуючої функції поліції, здійснен-
ня якої у подальшому має посприяти активізації громадськості 
у сфері запобігання злочинності. 

За різних часів питання використання громадського запобіжного 
впливу на злочинність були предметом уваги багатьох провідних ві-
тчизняних й зарубіжних учених. Серед них слід назвати О. М. Бан-
дурку, В. С. Батиргареєву, А. Б. Благу, В. І. Борисова, О. М. Ведерні-
кову, В. В. Голіну, І. М. Гальперіна, О. М. Гаврилова, Б. М. Головкіна, 
Т. А. Денисову, А. І. Долгову, А. П. Закалюка, В. Ф. Захарова, Д. С. Ка-
блова, О. М. Литвинова, В. І. Московця, О. М. Музичука, О. Б. Саха-
рова, К. Є. Ігошева, В. І. Шакуна, В. О. Уткіна, І. С. Яковець та ін. 
Серед них є автори, які розглядали залучення громадськості як пер-
спективний напрямок у сфері запобігання окремим злочинним про-
явам, а також ті, хто ретельно досліджував правовий статус громад-
ськості як суб’єкта запобігання злочинності, її організаційні форми 
та практику участі. Але попри це питань, що потребують вирішення 
залишається багато, насамперед визначення ролі громадськості у сфе-
рі запобігання та протидії злочинності на теперішній час. 

Зміни, яких зараз зазнає Україна, перебудова свідомості громадян 
та їх бачення своєї ролі у процесі державотворення та протидії зло-
чинності ставить на порядок денний багато проблем, які потребують 
вирішення, доопрацювання, наукового осмислення, законодавчого 
закріплення та практичного втілення. Наведене свідчить про своєчас-
ність обраної теми наукового дослідження. Теоретичний та практич-
ний аналіз участі громадськості у запобіганні злочинності дозволить 
пізнати сутність, механізм і методи функціонування цього важливого 
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інституту, а також сприятиме окресленню пріоритетних шляхів опти-
мізації такої діяльності. 

Представлена робота є результатом виконання науковцями відді-
лу кримінологічних досліджень НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Ста-
шиса НАПрН України фундаментального наукового дослідження 
«Теоретичні та прикладні проблеми участі громадськості у запобіган-
ні злочинності: вітчизняний та міжнародний досвід». Творчий колек-
тив у процесі розробки цієї теми спирався на результати узагальнен-
ня низки проведених емпіричних досліджень, як то: опитування 
шляхом анонімного анкетування понад 2 000 мешканців областей 
України; стандартизоване інтерв’ювання та експертні оцінки 775 
співробітників правоохоронних органів; спостереження за діяльністю 
спеціалізованих громадських формувань правоохоронної спрямова-
ності та окремих громадян у сфері запобігання злочинності. Також 
у роботі використовувалися офіційні статистичні дані, отримані від 
МВС України. 

Простеження залучення громадськості до запобігання злочиннос-
ті, форм та методів її участі у радянський період показало, що стриж-
нем розглядуваного інституту на той час були члени партії, комсомо-
лу, інший громадський актив, діяльність яких координувалася КПРС. 
Наразі розуміння громадського впливу на злочинність змінилося. Це 
стосується як принципів, та і форм указаної діяльності.

Проведене дослідження дозволило вирішити низку важливих 
теоретичних та практичних наукових завдань: надано сучасне розу-
міння поняття «громадськість» як суб’єкта запобігання злочиннос-
ті, а також її істотних ознак; досліджено антикриміногенний по-
тенціал громадськості у запобіганні злочинності; визначено об’єкт 
громадського запобіжного впливу; досліджено сучасні форми та 
методи участі громадськості у запобігання злочинності в Україні; 
визначено критерії оцінки ефективності її діяльності; розглянуто 
основні напрями громадського запобіжного впливу на окремі зло-
чинні прояви. Доробком цієї роботи є дослідження міжнародної 
практики залучення населення до запобігання і протидії злочиннос-
ті, зокрема, у таких державах, як: США, Велика Британія, Японія, 
країни-члени ЄС, Латинської Америки, Азії та СНД. Аналіз сучас-
них підходів до запобігання злочинності із залученням громадськос-
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ті у зарубіжних країнах дозволив більш ретельно дослідити націо-
нальне законодавство у цій сфері для визначення пріоритетів у пра-
воохоронній діяльності України. 

Автори висловлюють слова щирої вдячності шановним рецензен-
там − доктору юридичних наук, професору, Заслуженому юристу 
України Денисовій Тетяні Андріївні та доктору юридичних наук, про-
фесору Литвинову Олексію Миколайовичу. Написання цієї монографії 
не було б можливим без створення відповідної творчої атмосфери 
керівництвом НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН Укра-
їни – директором Інституту, доктором юридичних наук, професором, 
академіком НАПрН України Борисовим В’ячеславом Івановичем, 
а також заступником директора, доктором юридичних наук, старшим 
науковим співробітником Батиргареєвою Владиславою Станіславів-
ною.

Також засвідчуємо глибоку вдячність обласним державним адмі-
ністраціям України, МВС України, керівництву обласних управлінь 
МВС України за неодноразову допомогу та підтримку у зборі кримі-
нологічно значущої інформації за темою дослідження. 
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РОЗДІЛ 1 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ УЧАСТІ 

ГРОМАДСЬКОСТІ У ЗАПОБІГАННІ 
І ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

1.1. Ретроспективний аналіз використання  
громадських об’єднань у запобіганні  

і протидії злочинності в Україні 

Зміни у соціально-економічному і політичному функціонуванні 
держави призвели до таких негативних явищ у суспільстві, як зростан-
ня злочинності, погіршення стану охорони прав і свобод громадян, 
зниження рівня забезпечення громадського порядку тощо. Не зважаю-
чи на те, що державою вживаються заходи, спрямовані на своєчасне 
і повне реагування на злочини, такі з них як кримінальне пересліду-
вання та кримінальне покарання осіб, що їх вчинили, не спроможні 
зменшити рівень злочинності та мінімізувати злочинні наслідки. З дав-
ніх часів свого існування людство усвідомило, що утримати та запо-
бігти злочинності тільки шляхом суворого покарання неможливо. 
Кримінальне покарання має за мету не тільки кару за злочин, а й ви-
правлення злочинців, тим самим запобігаючи вчиненню нових злочинів 
з їх боку та впливаючи на інших нестійких членів суспільства. 

Ідея запобігання злочинності уперше була висловлена у роботах 
стародавніх філософів Платона і Аристотеля. За їх думкою у суспіль-
стві має діяти досконале законодавство, яке б відвертало людей від 
вчинення злочинів. Подібний напрям розвивали й просвітники ХVIIІ 
ст.: Т. Мор, Ж.-Ж. Руссо, І. Бентам, Ш. Монтеск’є, Вольтер, Ч. Бекка-
ріа та ін. Вони вважали, що право могло би стати могутнім засобом 
вирішення виникаючих у суспільстві конфліктів і запропонували 
створення правової держави, серед пріоритетних завдань якої було 
б запобігання злочинності. У відомому трактаті «Про дух законів» 



1.1. Ретроспективний аналіз використання громадських об’єднань у запобіганні...

11

Ш. Монтеск’є було обґрунтоване положення про те, що мудрий за-
конодавець не стільки дбає про покарання за злочини, скільки про 
запобігання їм, і робить він це шляхом поліпшення моральності сус-
пільства1. 

Суттєві положення, що мають важливе методологічне значення 
для розробки теорії запобігання злочинності, містяться також у пра-
цях К. Маркса та Ф. Енгельса. Вони аргументували, що доцільніше 
запобігати злочинам, ніж бути вимушеними карати за них, а також 
науково довели, що в соціалістичному суспільстві профілактична ді-
яльність стане головним напрямом боротьби зі злочинністю2. 

Слід додати, що по-перше, запобігання злочинності є найгуман-
нішим засобом підтримки правопорядку та убезпеченням охороню-
ваних законом цінностей. Його здійснення, разом із захистом суспіль-
ства від злочинних посягань, застерігає також нестійких членів сус-
пільства від подальшого морального падіння, перешкоджаючи їм 
стати злочинцями, і тим самим позбавляє їх негативних наслідків 
кримінального покарання. По-друге, це найефективніший засіб про-
тидії злочинності як соціальному явищу, оскільки кримінально-право-
ві заходи у виді покарання мають обмежений характер.

Тому, говорячи про запобіжну діяльність, варто мати на увазі со-
ціальну політику суспільства в широкому значенні цього слова (як 
засновану на науковому пізнанні об’єктивних закономірностей роз-
витку суспільства діяльність державних органів, громадських орга-
нізацій та окремих громадян, що регулює певну сферу відносин між 
суспільством у цілому та його членами, зокрема)3. Із цього приводу 
В. С. Батиргареєва зауважує, що робити акцент лише на державному 
супроводженні боротьби зі злочинністю означає свідомо звужувати 
запобіжні можливості суспільства4. Отже, запобігання злочинності – 

1  Монтескье Ш. О духе законов или об отношениях, в которых законы должны 
находиться к устройству каждого правления к нравам, климату, религии, торговки 
и т.д. / под ред. А. Г. Горнфельд. – СПб. : Издание Л. Ф. Пантелеева, 1900. – С. 87. 

2  Курс советской криминологии: Предупреждение преступности. – М. : Юрид. 
лит., 1986. – С. 4.

3  Минязева Т. Ф. Политика государства в сфере обеспечения правового положен-
ня осужденных / Т. Ф. Минязева // Правоведение. – 2000. – № 1. – С. 129. 

4  Батиргареєва В. С. Рецидивна злочинність в Україні: соціально-правові та 
кримінологічні проблеми : монографія / В. С. Батиргареєва. – Х. : Право, 2009. – 
С. 398. 
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це реальний засіб її протидії, який передбачає здійснення цілої сис-
теми виважених та взаємопов’язаних заходів, значну роль серед яких 
відіграє участь громадськості.

Простежити форми та методи участі громадськості в запобіжній 
діяльності можна використовуючи історичний метод пізнання. Цей 
метод передбачає розгляд самого процесу розвитку об’єкта, його 
реальної історії, з усіма її поворотами та особливостями. Він дає 
змогу з’ясувати роль громадськості крізь призму її виникнення й іс-
торичного розвитку, а також визначитися із завданнями для неї на 
майбутнє. 

На нашу думку, для здійснення такого аналізу найдоцільніше роз-
глянути період за часів існування Радянського Союзу, оскільки про-
ведені саме на той час перетворення значно впливали на становлення 
громадськості як суб’єкта запобігання злочинності. Факти та числен-
ні наукові роботи свідчать про активну роль широких верств радян-
ської громадськості у зміцненні правопорядку й боротьбі зі злочин-
ністю на різних етапах розвитку СРСР1. 

Історія свідчить, що завдання щодо запобігання злочинності в со-
ціалістичному суспільстві було поставлене одразу же після утворення 
першої у світі держави робочих і селян. В. І. Ленін розглядав запобі-
гання злочинності як всенародну справу, як безпосереднє практичне 
завдання державних органів та громадських організацій. Він неодно-
разово звертав увагу на першочергове значення правильного поєднан-

1  Див. напр.: Дементьев Н. В. Трудящиеся на страже общественного порядка / 
Н. В. Дементьев. – М. : Профиздат, 1959. – 63 с.; Закалюк А. П. Общественное воз-
действие и предупреждение правонарушений / А. П. Закалюк. – К. : Наук. думка, 
1975. – 262 с.; Захаров В. Ф. Роль общественных формирований в укреплении со-
циалистической законности и правопорядка / В. Ф. Захаров. – К. : Знание, 1982. – 
48 с.; Гальперин И. М. Возникновение и развитие форм участия общественности 
в борьбе с преступностью / И. М. Гальперин // Вопросы борьбы с преступностью. – 
М., 1967. – Вып. 6. – С. 77; Еропкин М. И. Участие трудящихся в охране обществен-
ного порядка / М. И. Еропкин. – М. : Госюриздат, 1959. – 78 с.; Проблемы участия 
общественности в борьбе с преступностью : сб. науч. тр. – М. : Всесоюз. ин-т по 
изуч. причин и разраб. мер предупр. преступн., 1978. – 147 с.; Михайленко П. П. Пред-
упреждение преступлений – основа борьбы за искоренение преступности / П. П. Ми-
хайленко, И. А. Гельфанд. – М. : Юрид. лит., 1964. – 203 с.; Миралиев Б. Участие 
общественности в предупреждении и расследовании преступлений / Б. Миралиев, 
К. Мирзажанов. – Ташкент : Изд-во ФАН Узбекской ССР, 1984. – 135 с. та ін.



1.1. Ретроспективний аналіз використання громадських об’єднань у запобіганні...

13

ня методів переконання та примусу1. Ще однією із основоположних 
ленінських ідей було класичне положення про невідворотність пока-
рання. Із цього приводу він нагадував, що запобіжне значення покаран-
ня обумовлюється зовсім не його жорстокістю, а його невідворотністю. 
Важливо не те, щоби за злочин було призначено тяжке покарання, а те 
щоб жоден злочинний випадок не залишався нерозкритим2. Ці прин-
ципові ідеї та сама методологія загальної концепції запобігання зло-
чинності були закріплені у Програмі КПРС і втілення їх у життя визна-
валося актуальним завданням всього радянського суспільства. Відомо, 
що одним із важливих завдань у період розгорнутого будівництва ко-
мунізму стало виховання трудящих у дусі комуністичної моралі, по-
ваги до радянських законів і правил комуністичного співжиття. Загаль-
ною метою для всіх ланок державного й суспільного організму було 
удосконалення соціалістичного образу життя, формування нової лю-
дини, культурного рівня та свідомості трудящих. Таким чином, участь 
громадськості у боротьбі з правопорушеннями являє собою закономір-
ний для соціалістичного суспільства процес, який розвивався та на-
бував широкого розмаху і нових форм. Так, наведемо приклади най-
більш сталих та ефективних форм.

Після Великої Жовтневої Революції для захисту внутрішніх інтер-
есів держави необхідно було організувати рішучу боротьбу з поруш-
никами громадського порядку та громадської безпеки. Головну роль 
в цій боротьбі відігравала активність громадян, безпосередня участь 
озброєного народу у вирішенні завдань організації державного управ-
ління та охорони громадського порядку. 

Різноманітні формування озброєних трудящих виникали у країні 
і до подій Великого жовтня. Перші бойові загони робітників були 
створені ще у 1905 році, коли робітничий клас Росії під керівництвом 
партії більшовиків піднявся на боротьбу з царизмом. Ці загони за-
хисту прав та інтересів трудящих отримали назву бойових дружин, 
або робітничої міліції3.

1  Лопушанский Ф. А. Следственная профилактика преступлений: опыт, 
проблемы, решения / Ф. А. Лопушанский. – К. : Наук. думка, 1980. – С. 14.

2  Ленин В. И. Полное собрание сочинений. В 55 т. – Т. 4. – М. : Политиздат, 
1967. – С. 412. 

3  Дементьєв Н. В. Трудящиеся на страже общественного порядка / Н. В. Демен-
тьев. – М. : Профиздат, 1959. – С. 7–8.
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Робітнича міліція виконувала свої функції пліч-о-пліч із членами 
бойової дружини. Бойові дружини створювалися партійними органі-
заціями й основною своєю метою (згідно статуту бойових дру-
жин) мали «підготовку до озброєного повстання і полегшення його 
проведення». Вона діяла під керівництвом Ради робітничих депутатів, 
її члени обиралися на масових зібраннях підприємств. Окрім загаль-
них завдань, поставлених перед бойовою дружиною і міліцією (охо-
рона засідань Ради, керівників, активних учасників страйку і загаль-
них зборів страйкуючих), робітнича міліція, як виконавчий орган 
Ради, мала самостійні функції. Вона охороняла робітничі квартали 
від поліцейських і чорносотенних погромів, виступала проти хуліган-
ських елементів, стежила за революційним порядком у місті.

Спираючись на досвід революції 1905 року, В. І. Ленін у працях 
1917 року розвивав ідею створення пролетарської міліції, яка має бути 
всенародною, очолюватися пролетаріатом, організацією всього на-
селення та будуватися на началах громадської служби1. Його поло-
ження про необхідність залучення широких мас до встановлення 
революційного порядку послугували основою для проведення парті-
єю більшовиків заходів із мобілізації трудящих на активну участь 
у боротьбі за підтримку необхідного громадського порядку вже з пер-
ших днів Радянської влади2. Більшовики всіляко підтримували рево-
люційні дії трудящих, керували процесом створення пролетарських 
озброєних формувань, приділяючи необхідну увагу чітким формам 
їх організації та діяльності. 

У перші місяці Радянської влади органи, які забезпечували охо-
рону революційного порядку й боротьбу зі злочинністю, мали гро-
мадський характер. Червона гвардія та всенародна міліція складалася 
у більшості з добровольців3. Із метою охорони громадського порядку 
та боротьби зі злочинністю народ почав об’єднуватися у спеціальні 
загони Червоної гвардії, бойові дружини, загони робітничої міліції та 

1  Ленин В. И. Полное собрание сочинений / В. И. Ленин. – Т. 31. – 5 изд. – М. : 
Изд-во полит. лит-ры, 1962. – С. 43.

2  Захаров В. Ф. Роль общественных формирований в укреплении социалисти-
ческой законности и правопорядка / В. Ф. Захаров. – К. : Знание, 1982. – С. 5. 

3  Гальперин И. М. Возникновение и развитие форм участия общественности 
в борьбе с преступностью / И. М. Гальперин // Вопросы борьбы с преступностью. – 
М. : Юрид. лит, 1967. – Вып. 6. – С. 77.
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інші формування революційних однодумців під керівництвом партії 
більшовиків. 

Двадцять дев’ятого серпня 1917 року на міжрайонній нараді Пе-
троградської Ради робітничих та солдатських депутатів, де керівна 
роль належала більшовикам, було затверджено спеціальну Інструкцію 
по організації робітничої міліції. Згідно з цією Інструкцією при ра-
йонних Радах необхідно було створювати загони червоногвардійців 
під керівництвом комендатури, яка, в свою чергу, обиралася викон-
комом відповідної райради та районними комітетами партії1. 

Головним документом, спрямованим на організацію охорони по-
рядку, на той час була прийнята Народним комісаріатом внутрішніх 
справ постанова від 28 жовтня (10 листопада) 1917 р. «Про робітни-
чу міліцію» як громадську організацію трудящих, що знаходитиметь-
ся виключно у віданні Ради робітничих та солдатських депутатів. 
У цілому охорона громадського порядку в країні здійснювалася за-
гонами Червоної гвардії – озброєної організації пролетаріату й тру-
дового селянства. 

Революційна діяльність передових верств населення у справі 
охорони порядку та боротьби зі злочинністю підтримувалась і ство-
реними на той час органами Радянської влади. Важлива роль належа-
ла Військово-революційному комітету, а також комітетам, що діяли 
на місцях. Радянський уряд надавав велике значення діяльності 
Військово-революційних комітетів у питанні широкого залучення 
громадськості для перетворення у життя принципів переконання та 
примусу у боротьбі зі злочинністю2. Однак, низька ефективність 
урядових заходів щодо забезпечення правопорядку в Україні навесні – 
улітку 1917 р. спонукали населення до пошуку порятунку від анархії 
і криміналу власними силами. Якщо в містах утворювалися бойові 

1  Токарев Ю. С. К истории народного правотворчества в период подготовки 
и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март 1917 г. – 
февраль 1918 г.) / Ю. С. Токарев // Исторические записки. – М. : АН СССР, 1955. – Т. 
52. – С. 65; Гальперин И. М. Возникновение и развитие форм участия обществен-
ности в борьбе с преступностью / И. М. Гальперин // Вопросы борьбы с преступнос-
тью. – 1967. – Вып. 6. – С. 77.

2  Гальперин И. М. Возникновение и развитие форм участия общественности 
в борьбе с преступностью / И. М. Гальперин // Вопросы борьбы с преступностью. – 
М., 1967. – Вып. 6. – С. 78.
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дружини, які незабаром були підпорядковані органам міліції чи вли-
лися до Червоної гвардії, то у сільській місцевості розгорнувся ко-
зацький рух1. Так, у квітні 1917 року у Звенигородському повіті на 
Київщині розпочалося формування загонів Вільного козацтва – до-
бровільної військової організації українського селянства. На козаць-
кому з’їзді у Звенигородці було прийнято низку постанов, де чітко 
вказувалось, що Вільне козацтво організовано для оборони україн-
ського народу та охорони порядку. Почесним отаманом Вільного 
козацтва став Павло Скоропадський. 

Проте соціалістичні лідери української революції із недовірою 
поставилися до Вільного козацтва, вважаючи його буржуазним 
інститутом. Тому тривалий час вони не підтримували його. Пізні-
ше, восени 1917 р., Центральна Рада все ж підтримала ідею орга-
нізації загонів Вільного козацтва, але прагнула надати цьому руху 
чітких організаційних форм, тому розпочала реорганізацію вільно-
козачих загонів. Тринадцятого листопада 1917 року Генеральний 
Секретаріат затвердив обов’язковий для вільнокозацьких органі-
зацій Статут Вільного Козацтва в Україні. Статут суворо регламен-
тував діяльність вільних козаків і вказував на обов’язки «викону-
вати службу громадської міліції – зберігати лад та обороняти 
батьківщину і її уряд». У кожному селі чи місті незалежно від 
чисельності могла існувати лише одна громада Вільного козацтва 
з осіб будь-якої національності й статі. Її завданнями були бороть-
ба з дезертирством при мобілізації, охорона громадського порядку, 
захист громадян і їх власності, запобігання грабежам, фізичний 
і духовний розвиток своїх членів та їх громадське виховання. Гро-
мади Вільного козацтва створювали піші й кінні загони, пожежні 
дружини, відкривали бібліотеки, видавали журнали, брошури, 
поширювали газети і літературу, організовували зібрання, лекції, 
читання, концерти тощо.

Необхідно звернути увагу, що вільнокозачий рух за своєю струк-
турою й функціональними завданнями більше відносився до право-
охоронних силових структур держави, ніж до регулярного війська. 
Прерогативою вільнокозачого руху став захист внутрішньодержав-

1  Тимощук О. В. Охоронний апарат Української Держави (квітень – грудень 
1918 р.) : монографія / О. В. Тимощук. – Х. : Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. – 462 с.
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ного порядку та спокою, а боротьба з зовнішньою загрозою поклада-
лася на українізовані полки регулярної армії1. 

Як виявилося на практиці, для успішного підтримання револю-
ційного громадського порядку самодіяльних організацій, а також 
міліції, яка будується на добровільних началах, недостатньо. Тому, 
у 1918 р. розпочалось утворення штатних органів міліції (як держав-
ної організації) і добровільних загонів (як форми участі громадськос-
ті в охороні революційного порядку)2. Досвід правового регулювання 
організації охорони громадського порядку на місцях і передова прак-
тика в діяльності правоохоронних органів були враховані і узагаль-
нені в загальнодержавному правовому акті – інструкції НКВС і НКЮ 
від 12 жовтня 1918 р. «Про організацію Радянської Робітничо-Селян-
ської Міліції»3. Цим актом держава не тільки заснувала міліцію як 
спеціальний штатний державний орган, але й визначила основні на-
прями її діяльності в сфері охорони громадського порядку, а саме: 
1) забезпечення порядку в громадських місцях; 2) нагляд за порядком 
руху на вулицях; 3) нагляд за санітарним станом і благоустроєм; 4) за-
безпечення порядку і безпеки під час стихійних лих та надання до-
помоги при нещасних випадках; 5) видача посвідчень особи і деяких 
інших документів.

Слід відмітити, що роль громадськості після створення держав-
ного органу – міліції – не зменшилась. Більше того, новостворена 
служба була не в змозі самостійно вести боротьбу зі злочинністю, 
а тим паче, здійснювати охорону громадського порядку. Тому напри-
кінці 1918 р. у виконкомах на містах почали організовуватися спеці-
альні загони з числа трудящих, службовців і селян, завданням яких, 
серед інших, було надання міліції всебічної допомоги у боротьбі зі 
злочинністю.

Участь трудящих в охороні громадського порядку і боротьбі зі 
злочинністю у 20-х роках набувало різноманітних форм. М. І. Єропкін 

1  Мусієнко В. Генеральна Рада Вільного козацтва: становлення, політична по-
зиція, діяльність (жовтень 1917 – квітень 1918 рр.) / В. Мусієнко, В. Лободаєв // 
Наукові записки. Зб. праць молодих вчених та аспірантів. – К., 2001. – Т. 6. – С. 320. 

2  Захаров В. Ф. Роль общественных формирований в укреплении социалисти-
ческой законности и правопорядка / В. Ф. Захаров. – К. : Знание, 1982. – С. 6. 

3  Постановление НКВД і НКЮ «Про организацию Советской Рабоче-крестьян-
ской Милиции (Инструкция)» // Собрание узаконений и распоряжений рабочего 
и крестьянского правительства. – 20 окт. 1918 г. – № 75. – Ст. 813. – С. 921–926.
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відмічає, що організації трудящих на той період не завжди мали чіт-
ку структуру, різноманітними були права й обов’язки їх членів, не 
було встановлено єдиного порядку взаємовідносин між цими органі-
заціями та органами міліції. Але повсюди це були добровільні 
об’єднання громадян, які бажали навести порядок у містах та селах 
і проголосити боротьбу хуліганам, п’яницям, а також допомогти мілі-
ції у боротьбі зі злочинністю1.

Одними із перших були створені частини особливого призначен-
ня (ЧОП) – міліцейські загони по боротьбі з бандитизмом, де іноді 
99 % загальній чисельності складали трудящі2. Щодня вони після 
роботи прямували в райком партії, де їм видавали рушниці, і вони 
разом із працівниками міліції розходилися по місту. Одні охороняли 
важливі об’єкти, інші патрулювали та перевіряли документи у підозрі-
лих осіб.

Ще одним прикладом активної участі радянської спільноти може 
слугувати Інститут сільських виконавців, затверджений Декретом 
ВЦВК № 266 від 27 березня 1924 р. На цю посаду по черзі призна-
чали кожного мешканця села строком на два місяці. Він наділявся 
повноваженнями щодо затримання та конвоювання правопорушників, 
спостерігав за дотриманням порядку, виконував доручення сільської 
влади, пов’язані з виконанням радянських законів та рішень. При 
цьому він відповідав за свої дії як посадова особа. Кількість сільських 
виконавців у Радянському Союзі досягала майже півмільйона чоловік.

У 1928 р. виникла нова організаційно-правова форма участі гро-
мадськості у боротьбі зі злочинністю, яка більше відповідала вимогам 
того часу – товариства сприяння міліції. Перші осередки подібних 
товариств виникли в листопаді 1928 р. при робочих клубах у велико-
му промисловому центрі Уралу – Нижньому Тагілі. З ініціативою їх 
створення виступили робітники, що були колишніми червоногвардій-
цями, та комсомольці. Вони чергували в позаробочий час на добро-
вільній основі та безоплатно. Судячи з документів того часу, діяль-
ність товариств сприяння міліції не обмежувалася тільки участю 
в охороні громадського порядку, а й була спрямована на підвищення 

1  Еропкин М. И. Участие трудящихся в охране общественного порядка / 
М. И. Еропкин. – М. : Госюриздат, 1959. – 78 с.

2  Советская милиция. – 1957. – № 5. – С. 56.
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продуктивності праці та виробничої дисципліни, скорочення числа 
прогулів, аварій, нещасних випадків.

Рух трудящих зі створення різних добровільних товариств 
і об’єднань для охорони правопорядку набував все більш широкого 
розмаху до кінця 20-х рр. Осередки товариств сприяння міліції ство-
рювалися по всій країні. Вже до січня 1930 р. в областях і краях 
РРФСР налічувалося 2,5 тис. товариств, членами яких були близько 
30 тис. чоловік. Важливим кроком на шляху організаційного зміцнен-
ня і правової регламентації участі громадськості в боротьбі зі зло-
чинністю стало затвердження 25 травня 1930 р. постанови РНК 
РРФСР «Про товариства сприяння органам міліції і кримінального 
розшуку». Цим документом було встановлено чітку структуру поді-
бних товариств, визначені права й обов’язки їх учасників, указана 
роль партійних, радянських і профспілкових органів у справі їх фор-
мування та керівництва1. 

В Українській РСР була створена робітнича міліція, яка фактично 
стала одним із різновидів товариств сприяння міліції. Її члени розви-
нули велику активність з охорони громадського порядку. На основі 
вищезгаданої постанови НКВС РРФСР був розроблений Типовий 
статут товариств сприяння міліції, у якому було конкретизовано їх 
правове положення та визначалася організаційна структура. Товари-
ства сприяння міліції розвивалися бурхливими темпами. У 1930 р. 
в РРФСР налічувалися вже 4 тис. осередків, до складу яких входило 
45 тис. членів.

Двадцять шостого квітня 1932 р. Раднарком РРФСР прийняв 
Ухвалу «Про реорганізацію товариств сприяння міліції і криміналь-
ного розшуку». Результатом проведеної реорганізації стало форму-
вання бригад сприяння міліції, які до 1940 р. були основною формою 
участі всіх трудящих у боротьбі зі злочинністю. Відмінна риса їх 
правового становища – створення за ініціативою міліції і функціону-
вання під керівництвом районних, міських органів міліції. У бригади 
сприяння міліції приймалися громадяни СРСР, які досягли 18 років, 
але лише за рекомендацією партійних, профспілкових, комсомоль-
ських і інших громадських організацій і через органи міліції. Вони 

1  Дементьев Н. В. Трудящиеся на страже общественного порядка / Н. В. Демен-
тьев. – М. : Профиздат,1959. – С. 10.
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отримували посвідчення встановленої форми та нарукавну пов’язку 
з відповідним написом. Їм доручалося нести постову службу в гро-
мадських місцях, де вони зазвичай патрулювали разом із працівника-
ми міліції; чергувати у відділеннях міліції; брати участь у забезпе-
ченні порядку під час свят і масових гулянь тощо. Вони також затри-
мували й озброєних злочинців, хоча їх основний обов’язок полягав 
у сприянні міліції в охороні громадського порядку. Уже в 1940 р. 
у країні налічувалося 408 тис. членів бригад сприяння міліції, якими 
було затримано 80 150 злочинців, а також 252 500 хуліганів та інших 
порушників громадського порядку.

Участь громадськості в охороні правопорядку та боротьбі зі зло-
чинністю грала важливу роль і в період Великої Вітчизняної війни. 
Найдієвішими формами такої участі були бригади сприяння міліції, 
робочий контроль профспілок, загони «легкої кавалерії» при коміте-
тах комсомолу. Їх увага переважно спрямовувалась на виявлення та 
затримання дезертирів, спекулянтів, розкрадачів, тих, хто поширював 
неправдиві чутки тощо1.

Підсумовуючи аналіз історії становлення і розвитку участі гро-
мадськості в боротьбі зі злочинністю у зазначені вище роки, зауважи-
мо, що усі розкриті форми участі громадських формувань у запобі-
ганні злочинності та правопорушень зводилися виключно до функції 
сприяння і надання допомоги міліції. Утім Партія рухалася у напрямі 
вдосконалення і розвитку радянської законності, змінювалися форми 
та методи укріплення й охорони правопорядку, але незмінною зали-
шалася ідея про всенародну протидію злочинним проявам. Цей курс 
держави сприяв підвищенню рівня свідомості радянських громадян, 
що відобразилося на все більшій зацікавленості й особистій участі 
в укріпленні законності та забезпеченні правопорядку2. 

Із новою силою необхідність залучення широких верств населен-
ня до боротьби зі злочинністю була відмічена на ХХ з’їзді КПРС. 

1  Миралиев Б. Участие общественности в предупреждении и расследовании 
преступлений / Б. Миралиев, К. Мирзажанов. – Ташкент : Изд-во «ФАН» Узб. ССР, 
1984. – С. 27.

2  Додин Е. В. Место и роль общественных формирований в системе субъектов 
профилактики административных правонарушений / Е. В. Додин // Взаимодействие 
органов внутренних дел с общественностью по обеспечению охраны общественно-
го порядка : сб. науч. тр. – К. : Киев. высш. шк. МВД СССР им. Ф. Э. Дзержинсько-
го, 1982. – С. 19. 
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Керуючись його директивами, ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР при-
йняли низку рішень, які закріпили роль і значення місцевої влади 
у забезпеченні правопорядку. У 1956 р. була намічена низка конкрет-
них заходів із поліпшення діяльності радянської міліції, які зобов’язали 
Ради депутатів трудящих всіх рівнів займатися питаннями забезпе-
чення охорони громадського порядку на підвідомчій території. Так, 
наприкінці 1958 р. із ініціативи ленінградців і робітників Донбасу 
створені добровільні народні дружини1. Перші добровільні народні 
дружини в Україні були створені на підприємствах м. Єнакієве і м. 
Горлівка Донецької області. 

Важливим етапом у подальшому розвитку та удосконаленні форм 
участі трудящих у боротьбі з правопорушеннями стала постанова ЦК 
КПРС і Рада Міністрів СРСР від 2 березня 1959 р. «Про участь тру-
дящих в охороні громадського порядку»2. Ця постанова втілювала 
в життя рішення ХХІ з’їзду КПРС про підвищення ролі громадськос-
ті у виконанні низки державних функцій, у тому числі охорони гро-
мадського порядку і прав громадян. При цьому на першому плані 
стояло завдання запобігання злочинності3. 

Місцева влада під керівництвом партійних органів взяла на себе 
обов’язок із підтримки ініціативи громадян, безпосередньо очоливши 
діяльність громадських формувань. Органи міліції, відчувши дієву 
допомогу, почали співпрацювати з дружинникам, інструктувати їх, 
навчати методам роботи з охорони правопорядку, а добровільні на-
родні дружини, у свою чергу, допомагали правоохоронним органам 
у боротьбі зі злочинністю.

У зв’язку з поширенням діяльності народних дружин формували-
ся і організаційні принципи їх створення, що було офіційно закріпле-
но у затвердженому Бюро ЦК КПРС по РРФСР та Ради Міністрів РФ 
«Положенні про добровільні народні дружини РРФСР з охорони 
громадського порядку» від 30 травня 1960 р. Аналогічні акти були 

1  Каблов Д. С. Ґенеза проблем існування громадських формувань з охорони 
громадського порядку / Д. С. Каблов // Право України. – 2006. – № 5. – С. 158.

2  Захаров В. Ф. Роль общественных формирований в укреплении социалисти-
ческой законности и правопорядка / В. Ф. Захаров. – К. : Знание, 1982. – С. 8.

3  Внеочередной ХХІ съезд Коммунистической партии Советского Союза : сте-
ногр. Отчет : в 2-х т. Т. 1. – М. : Госполитиздат, 1959. – С. 104. 
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видані у всіх союзних республіках. В Україні «Положення про добро-
вільні народні дружини РРФСР з охорони громадського порядку 
в Українській РСР» було затверджено постановою ЦК КП України 
і Ради Міністрів УРСР від 8 червня 1961 р.1 

Подальшої популяризації ролі громадськості у боротьбі з право-
порушеннями та злочинністю сприяла розробка низки нормативних 
актів, наприклад прийняття постанови ЦК КПРС та Ради Міністрів 
СРСР «Про подальше вдосконалення добровільних народних дружин 
з охорони громадського порядку» від 20 травня 1974 р. № 3792 та 
указу Президії Верховної Ради СРСР «Про основні права та обов’язки 
добровільних народних дружин з охорони громадського порядку» від 
20 травня 1974 р.3 

Добровільні народні дружини (ДНД) являли собою організації 
масового залучення трудящих до охорони громадського порядку. В їх 
об’єднання входило кілька мільйонів робітників, службовців, кол-
госпників, студентів, учнів та пенсіонерів. Тільки в Українській РСР 
їх налічувалося понад 35 тис. із 1,6 млн. учасників4. Про поширеність 
та загальновизнаність ДНД свідчить велика кількість наукових видань 
з цієї тематики5. Тому саме на цій формі участі радянських трудящих 
ми зупинимося докладніше.

1  Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і роз-
поряджень уряду Української РСР, т. VII. – К. : Політвидав України, 1964. – С. 185–
190.

2  СП СССР. – 1974. – № 12. – С. 67.
3  Ведомости Верхов. Совета СССР. – 1974. – № 22. – С. 326
4  Закалюк А. П. Общественное воздействие и предупреждение правонарушений 

/ А. П. Закалюк. – К. : Наук. думка, 1975. – С. 220.
5  Дементьев Н. В. Трудящиеся на страже общественного порядка / Н. В. Демен-

тьев. – М. : Профиздат, 1959. – 63 с.; Закалюк А. П. Общественное воздействие 
и предупреждение правонарушений / А. П. Закалюк. – К. : Наук. думка, 1975. – 262 с.; 
Закалюк А. П. Народні дружини / А. П. Закалюк, З. І. Сущук. – К. : Вид-во політ. л-ри 
України, 1966. – 108 с.; Захаров В. Ф. Роль общественных формирований в укрепле-
нии социалистической законности и правопорядка / В. Ф. Захаров. – К. : Знание, 
1982. – 48 с.; Гальперин И. М. Взаимодействие государственных органов и обще-
ственности по борьбе с преступностью (уголовно-правовое и уголовно-процессуаль-
ное исследование) / И. М. Гальперин. – М. : Юрид. лит., 1972. – 182 с.; 
Уткин В. А. Правовые основы участия общественности и трудовых коллективов 
в предупреждении рецидива преступлений / В. А. Уткин. – Томск : Изд-во Томск. 
ун-та, 1990. – 221 с.; Байтин М. И. Народные дружины / М. И. Байтин, В. С. Голь-
дман. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1969. – 208 с. 
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Діяльність добровільних народних дружин полягала в сприянні 
органам внутрішніх справ, прокуратури, юстиції та судам у зміцнен-
ні громадської безпеки, боротьбі з крадіжками, порушеннями правил 
торгівлі та іншими правопорушеннями, активній участі у боротьбі 
з дитячою бездоглядністю та злочинністю неповнолітніх1. Разом із 
дружинами в охороні громадського порядку приймали участь комсо-
мольські оперативні загони; товариські суди; домові, вуличні та 
квартальні комітети; ради громадськості при відділах міліції та їх 
дитячих кімнатах; дитячі кімнати міліції на громадських засадах; 
комісії місцевих Рад у справах неповнолітніх тощо2.

У цілях забезпечення виконання своїх обов’язків народним дру-
жинникам були надані відповідні права: вимагати від громадян до-
тримання встановленого громадського порядку та припинення право-
порушень; вимагати від порушників пред’явлення документа, що 
засвідчує особу; складати у відсутності працівників міліції або інших 
уповноважених осіб протокол у випадках злісного порушення гро-
мадського порядку з подальшою передачею протоколу начальнику 
штабу (командиру) дружини; доставляти в міліцію або в штаб ДНД 
осіб, які вчинили правопорушення, або в цілях припинення право-
порушень, а також для встановлення особи порушника і складання 
протоколу, якщо немає можливості скласти його на місці порушення 
(при цьому знаходження доставленої особи в штабі ДНД не може 
продовжуватися більше однієї години); вилучати знаряддя вчинення 
правопорушення і негайно передавати їх в міліцію та ін. Протидія 
законній діяльності, посягання на життя, здоров’я та гідність дружин-
ників у зв’язку з їх діяльністю з охорони громадського порядку кара-
лась відповідно до законодавства. 

Серед основних форм і методів роботи ДНД можна назвати такі: 
патрулювання та виставлення постів на вулицях, площах, парках і в 
інших громадських місцях; проведення рейдів по виявленню право-
порушень та осіб, що їх вчинили; проведення індивідуальної виховної 
роботи з особами, які вчиняють правопорушення, встановлення шеф-

1  Взаимодействие милиции и населения: к итогам Харьковского эксперимента. – 
Харьков : Нац. ун-т внутр. дел, 2003. – С. 31.

2  Байтин М. И. Народные дружины / М. И. Байтин, В. С. Гольдман. – Саратов : 
Приволж. кн. изд., 1969. – С. 16.
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ства дружинників над такими особами; роз’яснення громадянам за-
конодавства й правил співжиття; оформлення матеріалів на право-
порушників і спрямування їх у відповідні органи держави та громад-
ські організації; випуск сатиричних плакатів і фотовітрин, 
використання засобів друку, радіо й телебачення з метою профілак-
тики правопорушень і впливу на порушників; обговорення поведінки 
порушників на засіданнях штабу ДНД1. Народні дружини створюва-
лися за виробничо-територіальним принципом на підприємствах, 
будівництвах, в колгоспах, організаціях, навчальних закладах, жит-
лово-експлуатаційних конторах, гуртожитках тощо. У ДНД на добро-
вільних засадах приймалися особи із числа передових громадян Ра-
дянського союзу, які досягли 18 років та здатні за своїми моральними 
якостями успішно виконувати поставлені перед дружиною завдання. 
Положенням про ДНД передбачалося також створення спеціалізова-
них народних дружин або спеціалізованих груп у складі дружин задля 
кращої організації роботи з боротьби з окремими видами правопору-
шень. Такі дружини, загони або групи організовувалися для збере-
ження власності громадян, безпеки дорожнього руху, боротьби з пра-
вопорушеннями серед неповнолітніх, пияцтвом та ін. Однією із форм 
спеціалізації було створення оперативних комсомольських загонів 
дружинників. Порядок їх організації і діяльності визначався Поло-
женням про оперативні комсомольські загони дружинників, затвер-
дженого ухвалою Бюро ЦК ВЛКСМ від 26 грудня 1983 р.2 Дружини 
підпорядковувалися міським (районним) комітетам ВЛКСМ і штабам 
комсомольських оперативних загонів. Діяльність останніх полягала 
в: а) участі в охороні громадського порядку у населених пунктах, 
місцях масового відпочинку молоді, на культурних і спортивних за-
ходах, транспортних магістралях й інших об’єктах; б) сприянні пра-
воохоронним органам у боротьбі з окремими видами злочинів, запо-
біганні правопорушенням серед молоді та неповнолітніх; в) прове-

1  Положение о добровольных народных дружинах по охране общественного 
порядка в Украинской ССР. Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних 
Украинской ССР. Положение об общественных воспитателях несовершеннолетних. – 
Киев : Молодь, 1989. – С. 12.

2  Фролов В. А. Участие общественности в охране общественного порядка / 
В. А. Фролов. – М. : Юрид. лит., 1985. – С. 211.
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денні індивідуальної виховної роботи з підлітками, схильними до 
протиправної поведінки й тими, хто перебував на обліку в інспекціях 
у справах неповнолітніх; г) пропаганді й розповсюдженні правових 
знань, правового виховання хлопців і дівчат; д) залученні молоді 
у члени загону, рекомендації кращих з них для роботи в правоохорон-
них органах і навчання в юридичні й спеціальні учбові заклади; 
е) шефстві над загонами юних друзів міліції, інспекторів руху, по-
жежників й інших підліткових об’єднань.

Керівництво ДНД здійснювалося Радами депутатів трудящих та 
їх виконавчими і розпорядчими органами. Державні органи, громад-
ські організації, а також посадові особи всебічно сприяли та допо-
магали добровільним народним дружинам у їх діяльності. Органи 
внутрішніх справ, у свою чергу, забезпечували організацію повсяк-
денної взаємодії із членами добровільних народних дружин, прово-
дили інструктаж дружинників, навчали їх формам і методам бороть-
би з правопорушеннями, надавали необхідну методичну допомогу 
дружинам у плануванні та обліку їх діяльності1.

За активну участь у боротьбі з правопорушеннями народні дру-
жинники заохочувались додатковою відпусткою, правом на отриман-
ня житла, пільговими путівками в санаторії, грошовими преміями або 
цінними подарунками. До дружинників, які несумлінно виконували 
свої обов’язки, застосовувалось покарання у виді зауваження, догани, 
сурової догани та, навіть, виключення із дружини.

Запобіжна діяльність радянської громадськості відрізнялася різно-
манітністю та охоплювала різни сфери суспільного життя. Відомо, 
що осуд і критика з боку товаришів іноді діє достатньо ефективно. 
Ще В. І. Ленін при розробці Програми партії у 1919 році значну ува-
гу приділяв організації товариських судів, відмічаючи необхідність 
їх введення для окремих категорій правопорушників. У діяльності 
товариських судів він убачав реальну основу для виправлення й пере-
виховання осіб, які вчинили незначні злочини. Програма КПРС ука-
зувала, що в майбутньому «товариський осуд антигромадських учин-
ків поступово стане головним засобом викоренення буржуазних 

1  Фролов В. А. Участие общественности в охране общественного порядка / 
В. А. Фролов. – М. : Юрид. лит., 1985. – С. 15.
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проявів та звичаїв»1. Головним напрямом діяльності товариських 
судів стає запобігання правопорушень і виховання шляхом переко-
нання та громадського впливу. Не оминув увагою цю форму участі 
громадськості в боротьбі з антигромадськими проявами й М. С. Хру-
щов. У доповіді на ХХІ з’їзді КПРС він зауважив: «Коли будуть ак-
тивно діяти громадські товариські суди й сама громадськість виділить 
людей для забезпечення громадського порядку, тоді легше буде боро-
тися із правопорушниками»2.

У статті 1 указу Президії Верховної Ради Української РСР «Про 
затвердження Положення про товариські суди Української РСР і По-
ложення про громадські ради по роботі товариських судів Української 
РСР» від 23 березня 1977 р. № 852-IX вказано, що товариські суди – це 
виборні громадські органи, покликані активно сприяти вихованню 
громадян у дусі соціалістичного відношення до праці, до соціалістич-
ної власності, дотримання правил соціалістичного співжиття, вихо-
вання почуття колективізму і товариської допомоги, повага до честі 
й гідності радянських людей3. 

До складу товариського суду обиралися громадяни, які за своїми 
діловими і моральними якостями були здатні успішно вирішувати 
завдання, поставлені перед товариськими судами. Кожний член това-
риського суду був зобов’язаний проявляти високу дисципліну і органі-
зованість, бути непримиренним до правопорушень й антигромадських 
вчинків, у своїй діяльності суворо дотримуватися закону. Кандидати 
у члени товариського суду висувалися партійними, профспілковими, 
комсомольськими та іншими громадськими організаціями, а також 
окремими громадянами. Списки кандидатів у члени товариського суду 
вивішувалися для загального ознайомлення. Товариські суди обира-
лися шляхом відкритого голосування на загальних зборах колективів 
трудящих та зібраннях громадян за місцем мешкання чисельністю не 
менше 5 членів. 

Згідно з Положенням про товариські суди Української РСР това-
риськими судами розглядалися проступки, пов’язані з порушенням 

1  Внеочередной ХХІ съезд Коммунистической партии Советского Союза. Сте-
нографический отчет. В 2-х т. Т. 1. – М. : Госполитиздат, 1959. – С. 412.

2  Дементьев Н. В. Трудящиеся на страже общественного порядка / Н. В. Демен-
тьєв. – М. : Профиздат, 1959. – С. 55.

3  Ведомости Верхов. Совета УССР. – 1977. – № 14. – Ст. 132.
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громадського порядку, передусім, про розпиття спиртних напоїв та 
перебування у нетверезому стані в громадських місцях. Також у впро-
вадженні товариських судів знаходилися справи про дрібне хуліган-
ство; вчинені вперше дрібні розкрадання державної або колективної 
власності; дрібну спекуляцію; крадіжку малоцінних побутових пред-
метів; справи, що виникали у сфері побутових відносин. Товариський 
суд був потужним інститутом громадського впливу на осіб, які по-
рушують трудову дисципліну та норми поведінки. Головними напря-
мами їх роботи були: запобігання правопорушенням; виховання 
шляхом переконання та громадського впливу; створення обстановки 
нетерпимості до антигромадських вчинків.

Різноманітність форм участі громадськості у забезпеченні право-
порядку викликала необхідність у координації їх роботи як між собою, 
так і з державними органами, тим самим зумовивши виникнення 
громадських пунктів охорони порядку з наданням приміщень за ра-
хунок органів місцевої влади. Метою їх створення було підвищення 
ефективності профілактики злочинів і правопорушень за місцем про-
живання громадян та у житлових мікрорайонах.

Рішення про створення або припинення громадських пунктів 
охорони порядку приймалися виконавчими комітетами районних, 
міських, сільських Радах народних депутатів за пропозицією громад-
ських організацій, органів громадської самодіяльності та трудових 
колективів. Таким чином, радянська громадськість отримала можли-
вість координувати свої зусилля з охорони правопорядку як за місцем 
проживання, так і за місцем роботи. Склалася струнка система взаємо-
дії громадськості з органами місцевої влади в охороні громадського 
порядку.

Між тим перелічені приклади форм та методів участі громадськос-
ті у запобіжній діяльності не є вичерпними, серед них можна також 
назвати: ради профілактики правопорушень у трудових колективах, 
комісії по боротьбі з пияцтвом, міжвідомчі комісії, вуличні, домові та 
квартальні комітети, комісії у справах неповнолітніх, громадські ін-
спекції у справах неповнолітніх, інститути шефства та наставництва, 
загальні збори колективів, сільські сходини та ін.1 Не можна не звер-

1  Тихомиров Д. Е. Профилактика правонарушений – дело общественное / 
Д. Е. Тихомиров. – К. : Знание, 1983. – С. 36. 
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нути увагу на досвід деяких підприємств м. Харкова, де були створе-
ні ради з вивчення та усунення причин, що сприяють вчиненню 
правопорушень. Ради, які складалися із представників громадських 
організацій, кадрових робітників та пенсіонерів, розробляли рекомен-
дації з усунення причин конкретних правопорушень й здійснювали 
контроль за втіленням їх у практику. Нелегку, але дуже важливу, 
функцію допомоги у перевихованні злочинців та запобіганні реци-
дивній злочинності виконували спостережні комісії та піклувальні 
ради.

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що між роз-
глянутими вище формами і методами участі громадськості в охороні 
громадського порядку та боротьбі зі злочинністю не має принципових 
відмінностей. І хоча деякі з них здійснювали охорону громадського 
порядку, оперативно-розшукову діяльність, іноді навіть брали на себе 
функції суду, а інші були орієнтовані на профілактику та запобігання 
злочинності, всі вони, діючи на громадських засадах, переслідували 
єдину мету – подолати злочинність. Ці громадські формування були 
відображенням тієї ідеології, яка панувала у суспільстві понад 70 ро-
ків на теренах нашої держави. 

Однак, великий досвід безпосередньої участі трудящих в охороні 
громадського порядку, накопичений за роки Радянської влади, по-
ступово втрачав свою актуальність у зв’язку з формалізмом, пору-
шенням принципу добровільності участі тощо. Як наслідок цього, 
знизилася чисельність добровільних народних дружин та їх актив-
ність у боротьбі зі злочинністю, а в деяких регіонах вони зовсім при-
пинили своє існування. Зупинили роботу товариські суди, помітно 
погіршилася діяльність громадських пунктів охорони правопорядку. 

Помітний спад активної участі громадськості у запобіжній діяль-
ності почався з 1989 року. До цього часу традиційні радянські орга-
нізаційні форми участі громадськості в боротьбі з правопорушеннями 
стали малоефективними у зв’язку зі зміною характеристик злочин-
ності. На початку 90-х років серйозним ударом для діяльності добро-
вільних народних дружин стала передача комерційним структурам 
приміщень пунктів громадської охорони правопорядку, приватизація 
і закриття багатьох великих підприємств (з трудових колективів яких 
раніше створювалися ДНД) та відсутність фінансування. Втратила 
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значення соціальна профілактика, що, поза сумнівом, вплинуло на 
стан злочинності в державі. Це також підтверджується тенденцією 
зростання кількості зареєстрованих злочинів. Так, протягом 1993–
1995 років у країні мало місце суттєве збільшення зареєстрованих 
злочинів з 480478 до 641860, тобто більше, ніж на третину. Коефіцієнт 
злочинності у розрахунку на 100 тис. населення України збільшився 
за цей час з 919 до 12501. 

Отже, можна зробити висновок, що за доби Радянського Союзу 
превентивна роль громадськості в системі загального та спеціально-
го запобігання злочинності була досить вагомою. У цей період у кра-
їні функціонувала величезна мережа громадських організацій, яка не 
лише надавала допомогу правоохоронним органам в охороні громад-
ського порядку і боротьбі зі злочинністю, але й позитивно впливала 
на виховання широких верств населення, завдяки чому ґрунтовно 
звужувалося коло осіб з протиправною поведінкою. Проте, звертаю-
чись до досвіду минулого, необхідно виважено ставитися до досяг-
нень попередників, ураховуючи досягнені ними негативні та пози-
тивні результати.

1.2 Сучасне кримінологічне розуміння  
поняття громадськості як суб’єкта запобігання 

і протидії злочинності 

Суб’єкт будь-якої діяльності – це носій функціональних прав 
і обов’язків, який реалізує певне коло завдань для досягнення кінцевої 
мети та володіє компетенцією приймати участь у такій діяльності. На 
нього розповсюджуються норми, що регламентують цю діяльність та 
режим законності. Віднесення особи чи організації до кола таких 
суб’єктів означає постійну або триваючу (систематичну) участь у ній2. 

1  Кулик О. Г. Злочинність в Україні: тенденції, закономірності, методи пізнання : 
монографія / О. Г. Кулик. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – С. 37. 

2  Курс советской криминологии: Предупреждение преступности. – М. : Юрид. 
лит., 1986. – С. 49. 
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Ученими зазначається, що обов’язковою ознакою суб’єкта запо-
бігання злочинності є цілеспрямованість всіх або частини функцій 
в межах правоохоронної діяльності. Зазвичай суб’єктами запобігання 
злочинності вважаються усі державні органи, громадські організації 
та окремі громадяни, які спрямовують свою діяльність на розробку 
і реалізацію заходів, пов’язаних із запобіганням, обмеженням, усу-
ненням криміногенних явищ і процесів, що породжують злочини, 
а також на їх недопущення на різних стадіях злочинної поведінки, 
у зв’язку з чим мають права, обов’язки й несуть відповідальність1. 
Тобто, запобігання злочинності передбачає активну діяльність дер-
жавних органів, громадських організацій та ініціативних громадян 
щодо усунення причин і умов злочинів.

Дослідження системи суб’єктів запобігання злочинності не може 
бути повним без визначення ролі громадськості у такій діяльності. 
Необхідність участі громадськості у запобіжній діяльності вже стала 
своєрідною аксіомою. До того ж, індикатором ефективності запобі-
гання злочинності є, з одного боку, уповільнення темпів зростання 
кількості злочинів, стабілізація чи зниження рівня злочинності, а з 
другого – відчутне підвищення соціально-профілактичної активнос-
ті населення.

Як показав екскурс в історію, у період існування Радянського Со-
юзу був накопичений чималий досвід використання потенціалу гро-
мадськості в запобіжній діяльності. Це не суперечило офіційній 
доктрині, згідно з якою у соціалістичній державі головним напрямом 
боротьби зі злочинністю вважалось запобігання злочинності, усунен-
ня причин та умов, що їх породжують. Це принципове положення 
було навіть закріплене у Програмі КПРС і втілення його в життя ви-
знавалося одним із першочергових завданням всього радянського 
суспільства2. Вважаємо, що добре налагоджена виховна робота ство-
рювала певне підґрунтя для викорінення різного роду антигромад-
ських вчинків і сприяла їх зменшенню. У вирішенні цього завдання 

1  Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. Т. 5. Криміналь-
но-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні / за заг. ред. 
В. В. Сташиса. – X. : Право, 2008. – С. 375. 

2  Сахаров А. Б. Социальная система предупреждения преступлений / А. Б. Са-
харов // Сов. государство и право. – 1972. – № 11. – С. 66.
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відповідальна роль належала ідеологічній, виховній роботі в масах, 
що проводилася партією, комсомолом, профспілками та іншими гро-
мадськими організаціями.

Інститут участі громадськості в боротьбі зі злочинністю характе-
ризувався такими ознаками: добровільністю об’єднання трудящих, 
що мало самодіяльний характер; спрямуванням діяльності на досяг-
нення соціально значущої мети; вираженням громадської думки та 
волі окремих соціальних груп соціалістичного суспільства; викорис-
танням засобів громадського впливу, заснованих на громадському 
переконанні та примусі1. Тобто, система радянського варіанту гро-
мадського запобігання злочинності будувалась на основі активної, 
свідомої діяльності самих громадян та їх об’єднань. Добровільна 
ініціатива громади носила дієвий характер їх участі з обов’язковим 
дотриманням законності.

Про успіх у діяльності по запобіганню злочинності за участю 
громадян свідчать також положення низки документів ООН. Напри-
клад, учасники спеціальної сесії ІV конгресу ООН по боротьбі зі 
злочинністю та поводженню з правопорушниками визнали важливість 
та ефективність залучення громадськості до запобіжної діяльності, 
особливо на ранніх стадіях цієї роботи. Було відмічено, що для до-
сягнення такої участі уряди держав повинні активно сприяти ство-
ренню таких об’єднань та забезпечувати постійну підтримку їх зу-
силь2. Більше того, участь громадськості у запобіганні злочинності 
визнана однією із прямих стратегій запобігання злочинності VІІІ 
конгресом ООН по боротьбі зі злочинністю та поводженню з право-
порушниками. Про успішність запровадження ідеї організації асоці-
ацій громадян по запобіганню злочинності (асоціації помічників 
поліції, комітети по запобіганню злочинності та захисту дітей або 

1  Кригер В. И. Участие общественности в предупреждении преступности в со-
циалистических странах: (общие вопросы развития общественной активности) / 
В. И. Кригер // Участие общественности в борьбе с преступностью в социалисти-
ческих странах: сб. ст. по материалам V конгресса криминологов соц. стран. – М. : 
Изд-во всесоюз. ин-та по изуч. причин и разработке мер предупр. преступ.,1980. – 
С. 12.

2  Див.: Документ A/CONF.43/2 // Доповідь Четвертого конгресу ООН із запобі-
гання злочинності і кримінального правосуддя (Кіото, Японія, 17–26 серп. 1970 р.).
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спільні формування приватної охорони та поліції) свідчать доповіді 
представників розвинутих країн1. 

Відмічаючи актуальність проблем залучення громадськості до 
участі в запобіжній діяльності та пропонуючи розуміння цієї діяль-
ності, потрібно визначитися із природою та сутністю цього феномену, 
а також із суб’єктами, що охоплюються цим поняттям. На теперішній 
час правового визначення поняття громадськості не існує. Тому постає 
питання, про яку громадськість має йтися – про всіх громадян країни 
чи про тих, кого дійсно хвилює напружена криміногенна обстановка 
і високий рівень криміналізації суспільства. 

Із огляду на зазначене, методологічним завданням є визначення 
тієї частини суспільства, яка охоплювалася би поняттям «громад-
ськість». На наш погляд, ключовими для його визначення є категорії 
«суспільство», «громадянське суспільство». Розглянемо сутність цих 
категорій.

Поняття «суспільство» у залежності від характеру філософської 
або соціологічної системи поглядів дослідників набувало різних ін-
терпретацій. В історії філософії та соціології суспільство розумілось 
як сукупність індивідів, які об’єднуються для задоволення «соціаль-
них інстинктів», контролю над своїми діями2. У філософії Нового 
часу уявлення про суспільство формувалось у рамках теорії природ-
ного права та суспільного договору, де зазначалося, що виникнення 
держави і права є, зокрема, результатом свідомого узгодження між 
індивідами. Пізніше Г. Гегель виокремив громадянське суспільство 
як сферу приватних інтересів від держави. 

Соціологічні концепції суспільства розрізнялися передусім за-
лежно від тлумачення природи єдності людського існування, пояс-
нення принципу утворення соціальних зв’язків3. Наприклад, відомий 
французький соціолог О. Конт розглядав суспільство як цілісну 

1  Див.: Документ A/CONF.144/6 // Доповідь Восьмого конгресу ООН із запобі-
гання злочинності і кримінального правосуддя (Гавана, Куба, 27 серп. – 7 верес. 
1990 р.); A/CONF.121/18 // Доповідь Сьомого конгресу ООН із запобігання злочин-
ності і кримінального правосуддя (Мілан, Італія, 26 серп. – 6 верес. 1985 р.).

2  Социологический справочник: справочное издание / общ. ред. В. И. Воловича; 
сост. В. И. Тарасенко, В. И. Паниотто, А. И. Вишняк. – Киев : Политиздат Украины, 
1990. – С. 63.

3  Там само. – С. 64.
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функціональну систему, елементи і підрозділи якої тісно взаємозв’язані 
між собою; суспільство, засноване на розподілі праці та солідарнос-
ті1. Головна ідея Е. Дюркгейма полягала в тому, що суспільство за-
сноване на солідарності людей2. 

Інший підхід до розуміння суспільства запропоновано М. Вебе-
ром: як передумова суспільства виступає не соціум, а індивіди, що 
діють свідомо. Тобто, суспільство – це продукт соціальних, орієнто-
ваних на інших осіб дій3.

К. Маркс сприймав суспільство як сукупність зв’язків і відносин 
між людьми, які складаються у історичному розвитку в процесі їхньої 
спільної економічної діяльності. Тобто, суспільство є продуктом вза-
ємодії людей4. Саме цей підхід наразі є загальновизнаним. 

У загальному розумінні суспільство можна визначити як спосіб 
буття людства, сукупність усіх засобів взаємодії та форм об’єднання 
людей, що склалися історично5, мають спільну територію, загальні 
культурні цінності та соціальні норми, характеризуються соціокуль-
турною ідентичністю її членів. Суспільство характеризується стійкіс-
тю, цілісністю, саморозвитком і наявністю особливих соціальних 
цінностей і норм, що визначають їх поведінку. 

У свою чергу, громадянське суспільство – це частина суспільства 
з розвиненими економічними, політичними, духовними й іншими 
відносинами і зв’язками, яке взаємодіє із державою і функціонує на 
засадах демократії та права. Іншими словами, це механізм соціально-
го зв’язку, що складається із системи місцевого самоврядування, 
різноманітних об’єднань, суспільних рухів тощо. Воно не протистав-
ляється державі, а співпрацює з нею для досягнення загальних цілей. 
Побудова громадянського суспільства є метою суспільного розвитку, 

1  История социологии в Западной Европе и США: учебник для вузов / отв. ред. 
Г. В. Осипов. – М. : НОРМА – ИНФРА М, 2001. – С. 34. 

2  Там само. – С. 149. 
3  Вебер М. Избранное. Образ общества / пер. с нем. – М. : Юрист, 1994. – 

С. 568–569. 
4  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – в 50 т. – Т. 27. – 2-е изд. – М : Гос. изд-во 

полит. лит., 1962. – С. 402.
5  Социологический справочник: справочное издание / общ. ред. В. И. Воловича; 

сост. В. И. Тарасенко, В. И. Паниотто, А. И. Вишняк. – Киев : Политиздат Украины, 
1990. – С. 63.
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засобом всебічного забезпечення інтересів прав і свобод людини 
і громадянина1. 

На думку А. Колодій, громадянське суспільство – це сфера спіл-
кування та солідарності, спонтанної самоорганізації і самоврядуван-
ня вільних індивідів на основі добровільно сформованих асоціацій 
громадян, яка захищена необхідними законами від прямого втручан-
ня й регламентації із боку держави2. До інститутів громадянського 
суспільства нею віднесено: громадські організації, професійні та 
творчі спілки, організації роботодавців, благодійні і релігійні органі-
зації, органи самоорганізації населення, недержавні засоби масової 
інформації та інші непідприємницькі товариства й установи, легалі-
зовані відповідно до законодавства.

Продовжуючи логіку міркувань, перейдемо до дослідження змісту 
терміна «громадськість» та існуючих поглядів щодо його розуміння. 

У широкому соціальному контексті загальноприйнятим є визна-
чення «громадськості» як соціально активної частини суспільства, 
яка на добровільних засадах бере участь у житті цього суспільства та 
виражає його думку3.

Наприклад, у теорії та практиці паблік рілейшнз поняття «громад-
ськість» є багатоплановим, одним із ключових. У найзагальнішому 
розумінні під громадськістю мається на увазі будь-яка група людей 
(можливо, навіть й окремі індивіди), що так чи інакше пов’язана 
з життєдіяльністю організації або установи. Це можуть бути її власні 
службовці, громада, що мешкає по сусідству, клієнти, працівники 
засобів масової інформації, державні службовці, видатні особистості 
тощо4.

У розумінні Ю. Хабермаса, «громадськість» – це специфічний 
соціальний квазісуб’єкт, орієнтований на раціональне обговорення 

1  Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. – 
К. : Юрид. думка, 2007. – С. 143. 

2  Колодій А. Історична еволюція громадянського суспільства та уявлень про 
нього (формування ідеалу) / А. Колодій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.ji.lviv.ua/n21texts/kolodij.htm. – Заголовок з екрана.

3  Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка: Толково-образовательный / 
Т. Ф. Ефремова. – 2-е изд., стереотип. – М. : Рус. яз., 2001. – Т. 1: А-О. – С. 1098.

4  Московець В. І. Поняття «громадськість» у законодавстві та адміністративно-
правовій теорії / В. І. Московець // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 631.
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загальних проблем за участю всіх громадян. Термін «громадськість» 
Ю. Хабермас пов’язує з поняттям «публічна сфера». Громадськість 
покликана в процесі комунікації її учасників виробляти критичні 
судження, думки, формулювати їх та придавати гласності; вона може 
викликати значущу для громадян цілої країни дискусію (наприклад, 
диспут навколо відміни або ухвалення важливого закону, проблеми 
оцінки злочину, що приголомшив все суспільство); вона повинна ви-
являти слабкі та сильні сторони функціонування держави, критично 
осмислювати прийняті чиновниками рішення1.

Американський соціолог Г. Блумер розглядає громадськість як 
тип колективної поведінки. На його думку, це певне групування людей 
утворюється як відгук на деяку ситуацію чи проблему. Індивіди усе-
редині громадськості інтенсивно беруть участь в обговоренні якої-
небудь проблеми, шукають її вирішення. Вони можуть бути знайомі 
або ні, можуть регулярно зустрічатися чи жити в різних куточках 
країни, але вони обов’язково включені в обговорення однієї пробле-
ми – наприклад, уведення або відміну смертної кари. Громадськість 
у цьому розумінні «виникає» тільки разом із проблемою, вона не має 
організаційної форми, індивіди в ній не наділені фіксованими ролями. 
Громадськість не відрізняється одностайністю, вона перебуває у ста-
ні дискусії, її склад може змінюватися. Таким чином, громадськість 
набуває свій особливий тип єдності і можливості діяти, завдяки до-
сягненню колективного рішення2.

У європейському Кодексі кращих практик участі громадськості3 
термін «громадськість» використовується для позначення організацій 
громадянського суспільства, у тому числі об’єднань волонтерів, не-
комерційних організацій, асоціацій, фондів, благодійних організацій, 

1  Берберих М. В. Коммуникативный подход и историческая концепция Юргена 
Хабермаса : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 07.00.09 ; М. В. Берберих / Волгоград. 
гос. ун-т. – Волгоград, 2011. – Режим доступа : http://lib.volsu.ru/gsdl/cgi-bin/library.
exe. – Загл. с экрана.

2  Блумер Г. Теории символического интеракционизма / Г. Блумер [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://filosofy.vuzlib.net/book_o021_page_6.html. – Загл. 
с экрана.

3  Code of Good Practice for Civil Participation in the Decision-Making Process (CONF 
/PLE(2009)CODE1): Adopted by the Conference of INGOs at its meeting on 1stOctober 
2009. – Strasburg, 2009. – P. 5. 
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а також географічних спільнот або спільнот за інтересами і право-
захисних груп. Основні види діяльності неурядових організацій зо-
середжені на принципах соціальної справедливості, правах людини, 
демократії та верховенства права.

У результаті аналізу вищевказаних думок можна зробити висно-
вок, що у поняття «громадськість» вкладається два основних значен-
ня: перше з них пов’язане з абстрактною якістю «громадська солідар-
ність», а друге – із діючим соціальним суб’єктом, активними групами 
людей. 

Якщо термін «громадянське суспільство» за різних часів розумівся 
як політична доктрина або ідея, то «громадськість» – ближче до прак-
тики та традицій суспільного життя. Для громадськості, як і для гро-
мадянського суспільства, характерні: потреба у спілкуванні, орієнтація 
на колективну діяльність, пріоритет громадських інтересів перед інди-
відуальними, активне вираження своєї суспільної позиції1. Головним 
результатом реалізації ідей цих інститутів є створення системи соці-
ального контролю за владою та формування соціальної держави.

Тепер розглянемо поняття «громадськість» у контексті запобіжної 
діяльності.

На думку О. М. Гаврилова, термін «громадськість», який широко 
використовувався у науковій літературі як у правовому, так і змістов-
ному плані, втратив свою актуальність. Під громадськістю розумілись 
різноманітні громадські організації та трудові колективи, їх уповно-
важені представники, а також окремі громадяни, які брали активну 
участь у житті суспільства, зокрема запобіжної його діяльності. Тому, 
з огляду на сучасні реалії, науковець пропонує використовувати більш 
ширше поняття, ніж «громадськість». Таким він вважає термін «на-
селення», який, на його думку, точніше відображає зміст поняття 
«громадськість»2. 

На нашу думку, з точки зору термінології, це не правильно, оскіль-
ки людей, що об’єднуються поняттям «населення», пов’язує один із 
одним винятково територіальна ознака, а основним принципом учас-

1  Юридична енциклопедія : В 6 т. / ред. кол. : Ю. С. Шемшученко (відп. ред. ) та 
ін. – К. : Укр. енцикл., 1998. – Т. 1 : А-Г. – С. 672.

2  Гаврилов А. М. Привлечение населения к участию в борьбе с преступностью : 
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / А. М. Гаврилов ; Сарат. юрид. ин-т МВД Рос-
сии. – Саратов, 2004. – С. 47.
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ті громадян і їх добровільних формувань у запобіжній діяльності 
є спільна мета, ідея та інтереси. Саме це є основою об’єднання 
людей та їх самостійних дій. 

Дійсно, «громадськість» дещо популістське поняття. Його слід 
розглядати в широкому розумінні як комплексну соціальну спільноту. 
Воно об’єднує такі взаємопов’язані між собою різномасштабні ви-
значення, як народ, який є носієм суверенітету, єдиним джерелом 
влади в Україні і безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя 
(статті 5 і 124 Конституції України), а також різні громадсько-полі-
тичні рухи, професійні спілки, добровільні об’єднання та інші гро-
мадські формування самоорганізації населення, які беруть участь 
у суспільному житті країни1. 

У структурному плані до суб’єктів запобігання злочинності, які 
охоплюються поняттям «громадськість», можна віднести окремих 
громадян та громадські об’єднання, які беруть активну участь у реа-
лізації запобіжної діяльності держави, використовуючи незаборонені 
чинним законодавством форми, методи і засоби. В кримінологічній 
літературі питання віднесення громадян до суб’єктів запобіжної ді-
яльності є дискусійним. Однозначних теоретичних позицій науков-
цями з цього приводу не сформульовано. Наприклад, А. І. Алексєєв 
піддає сумніву віднесення окремих громадян, незалежно від їх ста-
тусу та соціальних призначень, до суб’єктів запобігання злочинності 
чи правопорушень, зазначаючи, що в свій час це мало певні підстави 
у зв’язку з широко трактованим поняттям морального обов’язку та 
деяких політико-правових настанов (зокрема, Конституція СРСР 
1977 р. передбачала обов’язок всіх громадян бути непримиренними 
до антигромадських вчинків, всебічно сприяти охороні громадського 
порядку). Так, він вважає, що з огляду на сьогодення невиправдано 
відносити всіх громадян до кола суб’єктів запобігання злочинності. 
Виключенням, на його думку, є віктимологічна профілактика2. 

1  Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності (кримінально-
правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми). – 
Х. : Право, 2001. – С. 228.

2  Алексеев А. И. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы : 
монография / А. И. Алексеев, С. И. Герасимов, А. Я. Сухарев. – М. : НОРМА, 2001. – 
С. 91–92.
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Також висловлюється точка зору про те, що суб’єктами громад-
ського впливу громадяни можуть бути лише як активісти громад-
ських організацій, члени (представники) громадських організацій 
та інших соціальних колективів – носіїв громадської думки1. Поді-
бної думки дотримувався і А. П. Закалюк. Так, у праці «Обществен-
ное воздействие и предупреждение правонарушений» (1975 р.) він 
обґрунтовує свою позицію такою тезою: «… не кожен моральний 
вплив є громадським, тому не можна беззаперечно відносити до 
суб’єктів громадського впливу в запобіганні правопорушень всіх 
громадян. Звичайно, в широкому сенсі кожний громадянин може 
бути носієм громадської думки нашого суспільства, але все ж таки, 
цю свою якість він набуває в силу конкретного зв’язку з суспіль-
ством у безпосередньому соціальному оточенні. Тому дії громадян 
можуть визнаватися громадським впливом у тих випадках, коли вони 
розглядаються як члени (або представники) громадських організацій 
та інших соціальних колективів-носіїв громадської думки й «пере-
дають» вплив інших»2. Дещо відмінне, більш справедливе бачення 
поняття громадського впливу знаходимо у роботах Г. М. Миньков-
ського, В. Г. Танасевича, В. Б. Яструбова. Зокрема, вони вважають, 
що реалізація громадянами своїх прав, як суб’єктів запобігання 
злочинності здійснюється не тільки у формі участі в запобіжній ді-
яльності громадського об’єднання чи колективу, але й у формі по-
зитивного впливу на осіб із близького оточення, а також у формі 
безпосередньої участі в присіканні злочину, запобіганні можливої 
злочинної діяльності, рецидиву3. До того ж, Конституція України 
закріплює за кожним громадянином право захищати своє життя 
і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань 
(ст. 27 Конституції України). 

Відповідно до ч. 1 ст. 36 Конституції України громадяни України 
мають право на об’єднання у громадські організації для здійснення 

1  Курс советской криминологии: Предупреждение преступности. – М. : Юрид. 
лит., 1986. – С. 80.

2  Закалюк А. П. Общественное воздействие и предупреждение правонарушений 
/ А. П. Закалюк. – К. : Наукова думка, 1975. – С. 98. 

3  Теоретические основы предупреждения преступности / Ю. М. Антонян, 
А. Э. Жалинский, В. К. Звирбуль и др. ; Отв. ред. : Звирбуль В. К., Клочков В. В., 
Миньковский Г. М. – М. : Юрид. лит., 1977. – С. 175. 
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і захисту своїх прав і свобод та задоволення інтересів, за винятком 
обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки 
та громадського порядку тощо. Але відмітимо, що це право відно-
ситься до категорії політичних прав, які надають громадянам України 
право приймати участь у політичному житті держави. Проте слід 
визнати, що право на об’єднання має у своєму змісті два складових 
елементи: з одного боку, політичний, а з другого – громадянський 
(неполітичний). Як випливає з Конституції України, право на 
об’єднання надає можливість громадянам об’єднуватися у політичні 
партії та громадські організації1. 

Основними ознаками громадськості як суб’єкта запобігання зло-
чинності є: соціальна активність; зацікавленість в участі у заходах із 
запобігання злочинності; спрямованість на захист громадян від зло-
чинних посягань та представництво їх інтересів; здійснення своєї 
діяльності в межах суворого дотримання чинного законодавства та 
засад моралі; визначена організація та співпраця з іншими суб’єктами 
запобігання. 

Необхідно зазначити, що громадська активність у запобіганні 
злочинності є проявом соціальної активності взагалі. Розглянемо 
детальніше соціальну активність, яка посідає центральне місце серед 
наведених ознак громадськості. 

Активне ставлення особи до захисту суспільних благ, охороню-
ваних кримінальних законодавством, є необхідною умовою реалізації 
правоохоронної функції у сучасному середовищі. О. С. Капто роз-
глядає соціальну активність особи як ступінь прояву її сил, можли-
востей та спроможностей як члена колективу, суспільства. Соціальна 
активність, на думку Н. В. Щербакової, по-перше, є свідомою діяль-
ністю; по-друге – цілеспрямованою; по третє – це вольова діяльність 
особистості. Головною її ознакою, пише автор, є дійсно суспільний 
характер2. 

1  Ємець Л. О. Право громадян на об’єднання: правові підстави, значення та зміст 
/ Л. О. Ємець // Юриспруденція ХХІ століття: теорія і практика : зб. тез. – Д. : Дніпроп. 
держ. ун-т внутр. справ, 2008. – С. 105.

2  Щербакова Н. В. Правовая установка и социальная активность личности / 
Н. В. Щербакова. – М. : Юрид. лит., 1986. – С. 50.
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Найбільш розгорнутим і відбиваючим головний сенс соціальної 
активності є визначення В. З. Когана. Так, під соціальною актив-
ністю він розуміє свідому й цілеспрямовану діяльність особистос-
ті та її цілісно-соціально-психологічні якості, які, будучи діалек-
тично взаємозумовленими, визначають і характеризують ступінь 
або міру персонального впливу суб’єкта на предмет, процеси та 
явища навколишньої дійсності. При цьому діяльність є засібом 
існування соціального суб’єкта і реальним проявом його соціаль-
ної активності1. До цього додамо, що вагомими чинниками у ви-
значенні соціальної активності є її безоплатність та визнання по-
казником соціальної активності не будь-якої діяльності, а лише 
такої, що має відповідні якісні та кількісні характеристики в їх 
взаємозв’язку. 

Таким чином, дослідження громадськості як суб’єкта запобігання 
злочинності дає підстави надати таке її визначення. Під громадськіс-
тю, яка бере участь у запобіганні злочинності, ми розуміємо соціаль-
но активну частину суспільства (окремі громадяни та їх об’єднання), 
зацікавлену в участі у заходах із запобігання злочинності, яка добро-
вільно спрямовує свою діяльність на захист будь-якого члена спіль-
ноти від злочинних посягань та інших правопорушень та діє в межах 
суворого дотримання законодавства і засад моралі.

Проведений аналіз розуміння громадськості як суб’єкта запо-
бігання злочинності дозволяє зробити висновок, що для подальшо-
го вивчення та розробки засобів вирішення кримінологічних про-
блем участі громадськості у запобіжній діяльності в Україні необ-
хідним є закріплення у законі визначення цього поняття. Разом із 
тим не можна залишити поза увагою низку невирішених завдань як 
то: дослідження нормативного регулювання та практики участі 
громадськості у запобіганні злочинності; оцінку результативності 
роботи громадськості у запобіжній діяльності; питання щодо взаємо-
дії громадських об’єднань з органами влади, місцевого самовряду-
вання, правоохоронними органами у сфері запобігання злочинності 
тощо. 

1  Социальная активность [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://psyera.ru/
socialnaya-aktivnost-649.htm. – Загл. с экрана.
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1.3. Нормативне забезпечення залучення  
громадськості до сфери запобігання  

і протидії злочинності в Україні

Обґрунтування та визначення у попередніх розділах монографії 
положень та висновків про необхідність участі громадськості у за-
побіганні злочинності викликає необхідність розглянути норма-
тивно-правове регулювання та практику її участі у зазначеній ді-
яльності.

Сфера боротьби зі злочинністю, укріплення правопорядку та за-
конності в країні є одним із найбільш вагомих та першочергових за-
вдань, які ставляться перед державою та вирішення яких, відповідно, 
потребує найбільш повного урегулювання нормами права. Запобіган-
ня злочинності нерозривно пов’язане з послідовним здійсненням 
принципу законності й забезпечується всебічним правовим регулю-
ванням. У цьому сенсі можна говорити про створення правових засад 
запобіжної діяльності. 

«Регулювати» – означає впорядковувати, налагоджувати, спрямо-
вувати розвиток, рух чогось із метою приведення до відповідних 
правил. Неврегульованість діяльності призводить до хаотичності та 
невпорядкованості і як результат – низької ефективності.

Нормативне регулювання – це особлива форма діяльності суспіль-
ства, спрямована на створення, реалізацію та забезпечення різнома-
нітних загальних правил (норм) поведінки людей, з метою упорядку-
вання їх відносин і досягнення стабільності в суспільстві. Залежно 
від характеру створюваних загальних правил поведінки (норм), ме-
ханізму їх реалізації та засобів забезпечення виокремлюють кілька 
видів нормативного регулювання: 1) традиційне нормативне регулю-
вання, яке здійснюється шляхом формування та реалізації в суспіль-
стві звичаїв і традицій; 2) моральне нормативне регулювання, яке 
полягає у становленні та реалізації системи моральних принципів, 
що забезпечуються силою громадської думки; 3) правове нормативне 
регулювання, яке здійснюється шляхом створення та реалізації права, 
системи особливих правил поведінки, регулюючих найбільш вагомі 
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для суспільства відносини та забезпечуваних авторитетом і силою 
державної влади. Метою правового регулювання є підпорядкування 
поведінки людей загальним правилам, що тим самим гарантуватиме 
стабільність суспільних відносин.

Велика група суспільних відносин із метою їх упорядкування, 
подальшого укріплення та розвитку зазнає впливу права. Правове 
регулювання – особлива форма організації суспільних відносин, що 
виражає та відбиває їх специфіку з урахуванням цілей, завдань та 
методів відповідної галузі права1. До того ж право, як регулятор сус-
пільних відносин, встановлює коло прав та обов’язків їх суб’єктів. 
У зв’язку із назрілою необхідністю розширення і поглиблення форм 
взаємодії державних органів із громадськістю у боротьбі зі злочин-
ністю, постає потреба дослідити взаємовідносини, що виникають при 
цьому, та уяснити роль і обсяг правового регулювання. 

Автори монографії «Курс советской криминологии: Предупре-
ждение преступности» (1986 р.) дають таке визначення правового 
регулювання запобігання злочинності: «…це нормотворча діяльність 
держави та її органів, що закріплює в законних й інших нормативних 
актах цілі та завдання запобігання злочинності, коло суб’єктів, які 
здійснюють цю діяльність, їх компетенцію і основні форми та методи 
впровадження запобіжних заходів2.

Для регулювання запобігання злочинності використовується увесь 
спектр законодавства України. Норми, що містять запобіжний по-
тенціал, закріплені на всіх рівнях і в різних галузях права. Таким 
чином, аналіз структури правового забезпечення запобіжної діяль-
ності є принциповим моментом, по-перше, для запобігання злочинам 
силами громадськості, оскільки ефективність цієї діяльності багато 
в чому залежить від повноти та якості цієї нормативної бази. По-друге, 
успішність реалізації кримінологічної запобіжної функції передбачає 
добру орієнтацію суб’єктів запобігання у складному й значному за 

1  Гальперин И. М. Взаимодействие государственных органов и общественности 
по борьбе с преступностью (уголовно-правовое и уголовно-процессуальное иссле-
дование) / И. М. Гальперин. – М. : Юрид. лит., 1972. – С. 21. 

2  Курс советской криминологии: Предупреждение преступности / под ред. 
В. Н. Кудрявцева, И. И. Карпеца, Б. В. Коробейникова. – М. : Юрид. лит., 1986. – С. 36. 
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обсягом масиві нормативних положень. По-третє, знання про струк-
туру правових засад запобігання сприятиме окресленню на дійсно 
науковому ґрунті нових шляхів їхнього удосконалення1.

Теоретичні уявлення щодо меж предмета правового регулювання 
запобіжної діяльності громадськості в свій час викликали певні про-
тиріччя. Деякі вчені відстоювали позицію, засновану на протистав-
ленні права та громадського впливу, на запереченні правового харак-
теру відносин, що виникають у цій сфері2. Наприклад А. О. Ліеде 
з цього приводу висловлювався так: «Тут правове регулювання най-
менш доречне, бо вже відбулася заміна вимог права веліннями 
моральності»3. І. М. Гальперін розділяв цей погляд, зауважуючи, що 
було би неправильним звести все багатство форм участі громадськос-
ті у боротьбі зі злочинністю лише до регульованої галузі за допомогою 
правових засобів. Правове регулювання не треба розглядати як уні-
версальний засіб впливу на суспільні відносини. Деякі відносини 
внаслідок своїх особливостей не підлягають правовому регулюванню, 
або не потребують її, а регулювання низки інших відносин є недо-
цільним. Головним завданням громадськості у боротьбі зі злочинніс-
тю є профілактика, посилення та вдосконалення виховного впливу на 
нестійких членів суспільства, тому спроба регулювати ці заходи за 
допомогою тільки правових норм не є доцільною. Ця діяльність у зна-
чній мірі ґрунтується на принципах моралі4. Протилежної думки 
дотримується В. К. Звірбуль. Він вважає, що суспільні відносини, які 
виникають у процесі запобігання злочинності, повністю відповідають 
умовам правового регулювання5. 

1  Корнякова Т. В. Кримінологічні засади запобігання органами прокуратури зло-
чинам проти довкілля : монографія / Т. В. Корнякова. – К. : Ін Юре, 2011. – С. 334.

2  Уткин В. А. Правовые основы участия общественности и трудовых коллекти-
вов в предупреждении рецидива преступлений / В. А. Уткин. – Томск : Изд-во Томск. 
ун-та, 1990. – С. 132.

3  Лиеде А. А. Общественное поручительство в уголовном судопроизводстве : 
автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09 / А. А. Лиеде ; Ленинградский гос. ун-т 
им. А. А. Жданова. – Л. : , 1965. – С. 14.

4  Гальперин И. М. Взаимодействие государственных органов и общественности 
по борьбе с преступностью (уголовно-правовое и уголовно-процессуальное иссле-
дование) / И. М. Гальперин. – М. : Юрид. лит., 1972. – С. 24–25.

5  Алексеев А. Правовое регулирование предупреждения преступлений / А. Алек-
сеев // Соц. законность. – 1973. – № 2. – С. 34. 
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Водночас уявляється справедливою і позиція В. О. Уткіна, який 
зауважує, що далеко не всі відносини у сфері запобіжної діяльності 
громадськості та трудових колективів лежать у правовій сфері, тобто 
складають предмет правового регулювання. Недержавні суб’єкти 
у своїй профілактичній діяльності широко використовують норми 
моралі, традиції, звичаї. Якщо правовим визнавати суспільне життя 
у різних його проявах, то грань між суспільно необхідним та випад-
ковим, суспільно корисним та шкідливим, соціально справедливим 
та несправедливим, санкціонованим та забороненим втрачається 1.

На нашу думку, правові норми відіграють важливу роль у здій-
сненні запобіжної функції громадськості, оскільки її діяльність нео-
дмінно призводить до втручання в особисті інтереси громадян, впли-
ває на здійснення ними своїх суб’єктивних прав та покладає на них 
додаткові обов’язки. Правові норми забезпечують відповідну пове-
дінку з боку об’єднань громадян та окремих осіб; створюють необ-
хідні передумови забезпечення законності; визначають його підстави 
та межі; регулюють обсяг прав і обов’язків його суб’єктів та об’єктів2. 

Джерелом правового регулювання діяльності громадськості у за-
побіганні злочинності є законні та підзаконні акти, видані відповід-
ними органами державної влади. Дослідниками правового регулю-
вання протидії злочинності пропонувалися і пропонуються різні 
схеми структури цього регулювання. Так, у спеціальній літературі 
зазначається, що до першого блоку правового регулювання діяль-
ності з протидії злочинності належать Конституція України та нор-
ми міжнародних актів, ратифікованих Верховною Радою України, 
в яких справедливість, гуманізм і законність знайшли своє відобра-
ження як основні принципи боротьби зі злочинністю і поводження 
зі злочинцями. Другий блок складають законодавчі акти, що регла-
ментують переважно кримінально-правовий аспект боротьби зі 
злочинністю. Третій блок – це закони і підзаконні акти, що регла-

1  Уткин В. А. Правовые основы участия общественности и трудовых коллекти-
вов в предупреждении рецидива преступлений / В. А. Уткин. – Томск : Изд-во Томск. 
ун-та, 1990. – С. 133.

2  Игошев К. Е. Социальные аспекты предупреждения правонарушений: 
(проблемы социального контроля) / К. Е. Игошев, И. В. Шмаров. – М. : Юрид. лит., 
1980. – С. 106.
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ментують боротьбу зі злочинністю за окремими напрямами цієї 
діяльності. Четвертий блок представлений законами і підзаконними 
актами, що визначають завдання, функції і повноваження органів, 
для яких боротьба зі злочинністю є основним або одним із основних 
обов’язків. П’ятий блок – закони і підзаконні акти, які саме регулю-
ють участь громадськості у протидії злочинності. Шостий блок 
утворюють норми адміністративного права, що визначають підста-
ви і порядок здійснення заходів адміністративного примусу, при-
пинення і покарання1. У кожному із цих блоків простежуються 
норми, що регулюють у тій чи інший мірі діяльність громадськості 
щодо запобігання злочинності.

Основоположним документом у державі є Конституція України, 
яка встановлює загальні засади конституційного устрою, права та 
свободи громадян, принципи розподілу влади тощо. Основний Закон 
визнає людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність 
і безпеку найвищою соціальною цінністю та зобов’язує державу за-
безпечувати права і свободи людини. Стаття 27 Конституції України 
закріплює за громадянами право захищати своє життя і здоров’я, 
життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань. Для здій-
снення і захисту своїх прав і свобод в положеннях Конституції Укра-
їни проголошується право громадян на свободу об’єднання у громад-
ські організації.

У загальному плані права і свободи громадян, дотримання прин-
ципу гуманізму й законності, право на свободу об’єднання та голо-
вний принцип участі громадськості у запобіганні злочинності – до-
бровільність, знаходять відображення й у низці міжнародних актів, 
ратифікованих Україною. Серед таких можна назвати Європейську 
конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, рати-
фіковану Законом України № 475/97-ВР від 17 липня 1997 р., та Між-
народний пакт про громадянські і політичні права, ратифікований 
Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 2148-VIII від 
19 жовтня 1973 р. Отже, право на об’єднання, у тому числі з метою 
запобігання злочинності, мають всі громадяни держави, якщо на це 
немає законних обмежень.

1  Противодействие преступности: теория, практика, проблемы : монография. – 
Х. : Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2005. – С. 20–22. 
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Важливі положення щодо запобіжної ролі громадськості та 
обов’язковість її участі містяться і в інших міжнародних правових 
документах. До них належать, зокрема, Конвенція Ради Європи про 
заходи щодо протидії торгівлі людьми (ратифіковано Законом 
№ 2530-VI від 21 вересня 2010 р.) і Конвенція ООН проти корупції 
(ратифіковано Законом N 251-V від 18 жовтня 2006 р.). Наприклад, 
в положеннях Конвенції ООН проти корупції, яка готувалася на осно-
ві найкращих практик у сфері запобігання корупції, серед іншого 
підкреслюється, що ефективна реалізація антикорупційної політики 
держави має базуватися на комплексному застосуванні примусових 
запобіжних та просвітницьких процедур, що може бути забезпечено 
виключно за умови спільної участі у цьому процесі органів влади та 
громадськості1. 

Особливе значення у формуванні міжнародно-правової бази бо-
ротьби зі злочинністю відіграють конгреси Організації Об’єднаних 
Націй із запобігання злочинності і кримінального правосуддя. Конгре-
си проводяться кожні п’ять років, починаючи з 1955 р. Під час їх за-
сідань приймаються відповідні рішення і рекомендації для країн-учас-
ників, серед яких вважаємо за потрібне відзначити Керівні принципи 
у галузі запобігання злочинності та кримінального правосуддя, Керів-
ні принципи Організації Об’єднаних Націй для запобігання злочиннос-
ті серед неповнолітніх (Ер-Риядські керівні принципи), Декларація про 
керівні принципи зменшення попиту на наркотики тощо. У цих доку-
ментах проголошується, що для досягнення ефективності в діяльності 
по запобіганню злочинності необхідні зусилля усього суспільства.

Окремо слід сказати і про рекомендації Конгресів ООН із запо-
бігання злочинності і кримінального правосуддя, у яких залучення 
громадськості до запобігання злочинності зазначена як одна із прямих 
стратегій запобігання злочинності. Зокрема, в цих документах на-
водяться конкретні форми та методи такої участі на прикладі різних 
країн світу.

Як бачимо, в нормах міжнародного законодавства не остання роль 
приділяється закріпленню інституту участі громадськості у запобі-

1  Роз’яснення Міністерства юстиції України від 26.08.2011 р. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS16693.
html. – Заголовок з екрана.
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ганні злочинності. Загалом же вибір Україною курсу на євроінтегра-
цію зумовлює необхідність орієнтуватися на міжнародні правові акти 
та практику залучення громадськості до запобіжної діяльності. 

Відповідно ж до національного законодавства, уявляється дореч-
ним проаналізувати його більш детально. Зокрема, норми криміналь-
ного законодавства виконують не тільки охоронну, а й регулятивну 
функцію. Іншими словами, кримінальне покарання має на меті не 
тільки кару, а й виправлення засуджених та запобігання вчиненню 
нових злочинів як засудженими, так й іншими особами1. Т. А. Дени-
сова зауважує, що крім зазначених основних цілей, покарання як 
специфічна, особлива форма державного примусу традиційно справ-
ляє психологічний та виховний вплив на конкретного засудженого, 
його оточення, окремі групи населення із нестійкою чи протиправною 
поведінкою. На її думку, покарання також є як одним із інструментів 
управління процесом соціальної реадаптації злочинця до умов життя 
суспільства2. 

Аналіз статей Кримінального кодексу України дозволив виокре-
мити низку норм, які закріплюють участь громадськості у профілак-
тичній і виховній роботі. У галузі кримінального права застосування 
замість покарання заходів громадського впливу може здійснюватися 
шляхом звільнення осіб від кримінальної відповідальності у зв’язку 
з передачею особи на поруки. Згідно зі ст. 47 КК України особу мож-
на звільнити від кримінальної відповідальності з передачею на по-
руки за умови, що вона вперше вчинила злочин невеликої або серед-
ньої тяжкості. При цьому особа має протягом року виправдати довіру 
колективу, не ухилятися від заходів виховного впливу та не порушу-
вати громадський порядок. У протилежному випадку, особа буде 
притягнута до відповідальності за вчинений злочин. Підставою тако-
го звільнення є щире каяття особи, яке свідчить про її бажання спо-
кутувати провину перед колективом підприємства, установи чи орга-

1  Кримінальний Кодекс України (із змінами та доповн. станом на 15 травня 
2011 р.). – Х. : Одіссей, 2011. – С. 21. 

2  Денисова Т. А. Покарання в системі протидії злочинності / Т. А. Денисова // 
Вісн. асоц. крим. права України : електрон. наук. вид. / голов. ред. В. Я. Тацій. – Х. : 
ГО «ВАКП. – 2013. – Вип. 1 (1). – С. 413 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/07/1_24.pdf. – Заголовок з екрана.
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нізації та виправити свою поведінку1. Такий вид звільнення має за 
мету підвищити роль трудових колективів підприємств, організацій, 
установ у виховному процесі правопорушників, а також перевихову-
вання правопорушників без ізоляції від суспільства шляхом підви-
щення їх відповідальності перед трудовим колективом2. Особливим 
видом заміни кримінальних санкцій заходами громадського впливу 
є також передача осіб, що вчинили злочин до досягнення повноліття, 
під нагляд батьків чи осіб, які їх замінюють, чи під нагляд педагогіч-
ного або трудового колективу, а також окремим громадянам на їхнє 
прохання (ст. 105 КК України).

Говорячи про запобіжну роль громадськості, слід звернути увагу 
на новели у Кримінальному процесуальному кодексі України, при-
йнятому Верховною Радою України 13 квітня 2012 р. № 4651-VI. 
У новій редакції цього Закону не передбачена норма, яка містить 
порядок звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з пе-
редачею особи на поруки колективу підприємства, установи чи орга-
нізації. Відмітимо, що вилучення цієї статті є не дуже вдалим рішен-
ням, оскільки інститут звільнення від кримінальної відповідальності 
у зв’язку з передачею на поруки зарекомендував себе з позитивного 
боку. Що стосується кримінального провадження щодо неповнолітніх, 
то чинним КПК України передбачено застосування примусових за-
ходів виховного характеру лише до неповнолітніх, які не досягли віку 
кримінальної відповідальності. Метою застосування примусових 
заходів виховного характеру має бути забезпечення інтересів неповно-
літнього, які полягають в одержанні не тільки належного виховання, 
а й освіти, лікування, соціальної, психологічної допомоги, захисту 
від жорстокого поводження, насильства та експлуатації, а також у на-
явності можливості адаптуватися до реалій суспільного життя тощо3. 

1  Про практику застосування судами України законодавства про звільнення осо-
би від кримінальної відповідальності: постанова Пленуму Верхов. Суду України від 
23 грудня 2005 р. № 12 // Вісн. Верхов. Суду України. – 2006. – № 2 (66).

2  Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 2-ге вид., 
перероб. та доп. / за заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. – К. : 
Дакор, 2008. – С. 122. 

3  Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 
/ За заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. – К. : Юстиніан, 2012. – 
С. 1018.



1.3. Нормативне забезпечення залучення громадськості до сфери запобігання...

49

При цьому слід підкреслити великі можливості громадськості у про-
веденні виховно-профілактичної роботи серед неповнолітніх право-
порушників, яка безумовно має запобіжне значення. Із метою підви-
щення ролі громадськості у вихованні неповнолітніх правопорушни-
ків був уведений інститут громадських вихователів. У Положенні про 
громадських вихователів, затвердженого Указом Президії Верховної 
Ради Української РСР від 26 серпня 1967 р. № 284-VII, докладно ре-
гламентовано завдання та порядок призначення громадських вихова-
телів, їх основні права та обов’язки, форми і методи роботи1. Однак 
повернемося до змін у кримінальному процесуальному законодавстві 
України. 

Так, чинний КПК України 2012 р. містить «сміливу» новелу – за-
тримання особи без ухвали слідчого судді, суду – «законне затриман-
ня». Її сутність полягає у тому, що право затримати будь-яку особу, 
крім судді і народного депутата України, тепер має «кожен» (ст. 482 
КПК): 1) при вчиненні або замаху на вчинення кримінального право-
порушення; 2) безпосередньо після вчинення кримінального право-
порушення чи під час безперервного переслідування особи, яка під-
озрюється у його вчиненні. Тут термін «кожен» означає будь-кого без 
винятку, кожну людину, аби вона не була особою, якій законом нада-
но право здійснювати затримання (уповноваженою на затримання 
службовою особою)2. Таким чином, ця норма посилила роль громад-
ськості через надання її діям процесуального значення. 

У розрізі законодавчого закріплення запобіжного потенціалу гро-
мадськості в місцях позбавлення волі доцільним буде розглянути 
норми Кримінально-виконавчого кодексу України, у ст. 5 якого серед 
принципів кримінально-виконавчого законодавства закріплюється 
участь громадськості в діяльності органів і установ виконання по-
карань. Згідно зі ст. 25 КВК України об’єднання громадян, релігійні 
та благодійні організації, окремі особи можуть надавати допомогу 

1  Положення про громадських вихователів неповнолітніх [Електронний ресурс] : 
затв. Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 26 серпня1967 р. 
№ 284-VII. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/284–07. – Заголовок 
з екрана. 

2  Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар 
/ за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. – К. : Юстиніан, 2012. – 
С. 453.
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органам та установам виконання покарань у виправленні засуджених 
і проведенні соціально-виховної роботи. Для забезпечення громад-
ського контролю за дотриманням прав засуджених під час виконання 
кримінальних покарань відповідно до ч. 2 ст. 25 КВК України ство-
рюються спостережні комісії. Однак вичерпного переліку форм учас-
ті громадськості у виправленні та ресоціалізації засуджених цей ко-
декс не встановлює. У окремих нормах цього закону конкретизовані 
лише питання участі у такому процесі релігійних організацій (ст. 128 
КВК України) і закріплені основні форми участі громадськості у ви-
правленні і ресоціалізації неповнолітніх засуджених (ст. 149 КВК 
України)1. Отже, можна стверджувати, що участь громадськості в ор-
ганізації громадського контролю за дотриманням прав та законних 
інтересів засуджених, а також у сприянні установам виконання по-
карання у їх виправленні, ресоціалізації і створенні належних умов 
тримання вважається одним із перспективних напрямів запобіжної 
роботи в місцях позбавлення волі2.

Світовий досвід у сфері боротьби зі злочинністю доводить, що 
без участі громадськості не може мовитися про успішне запобігання 
злочинності. Україна в цьому питанні не є винятком, тому на законо-
давчому рівні було закріплено можливість залучення громадськості 
до запобігання окремим злочинним проявам. Серед таких законодав-
чих актів слід назвати чинні Закон України «Про запобігання корупції» 
від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VIІ, Закон України «Про протидію 
торгівлі людьми» від 20 вересня 2011 р. № 3739-VI, Закон України 
«Про боротьбу з тероризмом» від 20 березня 2003 р. № 638-ІV, Закон 
України «Про попередження насильства в сім’ї» від 15 листопада 
2001 р. № 2789-ІІІ тощо.

Участь громадськості у запобіганні злочинності за призначенням 
є складовою діяльності, спрямованої на забезпечення законності, 
правопорядку та громадської безпеки. Ці завдання мають вирішува-
тися в умовах тісної взаємодії з державними органами, у першу чер-
гу, з основним суб’єктом у сфері протидії злочинності – поліцією. 

1  Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково-практичний коментар / за 
заг. ред. В. В. Коваленка, А. Х. Степанюка. – К. : Атіка, 2012. – С. 87–88. 

2  Батиргареєва В. С. Рецидивна злочинність в Україні: соціально-правові та 
кримінологічні проблеми : монографія / В. С. Батиргареєва. – Х. : Право, 2009. – 
С. 471. 
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Основними повноваженнями Національної поліції України є: 1) здій-
снення превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої на 
запобігання вчиненню правопорушень; 2) виявлення причин та умов, 
що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних право-
порушень, вжиття у межах своєї компетенції заходів для їх усунення; 
3) здійснення заходів з метою виявлення кримінальних, адміністра-
тивних правопорушень; припинення виявлених кримінальних та 
адміністративних правопорушень; 4) вжиття заходів, спрямованих на 
усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній без-
пеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністратив-
ного правопорушення; 5) вжиття заходів для забезпечення публічної 
безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, 
вокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах, інших публіч-
них місцях; 6) регулювання дорожнього руху та здійснення контролю 
за дотриманням правил дорожнього руху його учасниками та за пра-
вомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній 
мережі тощо1.

У Законі України «Про міліцію» від 20 грудня 1990 р. № 565-XII, 
який нещодавно втратив чинність, містилися норми щодо сприяння 
державних органів, громадських організацій, трудових колективів 
і громадян у виконанні завдань міліції. У свою чергу взаємодія із на-
селенням на засадах партнерства у Законі України «Про національну 
поліцію» від 2 липня 2015 р. № 58-VІІІ розглядається як один із прин-
ципів діяльності поліції. Так у п. 1 ст. 11 розглядуваного Закону за-
кріплено, що діяльність поліції здійснюється у тісній співпраці та 
взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими 
об’єднаннями на засадах партнерства і спрямована на задоволення 
їхніх потреб. Також статтями закону передбачені спільні проекти по-
ліції з громадськістю (ст. 89), спрямовані на задоволення потреб на-
селення, виявлення та усунення проблем, пов’язаних із здійсненням 
поліцейської діяльності та покращення ефективності виконання по-
ліцією покладених на неї завдань. 

Крім цього, згідно з пп. 13 та 15 ст. 8 Закону України «Про опера-
тивно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 р. № 2136-ХІІ, опе-

1  Про Національну поліцію : Закон України від 2 липня 2015 р. № 580-VІІІ // 
Відом. Верхов. Ради України. – 2015 р. – № 40–41. – стор. 1970. – Ст. 379.
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ративним підрозділам міліції надається право мати гласних і неглас-
них штатних та позаштатних працівників, а також отримувати від 
юридичних чи фізичних осіб безкоштовно або за винагороду інфор-
мацію про злочини, що готуються або вчинені, та про загрозу без-
пеці суспільства і держави.

Деякі вчені справедливо зазначають, що брак спеціального зако-
нодавчого акта негативно впливає на всю роботу по боротьбі зі зло-
чинністю, який регулював би складну й багатогранну діяльність по 
запобіганню правопорушень, у тому числі їх профілактику1. 

Таким чином, розглядаючи питання нормативно-правового забез-
печення участі громадськості у запобіжній діяльності, слід зауважити, 
що основні нормативно-правові акти, які регламентують їх діяльність, 
були прийняті ще за радянських часів. Із розпадом попередньої сис-
теми функціонування держави частина цих актів втратила чинність, 
інша ж просто застаріла2. Тому вбачається, що серйозною перешкодою 
для існування і розвитку громадського запобігання злочинності стає 
саме відсутність нормативно-правових актів, які забезпечують та 
регламентують цю діяльність.

Одним із перших документів незалежної України, виданий з ме-
тою посилення впливу громадськості на стан правопорядку, став Указ 
Президента України «Про додаткові заходи щодо поліпшення діяль-
ності органів внутрішніх справ та громадських формувань з охорони 
громадського порядку» № 650/99 від 16 червня 1999 р. Цим докумен-
том на органи державної влади та органи місцевого самоврядування 
було покладено: 1) вживання заходів щодо відновлення роботи гро-
мадських пунктів охорони порядку та вирішення питання про по-
вернення їм приміщень, які раніше вони займали; 2) забезпечення 
утворення громадських пунктів охорони правопорядку там, де їх 
немає, враховуючи регіональні особливості, організація роботи рад 
цих пунктів для координації діяльності громадських формувань, 
трудових колективів, населення з охорони громадського порядку, про-
філактики правопорушень за місцем проживання громадян; 3) орга-

1  Лекарь А. Г. Профилактика преступлений / А. Г. Лекарь. – М. : Юрид. лит., 
1972. – С. 68. 

2  Бандурка О. М. Партнерські взаємовідносини між населенням та міліцією: 
підручник. – Х. : Нац. ун-т внутр. справ, 2003. – С. 246. 
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нізація роботи щодо відновлення діяльності в мікрорайонах міст, 
у сільських населених пунктах, на підприємствах і в установах, при 
закладах освіти добровільних народних дружин, загонів сприяння 
міліції, самозахисту, груп охорони громадського порядку та інших 
формувань; 4) всебічне сприяння зміцненню взаємодії державних 
органів, органів місцевого самоврядування, населення із працівника-
ми органів внутрішніх справ, насамперед із дільничними інспектора-
ми міліції1.

Центральне місце у системі законодавства, яким визначаються 
правові засади діяльності громадських формувань правоохоронної 
спрямованості, посідає Закон України «Про участь громадян в охо-
роні громадського порядку і державного кордону» від 22 червня 
2000 р. Відповідно до цього Закону громадські формування з охорони 
громадського порядку створюються на добровільних засадах із метою 
сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним орга-
нам та органам виконавчої влади у запобіганні адміністративних 
правопорушень і злочинів, захисті життя та здоров’я громадян, інтер-
есів суспільства й держави від протиправних посягань, профілактиці 
негативних явищ серед неповнолітніх та ін. Вони повинні мати від-
повідні установчі документи та бути зареєстрованими в органах 
Міністерства юстиції України. У своїй діяльності громадські форму-
вання керуються Статутом. Координацію діяльності громадських 
формувань з охорони громадського порядку і державного кордону 
здійснюють відповідно місцеві державні адміністрації та органи міс-
цевого самоврядування.

Згідно з цим Законом основними завданнями громадських фор-
мувань з охорони громадського порядку, зокрема, є: 1) надання до-
помоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського 
порядку і громадської безпеки, запобіганні адміністративним про-
ступкам і злочинам; 2) інформування органів та підрозділів внутріш-
ніх справ про вчинені або ті, що готуються, злочини, місця концен-
трації злочинних угруповань; 3) сприяння органам внутрішніх справ 
у виявленні і розкритті злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили, за-

1  Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності органів внутрішніх справ та 
громадських формувань з охорони громадського порядку : Указ Президента України 
від 16 червня 1999 р. № 650/99 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 24. – Ст. 69.
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хисті інтересів держави, підприємств, установ, організацій, грома-
дян від злочинних посягань; участь у забезпеченні дорожнього руху 
та боротьби з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями непо-
внолітніх.

Важливе значення для визначення правового статусу, порядку 
організації та діяльності громадськості відіграють також Закон Укра-
їни «Про органи самоорганізації населення» від 11 липня 2001 р. 
№ 2625-III та Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР. Орган самоорганізації населення 
є однією з форм участі членів територіальних громад сіл, селищ, міст, 
районів у містах у вирішенні окремих питань місцевого значення. 
Органами самоорганізації населення є будинкові, вуличні, квартальні 
комітети, комітети мікрорайонів, комітети районів у містах, сільські, 
селищні комітети. Серед інших повноважень органу самоорганізації 
населення можуть надаватися такі, як сприяння відповідно до зако-
нодавства України правоохоронним органам у забезпеченні ними 
охорони громадського порядку та ін.

У правовій державі соціально-конструктивною і демократичною 
формою організованого запобігання злочинності є розробка, при-
йняття і реалізація спеціальних програм, які поєднують загальносо-
ціальні і спеціально-кримінологічні заходи означеної діяльності. 
Програми – це реальний шлях до підвищення ефективності практики 
боротьби зі злочинністю, поворот від пасивного, оборонного до ак-
тивного, випереджувального реагування на майбутню вірогідну 
і сучасну злочинність з урахуванням можливостей і заходів як дер-
жави в цілому, так і окремих регіонів, областей, міст, сіл тощо. Про-
грами координують діяльність суб’єктів запобіжної діяльності, спря-
мовують їх зусилля на вирішення найбільш актуальних завдань. 
Основною ціллю сучасного планування боротьби зі злочинністю 
повинні бути її стабілізація, поступове кількісне зниження і якісна 
заміна її суспільної небезпеки1. 

У програмах, які діяли в Україні за часів незалежності, пріоритет 
надавався саме правовому забезпеченню правоохоронної діяльнос-

1  Голіна В. В. Злочинності – організовану протидію / В. В. Голіна. – Х. : Рубікон, 
1998. – С. 10. 
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ті та удосконаленню системи профілактики правопорушень1. Ними 
передбачалося вивчення існуючої практики участі громадян та 
громадських формувань у діяльності з охорони громадського по-
рядку. В Концепції реалізації державної політики у сфері профілак-
тики правопорушень на період до 2015 року, схваленою розпоря-
дженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. 
№ 1209-р., серед шляхів і способів розв’язання проблем зазначаєть-
ся захід щодо активізації участі громадськості в забезпеченні право-
порядку у державі. Тут вважаємо за доцільне зауважити, що в зазна-
ченій Концепції, як і в попередніх Державних програмах, не міс-
тяться конкретні заходи щодо забезпечення такої діяльності, не 
розроблено форми і методи її здійснення. На нашу думку, це 
пов’язано з тим, що планування у цьому напрямі має формальний 
і декларативний характер, оскільки вбачається не досить перспек-
тивним. 

Аналіз змісту низки чинних та тих, строк яких уже сплинув, ре-
гіональних програм запобігання (профілактики) злочинності (право-
порушень) в Україні показує, що в кожній з них включені, в узагаль-
неному виді, такі положення: про вжиття заходів щодо виконання 
Закону України «Про участь громадян в охороні громадського по-
рядку та державного кордону»; проведення пропагандистських за-
ходів щодо популяризації участі громадян у громадських формуван-
нях з охорони громадського порядку і державного кордону з метою 
сприяння створенню нових та розширенню існуючих формувань; 
налагодження співробітництва органів внутрішніх справ з громадя-
нами; вжиття заходів щодо утворення або відновлення діяльності 
громадських формувань на підприємствах, в установах та організа-
ціях, вищих навчальних закладах, організація їх матеріально-техніч-
ного забезпечення і стимулювання роботи тощо. Суб’єктами вико-
нання цих заходів в більшості випадків зазначені ГУМВС України 
в областях, облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми 
рад міст обласного значення. 

Узагальнивши зазначене вище, можна дійти висновку, що норма-
тивно-правове регулювання участі громадськості у запобіганні зло-

1  Корнякова Т. В. Кримінологічні засади запобігання органами прокуратури зло-
чинам проти довкілля: монографія / Т. В. Корнякова. – К. : Ін Юре, 2011. – С. 339. 
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чинності – це система нормативно-правових актів держави та її ор-
ганів, що закріплюють цілі та завдання діяльності громадськості як 
суб’єкта запобігання злочинності, їх основні права та обов’язки, коло 
повноважень й основні форми та методи участі у запобіжній діяль-
ності. 

Розглянувши питання щодо правового забезпечення участі гро-
мадськості у запобіганні злочинності в Україні, слід відмітити, що на 
теперішній час ця діяльність не регулюється на належному рівні. 
У зв’язку з цим виникає нагальна потреба у подальшому вдоскона-
ленні законодавства України в цьому напрямі, що, безумовно, спри-
ятиме підвищенню ролі громадськості у запобіжній діяльності. 
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РОЗДІЛ 2 
УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ 

У ЗАПОБІГАННІ ЗЛОЧИННОСТІ  
ЯК СТРАТЕГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 
ДЕРЖАВИ

2.1. Теоретичні положення кримінологічної політики

Наріжним каменем теорії запобігання злочинності є принцип 
комплексності. Комплексний підхід до запобігання злочинності озна-
чає, з одного боку, об’єднання зусиль багатьох суб’єктів запобігання 
і зосередження сил та заходів на вирішальних його напрямах, а з 
другого – забезпечення такої багатогранної діяльності єдиною інте-
груючою програмою, яка поєднувала би запобіжні можливості різних 
галузей права, наукових знань, соціальних можливостей у сфері за-
побігання та протидії злочинним проявам.

Принцип комплексності запобігання злочинності зумовлений її 
природою як явища, проти якого повинна бути спрямована спільна 
«ударна сила» держави, суспільства, громадськості. Спільність перед-
бачає участь у запобіганні злочинності органів влади, правоохоронних 
органів, судових органів, органів місцевого самоврядування, підпри-
ємств, установ, організацій, громадян та їх об’єднань, тобто усіх ін-
ституцій гілок влади і широких верств населення. Спільність ціле-
спрямованих дій зазначених та інших суб’єктів у практиці запобіган-
ня та протидії злочинності неможлива (або неефективна) без 
антикримінальної політики держави. Тому слід торкнутися основних 
теоретичних положень такої політики, яка відводить громадськості 
суттєву роль у процесі запобігання злочинності. Ще у рекомендації 
№ R (96) 8 Комітету міністрів країнам-членам Європейського Союзу 
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відносно політики боротьби зі злочинністю у період перетворень від 
5 вересня 1996 р. на 572-й зустрічі заступників міністрів, заснованій 
на передовому світовому досвіді протидії злочинності і криміналь-
ному правосуддю, закладені й основні положення кримінологічної 
політики. Наведемо лише деякі з них:

− боротьба зі злочинністю повинна відповідати основним прин-
ципам демократичної держави, в якій досягнуто верховенство права, 
і підкорена важливій цілі – гарантії дотримання прав людини;

− не існує суспільства, у якому не було би злочинності, тому осно-
вною метою державної політики боротьби зі злочинністю повинна 
стати не ліквідація злочинності, а утримання її на максимально низь-
кому рівні;

− рекомендовано кожній країні ЄС мати гармонічну і раціональну 
політику боротьби зі злочинністю та її проявами, спрямовану на за-
побігання злочинності, яка включає соціальну превенцію1 (наприклад, 
соціально-економічну політику, освіту, культуру, інформацію 
тощо) і ситуативну превенцію (заходи, спрямовані на зменшення 
кількісних можливостей та засобів вчинення злочинів), індивідуалі-
зацію кримінальної репресії, більш широке застосування альтерна-
тивних тюремному ув’язненню покарань, соціальну реінтеграцію 
злочинців і надання допомоги потерпілим;

− при розробці політики боротьби зі злочинністю влада повинна 
опиратися на рекомендації і активно співпрацювати з професіонала-
ми, які безпосередньо займаються втіленням політики у життя; одно-
часно їй (владі) слід обов’язково враховувати пропозиції вчених, 
працюючих у різних сферах, що межують із політикою боротьби зі 
злочинністю;

− бажано, щоб країни заохочували розробку стратегій боротьби 
зі злочинністю на місцевому і регіональному рівнях;

− громадськість повинна отримувати інформацію про злочинність. 
Ні політика боротьби зі злочинністю, ні навіть система кримінальної 
юстиції не може ефективно працювати без позитивного відношення 
і активної підтримки з боку громадськості.

Ці та інші положення стосовно державної політики боротьби зі 
злочинністю знайшли подальшу розробку та висвітлення у вітчизня-

1  Превенція [лат. prаeventio] – запобігання.
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них наукових дослідженнях і публікаціях1, а також у нормативно-
правовій практиці вищих органів влади2.

У Рекомендації державна політика боротьби зі злочинністю пред-
ставлена такими її складовими як: загальносоціальна політика запо-
бігання злочинності (соціальна превенція), кримінологічна політика 
(стратегія поступового зменшення кількісних показників злочиннос-
ті, допомога потерпілим), кримінально-правова політика (індивідуа-
лізація кримінальної репресії), кримінально-процесуальна політика 
(більш широке застосування альтернативних тюремному ув’язненню 
покарань), кримінально-виконавча політика (соціальна реінтеграція 
злочинців).

Як складова частина державної політики боротьби зі злочинністю, 
кримінологічна політика доктринально не набуває самостійного на-
пряму її (злочинності) протидії, що не сприяє розробці специфічних 
саме для неї запобіжних стратегій і заходів. При усій важливості ін-
ших складових державної політики боротьби зі злочинністю, крім 
соціальної превенції, планомірну протидію злочинності з метою її 
поступового скорочення та витіснення (до мінімально можливо-
го) з людського буття, як дальня перспектива, все ж необхідно 
пов’язувати не стільки з кримінально-правовою, кримінально-про-
цесуальною, кримінально-виконавчою політиками, скільки з кримі-
нологічною політикою запобігання злочинності. Світовий досвід 
свідчить, що тільки вона, як здобуток кримінологічної науки, за 
умови її реального впровадження, здатна, спираючись на досліджен-
ня, інтегрувати знання та їх прикладні аспекти, на основі чого фор-

1  Наприклад, Даньшин І. М. Кримінальна політика: за і проти / І. М. Даньшин, 
А. Ф. Зелінський // Право України. – 1992. – № 8. – С. 34; Голіна В. Кримінологічна 
політика в Україні: деякі теоретико-прикладні проблеми / В. Голіна // Вісник Акад. 
прав. наук. України. – 2008. – № 2. – С. 182–190; Голіна В. В. Кримінологічна полі-
тика держави: концептуальні положення та основні принципи її формування / 
В. В. Голіна, С. Ю. Лукашевич // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / 
редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2008. – Вип. 16. – С. 36–48; Василе-
вич В. Кримінологічна політика (доктрина) / В. Василевич // Кримінологічний до-
відник; за ред. Джужи О. М., Литвинова О. М. : довідкове видання. – Х. : Діса плюс, 
2013. – С. 218.

2  Див.: Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профі-
лактики правопорушень на період до 2015 р. : схвал. розпорядженням КМ України 
від 21.11.2011 р. № 1209-р. // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 93. – Ст. 3389.
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мулювати запобіжні стратегії. Таким чином, кримінологічна політика 
виступає як «генератор» розробки і втілення у життя галузевої кон-
кретизації запобіжних заходів.

Не зважаючи на певні теоретичні доробки науковців, законодавців, 
практиків стосовно кримінологічної політики, вона все ж залишаєть-
ся слабко розробленою, що позначається на різному, іноді навіть 
суттєвому, її розумінні та визначенні.

При цьому одні автори вважають, що кримінологічна політика – це 
науково обґрунтована стратегія і тактика запобігання злочинності за 
допомогою системи заходів спеціально-кримінологічного характеру, 
а також шляхом відвернення конкретних злочинів і «покладання їм 
краю»1. Інші уявляють її як сукупність доктрин нерепресивної проти-
дії злочинності, які матеріалізуються у відповідних основоположних 
принципах і видах діяльності, що припиняє зв’язки між: а) форму-
ванням і функціонуванням криміногенних процесів у суспільстві; 
б) цими процесами і формуванням особистості; в) особистістю й си-
туацією вчинення злочину2.

За думкою деяких кримінологів, кримінологічна політика – це 
науково обґрунтована, відповідаюча міжнародним стандартам та ви-
могам національного законодавства, цілеспрямована і системна ді-
яльність державних і муніципальних органів, політичних інститутів, 
суб’єктів підприємницької діяльності, громадських організацій, ре-
лігійних об’єднань та громадян щодо скорочення злочинності і де-
криміналізації суспільних відносин соціальними й правовими засо-
бами, забезпечення захищеності життєво важливих інтересів осо-
бистості, суспільства і держави від зовнішніх та внутрішніх загроз 
кримінального характеру3.

Існують також наукові спроби представити кримінологічну по-
літику як вчення або систему наукових гіпотез про злочинність, за-
кономірності і процеси її розвитку та заходи запобігання, а також як 

1  Див., наприклад, Зелинский А. Ф. Криминология : учеб. пособие / А. Ф. Зелин-
ский. – Х. : Рубікон, 2000. – С. 122–123. 

2  Див. : Теоретические основы предупреждения преступности : монография / 
Отв. ред. В. К. Звирбуль, В. В. Клочков, Г. М. Миньковский. – М. : Юрид. лит., 1977. – 
С. 31.

3  Клейменов М. П. Криминология : учебник / М. П. Клейменов. – М. : Норма, 
2008. – С. 225. 
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комплекс основних управлінських ідей та головних напрямів і засобів 
у цій науковій та практичній сфері діяльності1.

Ми навмисно уникаємо критичних зауважень стосовно наведених 
визначень поняття кримінологічної політики. Зауваження завжди 
мають місце і вони, до речі, є в інших наших роботах2. На наш погляд, 
кримінологічна політика – це складова частина соціальної політики, 
яка на основі Конституції України й інтегрованих кримінологічною 
наукою знань і світового досвіду протидії злочинності визначає ме-
тодологічні засади та стратегії, якими керується держава і її інститу-
ції при здійсненні нерепресивної протидії злочинності. Підтверджен-
ням того, що кримінологічна політика відбулася як складова частина 
державної політики у сфері запобігання і протидії злочинності стало 
схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілак-
тики правопорушень на період до 2015 року (Розпорядження Кабіне-
ту Міністрів України від 30 листопада 2011 р.)3 Постановою уряду 
від 8 серпня 2012 р. було затверджено План заходів з її виконання4. 

Інша справа, що наступні політичні й міжнародні події, а також 
ідеологічні підходи нової влади до рішень попередньої влади (а таке 
відбувалося протягом незалежності України неодноразово), зводять 
нанівець як їх виконання, так і об’єктивну оцінку досягнутих резуль-
татів.

Аналізуючи цитовані поняття кримінологічної політики, можна 
дійти певних принципово важливих висновків.

1. Означені висловлювання стосовно обстоювання реальності 
кримінологічної політики не викликають у цілому заперечень, хоча 

1  Василевич В. Кримінологічна політика (доктрина) / В. Василевич // Криміно-
логічний довідник; за ред. Джужи О. М., Литвинова О. М. : довідкове видання. – Х. : 
Діса плюс, 2013. – С. 218.

2  Див., наприклад, Голіна В. В. Державне програмування і регіональне плану-
вання заходів запобігання злочинності в Україні / В. В. Голіна, С. Ю. Лукашевич, 
М. Г. Колодяжний; за заг. ред. В. В. Голіни. – Х. : Право, 2012. – С. 11–17.

3  Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики 
правопорушень на період до 2015 р. : схвал. розпорядження КМ України від 
21.11.2011 р. № 1209-р. // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 93. – Ст. 3389.

4  Про затвердження плану заходів з виконання Концепції реалізації державної 
політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року : затв. по-
становою КМ України від 8.08.2012 р. № 767 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 73. – 
Ст. 2935.
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змістовно вони мають характер, так би мовити, постановки проблеми. 
Відчувається занепокоєність науковців недостатнім розумінням вла-
дою специфіки саме кримінологічної політики. Вона мов би погли-
нається державною політикою боротьби зі злочинністю.

2. Разом з тим самостійність кримінологічної політики не абсо-
лютна, вона не означає заперечення існування або відрив від держав-
них та інших галузевих політик у сфері боротьби зі злочинністю. 
Нами неодноразово підкреслювалось, що кримінологічна політика 
є своєрідною державною ідеологією, під впливом якої, з одного боку, 
розробляються завдання, зміст, принципи, форми діяльності держави 
у сфері нерепресивного впливу на злочинність, а з другого, − вико-
ристовується найбільш прогресивна, обґрунтована із соціально-по-
літичних і правових позицій наявна, або така, що розробляється 
відповідно до неї нова, теорія запобігання злочинності та її стратегії. 
Тим самим вона є «духом», віддзеркаленням існуючої чи найближчої 
у перспективі соціальної політики держави, її своєрідною доктриною1, 
ідеологією, під впливом яких, по-перше, прозоро викладається по-
літична воля держави і готовність, скажімо відверто, владних струк-
тур, олігархів, широких і навіть бідних верств населення підтримати 
кримінологічну політику. По-друге, визначається наукове забезпечен-
ня у виді тієї чи іншої теорії запобігання злочинності. І по-третє, 
кримінологічна політика може бути ефективною при стабільності 
і prosperity2 соціально-політичної і економічної ситуації в країні.

3. Влада, безсумнівно, є засобом здійснення будь-якої, у тому 
числі кримінологічної, політики. Тому політика нерепресивного 
впливу на злочинність повинна виходити як директивний акт, як за-
кон, якими керуються всі органи гілок влади, управління, органи 
самоврядування, громадські організації, громадяни. Запобігання зло-
чинності повинне стати національним обов’язком усіх гілок влади.

4. Участь громадськості у запобіганні злочинності повинна стати 
реальністю. Слід розробляти нові методи і техніку для мобілізації 
і використання у превентивних цілях величезні приховані громадські 

1  Доктрина [лат. doktrina] – вчення, наукова чи філософська теорія; керуючий 
теоретичний чи політичний принцип або нормативна формула. 

2  Проспериті (prosperity) – процвітання. 
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ресурси, які притаманні кожному типу цивілізації1. Ідеологія участі 
у процесі запобігання злочинності громадськості формується на за-
садах духовної (інтелектуальної) її підтримки й довіри до владних 
зусиль і фізичної співучасті у цьому процесі. 

5. Для практичного втілення кримінологічної політики недостат-
ньо знань про реальний стан злочинності та дотримання гуманістич-
них і демократичних переконань. Необхідно чітко уявляти собі об’єкти 
запобіжного впливу і які при цьому кримінологічні методи будуть 
використані.

6. «Нові підходи» до запобігання злочинності не передбачають 
радикального «революційного» руйнування існуючих теорій і інсти-
тутів, які протистоять злочинності, але необхідно виходити з розу-
міння того, що в сучасних непростих (із різних точок зору) умовах 
державі і суспільству потрібно дещо змінити стереотипи підходів до 
запобігання злочинності та її проявів. З одного боку, – це зменшення 
рівня криміногенного потенціалу суспільства – цього могутнього 
джерела правопорушень, девіацій, деструктивної поведінки, збочень, 
віктимності, злочинів та ін., чому повинен слугувати професійно ви-
користаний ресурс загальносоціального запобігання злочинності. А з 
другого – перейти до невеликих за кількістю стратегій, призначенням 
яких є зниження або обмеження кримінальних проявів криміноген-
ного потенціалу суспільства чи захищення від них матеріальних 
і духовних соціальних цінностей. 

Стратегія (у кримінологічному контексті) – це засіб досягнення 
цілей, мистецтво ведення боротьби зі злочинністю або її окремими 
проявами, вибір вирішального напряму для досягнення заздалегідь 
окреслених цілей, виходячи із соціально-економічних, політичних, 
моральних та інших ресурсних можливостей країни та стану злочин-
ності2. У більш розгорнутому концептуальному виді стратегія запо-
бігання злочинності може бути визначена як сфера державної і сус-

1  Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию : 
сб. материалов. В 3 кн.; кол. сост.: В. В. Голина, М. Г. Колодяжный; под общ. ред. 
В. В. Голины. – К. : ред журн. «Право Украины»; Х. : Право, 2013. – Вып. 23. Кн. 
1. – 2013. – С. 49.

2  Бородин С. В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной 
программы / С. В. Бородин. – М. : Наука, 1990. – С. 13.
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пільної діяльності, в якій реалізуються питання теорії та практики 
організації, перспективного програмування, планування, здійснення 
запобіжних напрямів і їх заходів, дослідження закономірностей пре-
вентивної діяльності, оцінки її ефективності й наступного довгостро-
кового кримінологічного прогнозування1.

Узагальнення вітчизняного і світового досвіду запобігання зло-
чинності свідчить, що досягти позитивних результатів у цій сфері 
можливо, використовуючи ресурс таких відомих стратегій, як:

– стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів і право-
порушень;

– стратегія втручання при кризових ситуаціях;
– стратегія виховно-запобіжної та інформаційної роботи з насе-

ленням;
– стратегія віктимологічного захисту населення;
– стратегія залучення громадськості до запобігання злочинності.
Зазначені стратегії достатньо широкі за своїм змістовним і діяль-

нісним наповненням. Усі вони і автономні, і одночасно взаємопов’язані 
між собою. Тому необхідно коротко охарактеризувати кожну з них під 
кутом зору місця і вкладу громадськості при їх здійсненні. 

Стратегія зменшення вчинення злочинів і правопорушень. Ця 
стратегія первинно була задумана її розробниками як соціальний 
метод містобудування, архітектурного і дизайнерського забезпечення 
безпеки промислових підприємств, житлових приміщень, освітлення, 
банків, бізнесу, магазинів, маркування товарів, цінних предметів, ви-
користання систем контролю, створення більш ефективних фізичних 
перепон, бар’єрів на шляху злочинних проявів, патрулювання поліції 
разом із громадськістю та ін. У модернізованому вигляді цю стратегію 
можна представити як стратегію «захисного простору і фізичних 
бар’єрів для злочинності», що спрямована на: 

– випередження, обмеження, а за можливості і повне усунення 
організаційно-управлінських, технічних, правових та інших за по-
ходженням умов, що провокують кримінальну мотивацію або спри-
яють діяльності злочинців;

1  Современные проблемы и стратегия борьбы с преступностью / Науч. ред. 
В. Н. Бурлаков, Б. В. Волженкин. – СПб. : Изд. Дом С-Петерб. гос ун-та, изд-во юрид. 
фак. С-Петерб. гос. ун-та, 2005. – С. 477.
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– посилення патрулювання у тих населених пунктах і районах 
міст, особливо в криміногенно-небезпечних місцях, у яких потенцій-
но можуть бути вчинені злочини;

– створення поліцейських моторизованих частин (груп) із метою 
мобільного реагування на факти правопорушень, удосконалення 
традиційних видів патрулювання (пішки, на велосипедах, конях);

– при складних криміногенних ситуаціях використання загонів 
колективної самооборони громадян за місцем проживання, розташу-
вання дачних ділянок, садиб тощо;

– організацію в районах (мікрорайонах, приватних секторах) за-
побіжної системи за типом «Під наглядом сусідів» (через дільничних 
інспекторів, старост, відповідального);

– практикування комплексних оперативно-запобіжних заходів 
у тих населених пунктах, районах, мікрорайонах, де спостерігається 
напружена криміногенна обстановка;

– підвищення рівня реєстрації і розгляду заяв громадян про вчи-
нення стосовно них будь-яких злочинних дій, введення щокварталь-
них звітів про підсумки роботи органів внутрішніх справ щодо ре-
зультату розгляду заяв громадян та інших повідомлень про злочинні 
прояви на певних адміністративно-територіальних одиницях;

– введення спеціальної підготовки співробітників поліції 
(груп) для реагування на більш поширені прояви злочинності, у тому 
числі насильство в сім’ї, захоплення заручників та ін.;

– маркування цінних предметів, товару, речей;
– задоволення попиту населення про надійні замки, двері, мета-

леві грати для вікон і балконів та інші засоби безпеки житла громадян, 
споруд, приміщень;

– максимальне задоволення заявок громадян на монтаж електрич-
ної сигналізації в квартирах, гаражних та інших місцях;

– створення груп карного розшуку щодо протидії проявам про-
фесійного шахрайства, ігорного бізнесу, місць розпусти, сутенерства 
або втягнення особи в заняття проституцією тощо;

– розширення практики надання психотерапевтичної і психоко-
рекційної допомоги населенню з боку державних медичних установ, 
приватних клінік і приватних практикуючих лікарів (за згодою);

– створення спеціальної служби апробації для спостереження за 
поведінкою осіб, звільнених із місць позбавлення волі, надання їм 
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необхідної допомоги щодо працевлаштування та побутового влашту-
вання;

– посилення контролю за обігом зброї, боєприпасів і вибухових 
речовин;

– систематичне проведення оперативно-розшукових запобіжних 
заходів на ринках, в аеропортах та інших місцях із метою захисту 
суб’єктів малого і середнього бізнесу від вимагання, запобігання та 
викриття фактів корупції і хабарництва, терористичних актів, краді-
жок із багажу пасажирів тощо;

– мінімізацію злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне 
середовище;

– створення в адміністративно-територіальних одиницях громад-
ських фондів із метою матеріальної підтримки правоохоронних ор-
ганів, а також за можливості допомоги жертвам злочинів;

– упровадження кримінологічної поінформованості населення 
про злочинність та заходи запобігання на кшталт видання безкоштов-
них брошур типу «Як не стати жертвами злочинних проявів насиль-
ницького і корисливого характеру?», плакатів, буклетів тощо.

Перелічене вище лише частка необмежених запобіжних спромож-
ностей стратегії зменшення практичних можливостей вчинення зло-
чинів. Конкретизація, винахід ефективних заходів цієї стратегії на 
державному, регіональному, місцевому, локальному, галузевому рів-
нях залежить від особливостей регіону, його криміногенної обстанов-
ки, законодавства, практики його застосування, професійності і ви-
нахідливості їх розробників, відповідального відношення виконавців 
до справи запобігання злочинності, ресурсного забезпечення тощо. 
А для цього необхідно як мінімум мати повну «картину» – криміно-
логічну характеристику злочинності на усіх рівнях її злочинних про-
явів. Особливо це стосується географії, топографії, локалізації, а на 
їх основі картографії злочинних проявів на конкретній території, 
місцевості, мікрорайонів, вулиць тощо.

Стратегія втручання при кризових ситуаціях розуміється як 
різновид послуг у межах загальної системи соціального забезпечення, 
яке доступно всім віковим категорія населення. Ці послуги мають 
широких характер: від простої поради за телефоном до надання жит-
ла та медичного обслуговування, деінтоксикації у випадках зловжи-
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вання наркотиками чи звичайного фізіотерапевтичного лікування. На 
наш погляд, цій стратегії слід надати більш ґрунтовний зміст: від 
простої поради за телефоном, надання допомоги, телефонів довіри 
до силового втручання державних структур на різних етапах злочин-
ної поведінки, фізичного припинення реалізації злочинних проявів, 
що природно потребує вдосконалення організації і практики опера-
тивно-розшукової роботи, які повинні орієнтуватися на вихід на ме-
ханізми підготовки і вчинення злочинів, протидії і девальвації кримі-
нальної субкультури, злочинним традиціям, усунення, а точніше, 
розвінчування романтики злочинного способу життя (а не так, як це 
робиться у наш час, коли у засобах масової інформації, таких як се-
ріали і кіно, ролики та ін. романтизується злочинний світ). Пріори-
тетними напрямами у цьому слід визначати: 

– оперативно-розшукову роботу в кримінальній сфері та виховну 
роботу за допомогою засобів масової інформації;

– отримання за допомогою оперативно-розшукових засобів і ме-
тодів достовірної інформації про злочинні, у тому числі терористич-
ні групи, організації, групування, банди, їх лідерів, технічне озбро-
єння, заплановані об’єкти нападів, міжнародні та корупційні зв’язки 
тощо;

– розвідку у кримінальному середовищі з метою збору інформа-
ції про підготовку вчинення злочинів, особливо масштабних і резо-
нансних;

– створення (за можливості) спеціалізованих структур боротьби 
зі злочинністю та їх проявами, які за своїм потенціалом, організацій-
но-управлінською побудовою, оперативною реакцією на швидко 
мінливі ситуації у стані злочинності могли на рівних вести з нею 
боротьбу (економічна сфера, сфера торгівлі, рейдерство, хакерство, 
екстремізм, ксенофобія, тероризм, фашизм, сімейне насильство, тор-
гівля людьми, наркотики, захоплення заручників, Інтернет та ін.);

– запобігання корисливим насильницьким і насильницьким зло-
чинам шляхом оперативно-розшукової роботи;

– створення достатньої кількості спеціальних психологічних 
служб у місцях відбування покарання неповнолітніми, які вперше 
вчинили злочин;
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– активізації протидії пияцтву, бродяжництву, алкоголізму, нар-
команії, що, як давно відомо, є надійним засобом запобігання зло-
чинності;

– своєчасне виявлення і взяття на профілактичний облік осіб, які 
потенційно схильні вчиняти злочини, особливо у сімейно-побутовій 
сфері, та здійснення відносно цих осіб заходів переконання.

Стратегія виховно-запобіжної та інформаційної роботи з на-
селенням. Громадськість повинна отримувати інформацію про зло-
чинність та запобіжні заходи. Ні кримінологічна політика, ні право-
охоронні органи не можуть ефективно впроваджуватися у життя 
і діяти без позитивного відношення й активної підтримки їх з боку 
суспільства, свідомих громадян. У Рекомендаціях VII Конгресу ООН 
із запобігання злочинності і кримінального правосуддя наполягаєть-
ся на проведенні пропагандистських кампаній за допомогою засобів 
масової інформації, зібрань громадськості, релігійних заходів. За-
лежно від цілей вирізняють такі види пропагандистських кампаній, 
як: а) інформація про роботу міліції (поліції); б) інформація про за-
ходи щодо запобігання злочинності; в) інформація за правовими 
питаннями для того, щоб громадяни знали та виконували закони. 
У деяких країнах у рамках цієї стратегії передбачається відвідування 
тюрем (колоній) із метою залякування; г) змагання щодо запобігання 
злочинності, які проводяться в школах, вузах, районах. Ми вважаємо, 
що заходами цієї стратегії є: 

– зорієнтування ЗМІ на запобіжну роботу серед злочинного серед-
овища;

– кримінологічна поінформованість населення через ЗМІ про 
злочинність у конкретній місцевості і навіть топографія злочинних 
проявів у конкретній місцевості з метою спонукання населення до 
позитивної активної поведінки, усунення віктимної поведінки, роз-
криття засобів і прийомів учинення злочинів, тобто зняття таємниці 
з діяльності злочинців, виявлення латентних злочинів;

– пропагандистські кампанії з використанням ЗМІ; формування 
позитивного образу співробітника правоохоронних органів;

– розробка силами громадських, релігійних, правоохоронних та 
інших структур регіональних (місцевих, районних, селищних) про-
грам пропаганди ненасильства, доброго відношення до оточуючих;
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– посилення патріотичного виховання з використанням нових 
форм і методів;

– розробка програм зменшення віктимності і віктимізації для 
різних соціальних груп населення як засобу запобігання насильниць-
ким, корисливим насильницьким, необережним та іншим видам зло-
чинних проявів;

– викладання у дошкільних установах і школах віктимологічних 
програм;

– відновлення діяльності дозвільних установ, палаців, гуртків для 
організації різних форм позитивного дозвілля підлітків у позаучбовий 
час;

– особлива увага до певних груп населення.
Стратегія віктимологічного захисту населення. Віктимологія, як 

запобіжний ресурс запобігання злочинним проявам, здатна притаман-
ними їй заходами вкорінювати у свідомість населення або його певних 
груп знання віктимологічного характеру про особисту безпеку 
(суб’єктивний ресурс), надавати рекомендації щодо послаблення про-
цесу віктимізації в країні та оптимізації зазначених ресурсів 
(об’єктивний ресурс).

Основні заходи стратегії девіктимізації можуть бути такими:
1. Заходи випередження формування групової чи масової вікти-

мізації. Заходи випередження це, так би мовити, постійна віктимоло-
гічна варта, вимога до якої одна – максимально уникати віктимізації 
та її кримінальних наслідків.

2. Заходи обмеження віктимності і вітимізації, тобто це процес 
перешкоджання поширенню у суспільстві або в територіальному роз-
різі кримінальної віктимізації і скорочення кола віктимних осіб (на-
приклад, віктимність пенсіонерів).

3. Створення реабілітаційних центрів професійної, психологічної, 
психіатричної, медичної, правової та іншої допомоги особам, які по-
страждали внаслідок заподіяння їм фізичної, моральної або майнової 
шкоди.

4. Систематичний контроль кримінально вражених місць, де від-
носно часто вчиняються правопорушення, з урахуванням часу їх 
вчинення, поведінки потерпілих та ін.
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5. Правове виховання та навчання з розповсюдженням серед на-
селення відомостей про необхідну оборону, уявну оборону, затриман-
ня особи, що вчиняє чи вчинила злочин, крайню необхідність, діяння, 
пов’язані з ризиком (статті 36–39, 42 Кримінального кодексу України), 
та іншу запобіжну інформацію, що підвищує особисту обережність, 
безпеку, захищеність.

6. Створення «зворотного зв’язку» правоохоронних органів і на-
селення: організація телефонів довіри, гарячої лінії з метою отриман-
ня інформації від громадян про суспільно небезпечні дії.

Тут наведені лише окремі стратегії, і то більше для ілюстрації їх 
необмежених (без перебільшення) запобіжних спроможностей. Осно-
вна їх особливість полягає в простоті, доступності для виконання 
і зрозумілості для всіх. Але для отримання ефекту від застосування 
цих стратегій необхідно, як вважається, мати: повну «картину» – кри-
мінологічну характеристику злочинних проявів на всіх рівнях; про-
фесійність і винахідливість розробників запобіжних заходів на дер-
жавному, регіональному, локальному рівнях. І головне: коло можливих 
заходів стратегій надає змогу побачити, в яких означених та інших 
заходах громадськість зможе відігравати суттєву роль у запобіганні 
злочинів.

Стратегія залучення громадськості до запобігання злочинності. 
Ця стратегія будується на уявленнях, що злочинність є чинником, 
який порушує нормальне життя усього суспільства; що необхідно 
мобілізувати суспільство у цьому напрямі, щоб воно усвідомило на-
слідки такого порушення та прийняло заходи для його запобігання. 
Чим краще суспільство усвідомить, що злочинність торкається без-
пеки суспільства і кожного його члена, тим у більшій мірі його ді-
яльність стане динамічною, активною і дієвою. Необхідно докласти 
усіх зусиль для розв’язання того, що злочинність зачіпає безпосеред-
ньо суспільство і кожного з його членів не тільки з моральної, фізич-
ної, духовної, матеріальної, але й з економічної (у широкому сенсі 
цього поняття) точки зору1. За статистичними даними за 3 роки (2013-
2015) жертвами злочинів стали понад 1 млн. 230 тис. осіб. Усього ж за 
3 роки (2013-2015) від рук злочинців постраждало фізично, психоло-

1  Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию : 
сб. материалов : в 3 кн.; Кн. 1. – С. 47.
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гічно, морально і матеріально лише за два види тілесних ушкоджень – 
тяжких та особливо тяжких злочинів більше 420 тис. громадян. Суми 
збитків тільки у грошовому виразі коливаються на рівні понад 7 млн. 
грн, не говорячи вже про моральні страждання, розмір яких не підді-
ється підрахунку.

Таким чином, виникає низка принципових питань щодо: наявно-
го і гранично можливого антикриміногенного потенціалу участі 
громадськості в сфері запобігання злочинності; криміногенного по-
тенціалу суспільства; теоретичних уявлень про об’єкт запобіжного 
впливу та його кримінологічно значущі властивості; змісту поняття 
«запобіжний вплив на об’єкт»; законодавчого визначення завдань 
громадськості у запобіганні злочинності; виокремлення реальних 
об’єктів у практичній діяльності громадськості у сферах запобігання 
аморальних вчинків людей, адміністративних правопорушень і зло-
чинів.

2.2. Антикриміногенний потенціал громадськості 
у сфері запобігання злочинності

Досліджуючи питання щодо антикриміногенного потенціалу 
громадськості у сфері запобігання злочинності, необхідно в загальних 
рисах розглянути поняття «криміногенний потенціал суспільства».

До категорії «криміногенний потенціал» звертаються кримінологи, 
які розглядають його як своєрідну небезпечну «предтечу» різних зло-
чинних проявів. На думку окремих науковців, зокрема, В. М. Попови-
ча, який використовує це поняття при обґрунтуванні економіко-кримі-
нологічної теорії детенізації економіки, криміногенний потенціал – це 
сукупність деструктивно руйнівних, антагоністичних за своєю при-
родою чинників, що зумовлюють кримінальну тінізацію суспільно-
економічних і цивільно-правових відносин, які сприяють відтворенню 
антисоціальної поведінки об’єктів цивільного обороту1. Його учень 

1  Попович В. М. Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки : моно-
графія / В. М. Попович. – Ірпінь : Акад. держ. подат. служби України, 2001. – С. 114. 
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А. В. Андрушко, екстраполюючи сформульоване ним поняття «кримі-
ногенний потенціал» на дослідження геронтологічної злочинності, 
називає сукупністю деструктивно руйнівних чинників (факторів), ви-
кликаних старінням населення й неготовністю держави до нових ви-
кликів, що зумовлюють зростання геронтологічної злочинності1.

І в першому, і в другому визначенні криміногенного потенціалу 
йдеться про якісь існуючих у суспільстві різних за своєю природою 
деструктивно руйнівних чинників (факторів), що є «найбільш родю-
чим ґрунтом, слугуючим для зародження всякого роду протиправних 
діянь»2. Чинник у кримінології – це, як правило, сукупність одно-
рідних явищ, речей, що вирішально впливають на процес прийняття 
рішення про злочин. Явища і процеси об’єктивного і суб’єктивного 
характеру, які пожвавлюють, зміцнюють, підтримують і провокують 
у суспільстві й індивідуальній свідомості погляди, тенденції, звички, 
спосіб діяння, що лежать в основі антигромадської поведінки (в най-
ширшому сенсі), або безпосередньо викликають чи полегшують 
вчинення злочинів і живлять злочинні прояви, визнаються криміно-
генними. Криміногенність (від лат. crimen – злочин і грец. genos – рід, 
походження) – це властивість об’єктів створювати ймовірність зло-
чинної поведінки, породжувати злочинність (наприклад, вживання 
таких понять, як «криміногенна ситуація», «криміногенна особа», 
«криміногенний об’єкт»3, «криміногенний потенціал»).

Глибина й ефективність запобіжного впливу багато в чому зале-
жать від знання суб’єктами, які приймають участь у запобіганні зло-
чинності, основних криміногенних показників об’єкта запобіжного 
впливу. Тобто, яка сила прояву криміногенності цього об’єкта ззовні, 
чи достатньо ресурсу суб’єктів на її подолання? 

1  Андрушко А. В. Геронтологічна злочинність: кримінологічна характеристика, 
детермінація та запобігання : монографія / А. В. Андрушко. – Ужгород : Поліграф-
центр «Ліра», 2011. – С. 18. 

2  Криминология: тексты ХІХ начала ХХ вв (история, социология преступности) : 
хрестоматия в 4-х Т. / сост. И предисл. И. П. Рущенко. – Т. 1. : Уголовно-статисти-
ческие исследования / под общ. ред. А. М. Бандурки. – Х. : Харьк. нац. ун-т внутр. 
Дел, 2009. – С. 113. 

3  Российская криминологическая энциклопедия / под общ. ред. А. И. Долговой. – 
М. : НОРМА, 2000. – С. 292. Більш детально криміногенний об’єкт досліджується 
у підрозділі 2.3 цієї монографії.
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Потенціал (від лат. potentia – сила) – це джерела, можливості, за-
соби, запаси, приховані ресурси, які можуть бути використані для 
вирішення якого-небудь завдання, досягнення певної мети; можли-
вості особи, суспільства, держави, спільноти в певній галузі1.

Отже, ми вважаємо, що криміногенний потенціал, як криміноло-
гічна категорія, становить собою такий кримінально небезпечний стан 
суспільства і рівень домінуючої у ньому правосвідомості його членів, 
що діє або здатен діяти як джерело кримінальної мотивації, тобто 
масового порушення моральних і правових заборон. Ми не зробимо 
помилку, якщо дозволимо собі заявити, що не існує такої сфери жит-
тєдіяльності людей, народного господарства, органів влади й управ-
ління, освіти, культури, здоров’я та ін., де злочинність не проявила 
би себе. Засоби масової інформації фактично переповнені гучними 
повідомленнями про злочинні прояви. За більше, ніж 20 років само-
стійного розвитку держави до органів кримінальної юстиції із заява-
ми про вчинені злочини звернулося понад 31 млн. жителів країни (з 
47 млн.). До поліції щодня надходить 10 тис. заяв і повідомлень про 
злочини, і лише в окремих випадках порушуються кримінальні спра-
ви2. А зараз за ст. 477 Кримінального процесуального кодексу Укра-
їни небачено розширено коло злочинів, кримінальне провадження за 
якими може бути відкрите слідчим, прокурором лише на підставі 
заяви потерпілого відносно кримінальних правопорушень, що пере-
раховані в частинах 1, 2, 3 цієї статті. Таких правопорушень – більше 
60, серед них, наприклад: навмисні середньої тяжкості тілесні ушко-
дження (ч. 1 ст. 122 КК України – надалі КК), погроза вбивством (ч. 
1 ст. 129 КК), зґвалтування (ч. 1 ст. 152 КК), насильницьке задоволен-
ня статевої пристрасті (ч. 1 ст. 153 КК), хуліганство (ч. 1 ст. 296 КК), 
крадіжка, грабіж, вимагання, шахрайство, якщо вони не вчинені ор-
ганізованою групою та ін. Ледве чи це зменшить криміногенний 
потенціал у суспільстві… 

Станом на 1 вересня 2016 р. в установах виконання покарань та 
слідчих ізоляторах, розташованих на території, що контролюється 

1  Большой энциклопедический словарь / гл. Ред.. А. М. Прохоров. – 2-е изд. 
перераб. и доп. – М. : БРЭ; СПб. : Норинт, 2004. – С. 948. 

2  Див. : Шакун В. І. Межі впливу на злочинність : доповідь / В. І. Шакун. – К. : 
НАПрН України; Київ. регіон. центр, 2009. – С. 4, 13. 
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українською владою, тримається більше 60 тис. осіб, а на обліку в під-
розділах кримінально-виконавчої інспекції перебуває понад 77 тис. 
засуджених до кримінальних покарань, не пов’язаних із позбавленням 
волі, та адміністративних стягнень. Офіційні дані свідчать, що у 2015 
році рівень злочинності зріс на 6,8 % (порівняно з попереднім роком). 
Не зважаючи на нібито незначний відсоток зростання злочинності, 
стурбованість викликає збільшення числа злочинів проти власності 
(362 тис., +16,3 %), що складають 64 % від загальної кількості зареє-
строваних злочинів. При цьому помітно погіршилися показники щодо 
розкриття та розслідування злочинів. Якщо у 2013 р. відсоток роз-
криття злочинів в Україні становив 39,7 %, а у 2014–37,7 %, то у 2015 р. 
перебуває на рівні 33 %.

Іноді (мабуть ще з часів Ч. Ломброзо, Е. Феррі та їх послідовників 
тоді і зараз) прослизає ідея, що вирішення соціально-економічних 
проблем автоматично не створить морального і кримінологічного 
благополуччя в Україні, оскільки в ній (як і в будь-якому суспіль-
стві) існує певна частина населення із психічними й соціальними 
відхиленнями, генетичними аномаліями, незадоволеного своїм мате-
ріальним становищем. А це означає, що певний рівень злочинності 
існуватиме завжди. Можливо… Але при цьому додається, що убогість 
значної частини населення, яка викликана безробіттям, незайнятістю, 
різкою соціально-економічною диференціацією (у тому числі й за 
рахунок кримінального збагачення), втрати громадянами віри у здат-
ність владних структур захистити їх – усе це та інше наше вітчизня-
не неблагополуччя сприяє тому, що певна частина (якщо не найбіль-
ша) соціуму вибирає варіанти протиправної поведінки1.

У 2015 році зафіксований високий рівень інфляції (+43,3 %) та 
значне зниження реальних доходів населення (–21,1 %)2. До того ж за 
останні три роки кількість безробітних в Україні зросла: з 1576 тис., 
або 7,7 % у 2013 р. до 1654 тис., або 9,5 % у 2015 р. Загальновідомо, 
що безробіття тягне не тільки соціально-економічні, але й негативні 
психологічні наслідки, які разом перетворюють його на потужний 

1  Шакун В. І. Онтологічний вимір у кримінології / В. І. Шакун // Шлях до кри-
мінології : пам’яті А. П. Закалюка : зб. матер. – К.; Запоріжжя : КПУ, 2010. – С. 31. 

2  Див.: Інформаційний бюлетень / Коорд. бюро з проблем кримінології відді-
лення крим.-прав. наук Нац. акад. прав. Наук України. – 2016. – № 7. – С. 14.
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криміногенний чинник. Бажання «вижити» будь-якою ціною супро-
воджується втратою самоповаги, існуючих моральних цінностей, 
законослухняної поведінки. Науково доведено, що зростання безро-
біття кореляційно пов’язане зі збільшенням соматичних і психічних 
захворювань, самогубств, насильницьких, корисливих і корисливих 
насильницьких злочинів, а взагалі із загостренням соціальних проти-
річ. Як зазначає В. І. Шакун, зріст безробіття на 10 % підвищує зло-
чинність на 3,4–6,5 %, що вже є аксіоматичним у сучасній криміно-
логії1.

Криміногенний потенціал суспільства зумовлюється соціальною 
нерівністю. Гіпотеза, що нерівність у розподілі матеріальних благ 
є дестабілізуючим чинником, зокрема, причиною злочинності, вже 
давно висунута вченими різних правових шкіл і напрямів2, історично 
підтверджена і в Україні після 1991 р. Складається враження, що ми 
знову наступаємо на революційні граблі…

Звернемо увагу на ще один важливий аспект криміногенного по-
тенціалу. Підґрунтям концептуальної позиції про природу злочиннос-
ті є переконання, що суспільна людина завжди соціально небезпечна, 
оскільки (ще раз підкреслюємо і це очевидно), вона має природну 
здатність долати всі заборони (табу, звичаї, заповіді, правові і мораль-
ні норми), що, звичайно ж, як і інші здібності людини (творчість, 
музикальність, математична або поетична обдарованість, бродяжни-
цтво, шулерство, допитливість, наслідування, спритність, агресив-
ність та багато іншого), або соціально за часом чи завжди затребува-
ні й заохочувальні суспільством чи то якоюсь його частиною, спіль-
нотою або ж такі, що ними відкидаються й караються. На 
мотиваційну сферу саме деструктивної поведінки впливають когні-
тивний і вольовий елементи вибору варіантів поведінки, які людина 
напрацьовує в процесах індивідуалізації й соціалізації, тобто при 
духовному дозріванні й адаптації до суспільного життя3. Універсаль-

1  Шакун В. І. Урбанізація і злочинність / В. І. Шакун. – К. : Вид-во Укр. акад.. 
внутр. справ, 1996. – С. 60. 

2  Ольков С. Г. О пользе и вреде неравенства (криминологическое исследование) / 
С. Г. Ольков // Гос-во и право. – 2004. – № 8. – С. 73–78.

3  Кондратюк Л. В. Криминологическое измерение : монография / Л. В. Кондра-
тюк, В. С. Овчинский ; под ред. К. К. Горяинова. – М. : НОРМА, 2008. – С. 91, 92. 
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на здатність людства до деструктивності, в тому числі й злочинності 
(а вона виявлялась і виявляється у всьому світі й у всі часи, серед 
народів цивілізованих і не дуже, у всій різноманітності й хитрому-
дрості, у спритності, винахідливості й у вражаючому уяву професіо-
налізмі, організованості, жорсткості і навіть стійкості), – це, нажаль, 
кримінологічний факт. У кожну епоху особливо виділяються ті чи 
інші прояви криміногенного потенціалу – злочини, що найкраще 
характеризують його складники. Саме цих злочинів вчиняється біль-
ше порівняно з іншими часами (піратство, торгівля людьми, банди-
тизм, контрабанда, злочини проти власності тощо). Зараз епоха зло-
дійства, казнокрадства і корупції.

2.3. Об’єкт громадського запобіжного впливу  
у сфері протидії злочинності

Будь-яка людська практична діяльність і пізнання, у тому числі 
запобіжна діяльність суб’єктів протидії злочинності, спрямовані на 
конкретний об’єкт (предмет). Об’єкт (лат. objectum) – предмет, існу-
ючий поза нами і незалежно від нашої свідомості, зовнішній світ, 
матеріальна дійсність; предмет, складова частина зовнішнього, мате-
ріального світу; предмет пізнання і діяльності суб’єкта1. Але в кри-
мінології філософське поняття об’єкта отримало дещо іншу інтер-
претацію. Більшість авторів, які торкаються проблеми запобіжної 
діяльності відповідних суб’єктів, називають, описують, досліджують 
велике коло, як правило, різних за своїм походженням, властивостями, 
сталістю, потенціалом впливу та ін., негативних явищ і процесів, що 
у тому числі детермінують злочинність, виступають «злочинними 
джерелами», що близько чи віддалено, безпосередньо чи опосеред-
ковано, зовнішньо чи внутрішньо пов’язані зі злочинністю і на які 
необхідно фізично або інформаційно впливати суб’єктам запобіжної 

1  Словарь иностранных слов / под ред. И. В. Лехина, С. М. Локшиной, Ф. Н. Пе-
трова (гл. ред.) и Л. С. Шаумяна. – Изд. 6-ое, перераб. и доп. – М. : Изд-во «Советская 
Энциклопедия», 1964. – С. 448.
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діяльності з метою руйнації, обмеження або навіть усунення цих не-
гативних явищ і процесів. Такі негативні явища і процеси, що обу-
мовлюють злочинність і її окремі прояви, у наукових роботах частіше 
за все іменуються детермінантами; причинами й умовами; причинно-
наслідковими комплексами або блоками; сукупністю обставин макро- 
і мікросередовища; чинниками; станом психіки особистості; різними 
за природою створення відхиленнями, генетичними вадами; умовами 
формування особистості; конкретними життєвими ситуаціями; на-
явністю схильності людей до гріха та ін.

Але згодом ученим-кримінологам стало зрозуміло, що потрібний 
термін, який одночасно на теоретичному рівні узагальнював би усе 
різноманіття детермінант злочинності об’єктивного і суб’єктивного 
характеру та мав би кримінологічно значущі властивості, а на прак-
тиці – матеріалізувався б у конкретне реальне утворення, яке пред-
метне та зрозуміле для суб’єкта і підлягає запобіжному руйнуванню 
за допомогою інформаційного або силового впливу. Так у 60–70 рр. 
ХХ ст. у науковому апараті кримінології з’явився термін «об’єкт за-
побіжного впливу».

Об’єкт – це явище, предмет, на який спрямована будь-яка діяль-
ність; підприємство, установа, а також усе те, що є місцем діяльнос-
ті. Щодо останнього, то для нас має сенс не стільки власне місце тієї 
чи іншої діяльності, скільки сукупність реальних процесів, явищ, 
людських відносин, вад, недоліків, які на ньому відбуваються і які 
формують або/і сприяють злочинній мотивації.

Постає питання про зміст поняття «об’єкт запобіжного впливу». 
З метою отримання уявлення про складності пошуку на поставлене 
питання, слід навести деякі наукові підходи щодо розуміння зазна-
ченого поняття.

Аналізуючи об’єкт (предмет) спеціального запобігання злочин-
ності Г. М. Міньковський відмічає, що це складне за структурою 
соціальне утворення, яке охоплює: негативні суспільні відносини 
у системі громадської освіти, котрі ускладнюють формування соці-
ально-корисних якостей і полегшують дію чинників, формуючих 
антисуспільну позицію особистості; пережитки минулого у свідомос-
ті й вчинках людей (пияцтво, дармоїдство, паразитизм та ін.); окремі 
особи або контингенти осіб, які вже мають сформовану антисуспіль-
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ну спрямованість; конкретні злочини, сукупність видів і груп злочи-
нів; певні території та ін.1

Об’єкт запобіжного впливу, таким чином, розуміється як матері-
альний носій сукупності явищ і процесів на різних соціальних рівнях.

Як сукупність взаємопов’язаних явищ і процесів на рівні суспіль-
ства у цілому, виробничих колективів, а також малих соціальних груп 
і особистості правопорушника розглядає об’єкт В. М. Кудрявцев2. 
Значущим тут є положення про те, що на різних соціальних рівнях 
існують і діють свої об’єкти, взаємозв’язок і взаємодія яких породжу-
ють причини і умови злочинності.

З точки зору деяких авторів (Г. А. Аванесов, К. Є. Ігошев, 
І. В. Шмаров та ін.) об’єктом запобіжного впливу виступають мате-
ріальні і духовні явища та чинники, які знаходяться у прямому або 
опосередкованому причинно-наслідковому зв’язку зі злочинністю, 
різними її злочинними проявами і особистістю злочинця. Ними мо-
жуть бути процеси й чинники соціально-економічного, соціально-
психологічного та іншого характеру, а також конкретні індивіди, як 
носії суспільних відносин, і середовище, яке їх формує3. Підкреслю-
ється, що об’єкт і причина – поняття не тотожні, хоча й близькі. 
Взаємозв’язок і взаємодія об’єктів виступають як причини й умови, 
які встановлюються у кожному конкретному випадку.

Майже в усіх інших вітчизняних і зарубіжних працях із проблем 
запобігання злочинності серед явищ соціального життя, що можуть 
виступати його об’єктами, називаються: 1) уражені вадами суспільні 
відносини, що порушують їх регулятивну функцію, деформують со-
ціальні призначення; 2) дефекти суспільної групової та індивідуаль-
ної правосвідомості; 3) «фонові» антигромадські явища, тісно 
пов’язані з окремими видами злочинів (пияцтво, алкоголізм, нарко-

1  Миньковский Г. М. Предмет криминологической профилактики преступлений 
и некоторые проблемы ее эффективности / Г. М. Миньковский // Вопросы борьбы 
с преступностью. – М. : Юрид. лит., 1972. – С. 10–20.

2  Кудрявцев В. М. Механизм преступного поведения / В. М. Кудрявцев. – М. : 
Наука, 1981. – С. 29–30. 

3  Див.: Аванесов Г. А. Криминология и социальная профилактика / Г. А. Аване-
сов. – М. : Акад. МВД СССР, 1980. С. 444–445.; Игошев К. Е. Социальные аспекты 
предупреждения правонарушений (проблемы социального контроля) / К. Е. Игошев, 
И. В. Шмаров. – М. : Юрид. лит., 1980. – С. 26–27.
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манія, проституція, бродяжництво, аморальність, віктимність, на-
сильство, обман, бідність тощо); 4) сукупність узагальнених конкрет-
них негативних явищ, процесів, недоліків на груповому й індивіду-
альному рівнях, які детермінують злочинні прояви; 5) об’єктивні 
обставини соціально-психологічного формування особистості (серед-
овище виховання і спілкування; інформаційний вплив мікросередо-
вища та ін.), що обумовлюють сприйняття та інтеріоризацію ціннісних 
орієнтацій, інтересів, потреб, стереотипів, які типові для розвитку 
і реалізації злочинної мотивації – ситуаційної і стабільної; 6) сама ця 
мотивація як суб’єктивна причина злочинної поведінки; 7) чинники, 
що викликають і загострюють конфлікт між індивідуальними праг-
неннями особи й суспільними вимогами; 8) зовнішні обставини, які 
створюють можливість для вчинення злочинів або ті, що полегшують 
цим діям; 9) певний стан психіки, що провокує вибір і реалізацію 
злочинного варіанта поведінки; 10) поведінка та спосіб життя осіб із 
підвищеною ймовірністю вчинення злочину; 11) соціально значущі 
риси особистості, що віддзеркалюють антисуспільну спрямованість; 
деякі психофізіологічні особливості; 12) сімейне виховання дітей, 
субкультура малих соціальних груп, девіантна поведінка неформаль-
них соціальних молодіжних об’єднань, неналежна ефективність 
правоохоронної системи, а також агресивність та егоїзм людей; пси-
хопатологія та акцентуація особистості, шкідливі звички тощо1.

Цей стислий огляд далеко не вичерпує висловлених у криміноло-
гічній літературі (багато в чому схожих) думок відносно об’єкта за-
побіжного впливу. Проте стає більш-менш зрозумілим, що поняттям 
«об’єкт» охоплюється комплекс взаємодіючих, як правило, негативних 
явищ, які тисячоліттями створювались людством у процесі свого іс-

1  Исмаилов И. А. Проблемы предупреждения преступлений / И. А. Исмаилов. – 
Баку : Научно-метод. совет при прокуратуре АзССР-Б.: НМС, 1990. – С. 22; Зака-
люк А. П. Проблемы социальной психологии личности правонарушителя и преступ-
ника / А. П. Закалюк // Проблемы изучения личности правонарушителя (сб. науч. 
трудов). – М. : ВНИИ МВД СССР, 1984. – С. 12–17; Голіна В. В. Поняття й характе-
ристика предмета спеціальної профілактики злочинів / В. В. Голіна // Рад. право. – 
1984. – № 1. – С. 60–63; Голіна В. В. Запобігання злочинності (теорія і практика) : 
навч. посіб. / В. В. Голіна. – Х. : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2011. – 
С. 48–54; Литвинов О. М. Соціально-правовий механізм протидії злочинності в Укра-
їні : монографія / О. М. Литвинов. – Х. : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 
2008. – С. 81–83 та ін.
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нування. Запобігання має спрямовуватися на, так би мовити, руйну-
вання, обмеження, усунення цього комплексу, запобігання його ство-
ренню і взаємодії явищ, що ним його утворюють. Складнощі поляга-
ють у тому, що науці не завжди відомі ці конкретні явища, механізм 
їх взаємодії, що нерідко зводить нанівець запобіжні зусилля, оскільки 
їх здійснює або неналежний суб’єкт, або вживається навіть не той 
різновид заходів запобіжної діяльності. Виникає і друга проблема – 
достатність такого запобіжного впливу. Тобто, в арсеналі запобігання 
не вистачає відповідних дієвих засобів як виявлення і конкретизації, 
так і ефективного впливу на об’єкт.

Отже, у найзагальнішому розумінні, об’єкт запобіжного впливу 
(діяння) – це окремі чи взаємопов’язана сукупність негативних явищ 
і процесів реальної дійсності матеріального й духовного характеру, 
різні за ґенезою, сферою буття, формами та ступенем інтенсивності 
проявів своїх властивостей, існування яких призводить до відтворен-
ня на суспільному рівні злочинності як соціального явища, а на інди-
відуальному – виникнення масової деструктивної поведінки людей, 
злочинної мотивації, наміру, прийняття рішення на вчинення злочинів 
та їх реалізацію. Таким чином, об’єкт має певну генеруючу силу 
впливу на суспільні відносини, внаслідок чого вони деформуються і, 
у свою чергу, псують людську правосвідомість. Людина потенційно 
стає суспільно небезпечною.

Ще за часів появи кримінології виник термін «криміногенність» 
як підвищена суспільно небезпечна властивість явища, процесу чи 
людини (контингента людей), яка здатна утворювати причинно-на-
слідковий злочинний ланцюг. Термін «криміногенність» тісно 
пов’язаний з терміном «криміногенний». Він походить від латинсько-
го «crimen» – злочин, і грецької «genos» – рід, походження. Цей термін 
уживається тоді і для того, щоб підкреслити близьку спорідненість, 
тісний взаємозв’язок явищ, процесів, особистості зі злочинністю. 
Криміногенність – це властивість об’єкта створювати ймовірність 
злочинної поведінки, породжувати злочинність1. Термін «криміно-

1  Див.: Голіна В. В. Попередження злочинності правоохоронними органами : 
навч. посібник / В. В. Голіна. – К. : НМК ВО, 1991. – С. 11–17; Российская кримино-
логическая энциклопедия / под общ ред. А. И. Долговой. – М. : НОРМА, 2000. – 
С. 292.
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генний» вживається при створенні понять: криміногенні чинники, 
криміногенна ситуація, криміногенне середовище, криміногенна 
особа, криміногенний або антикриміногенний потенціал суспільства 
тощо.

Криміногенність – це кримінологічно значуща властивість об’єкта 
запобігання злочинності, яка характеризує встановлену дослідженням 
взаємозалежність об’єкта і певних видів злочинів, злочинності вза-
галі, а також стан явища, процесу, особи, середовища. Така власти-
вість виявляється через силу впливу об’єкта на злочинність, здатність 
такого об’єкта (об’єктів) зумовлювати злочинні прояви. Це означає, 
що окремим явищам, процесам, негативним рисам особистості, видам 
поведінки, якою не була б їх криміногенність, не властива причинно-
наслідкова детермінація. Лише у своїй сукупності та взаємодії вони 
можуть утворювати інтегративну якість – детермінаційні комплекси 
(блоки) злочинності. 

Криміногенність будь-якого кримінологічно значущого об’єкта – 
величина змінна, а тому вона може бути відображена кількісно-якіс-
ними показниками: ступень криміногенності (висока-низька); кримі-
ногенний набір (більший-менший); криміногенний інтервал (ближче-
далі у причинно-наслідковому ланцюгу).

Окрім криміногенності, для об’єкта характерні такі властивості: 
динамічність, що зумовлює постійну мінливість його кількісно-якіс-
них показників, потенційність – приховані можливості об’єкта, тобто 
об’єкт існує, але його кримінологічний вплив завуальований; латент-
ність – прихованість за одним об’єктом іншого, більш загрозливого. 
Остання ознака потребує деяких пояснень. 

Сучасна вітчизняна система Особливої частини курсу криміноло-
гії дуже тісно пов’язана з системою злочинів Особливої частини 
кримінального права. Частково, можливо, це і виправдано. Але ж кри-
мінологія повинна мати справу не з окремими різновидами злочинів 
і вважати тільки їх об’єктами запобіжного впливу, а точніше, ті чин-
ники, які їх обумовлюють. Кримінологія покликана досліджувати 
і запобігати тим явищам, які «стоять» за тією чи іншою множинністю 
злочинів, або їх складовою. Наприклад, за злочинами проти життя та 
здоров’я особи – насильство в сім’ї; за злочинами, пов’язаними з на-
сильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним спосо-
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бом – педофілію; за умисним знищенням або пошкодженням майна – 
вандалізм; за торгівлею людьми або іншою незаконною угодою щодо 
людини – «біле рабство»; за окремими різновидами вчинених зло-
чинів – організовану злочинність та ін. За такого підходу стає очевид-
ним, що об’єкти запобіжного впливу на чинники, що викликають 
вчинення окремих різновидів злочинів, і зазначених вище та інших 
подібних явищ, не одне і те ж. Це необхідно враховувати при визна-
ченні об’єктів запобіжного впливу відповідних суб’єктів запобігання 
злочинності, у тому числі і громадськості. Не виключено, що можуть 
бути інші властивості об’єкта1.

Зрозуміло, що глибина й ефективність запобіжного впливу багато 
в чому залежить від знання суб’єктами, які приймають участь у за-
побіганні злочинності та її проявів як самого об’єкта, так і основних 
його кількісно-якісних показників, тобто яка сила прояву криміно-
генності об’єкта ззовні, чи достатньо ресурсу суб’єкта і його засобів 
на подолання цієї криміногенності.

Попередньо викладені нами положення підводять дослідження до 
поставленого питання: що є об’єктом запобіжного впливу громадськос-
ті у сфері запобігання злочинності і які засоби такого впливу? Але 
спочатку декілька зауважень стосовно поняття «запобіжний вплив».

Згідно з українськомовним етіологічним словником «вплив» озна-
чає «дію, яку певна особа чи предмет або явище виявляє стосовно 
іншої особи чи предмета, тиск діяння»2; «сила влади, авторитету»3.

У рамках комплексного підходу до вивчення і вирішення питань 
запобігання і протидії злочинності, П. П. Осіпов під системою впли-
ву на злочинність (СВЗ) розуміє складне утворення, цілісну й упо-
рядковану сукупність соціальних інститутів, організація і діяльність 
яких мають основним соціальним призначенням внесення позитивних 
змін у майбутній стан злочинності. Сукупність прогнозованих, за-

1  Більш детально про властивості об’єкта запобіжного впливу та їх класифікацію 
викладено: Голина В. В. Криминологическая профилактика, предотвращение и пре-
сечение преступлений : учеб. пособие / В. В. Голина. – К. УМК ВО при Минвузе 
УССР, 1989. – С. 13–24; Запобігання злочинності (теорія і практика) : навч. посібник 
/ В. В. Голіна. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2011. – С. 48–54.

2  Новий тлумачний словник української мови : в 3-х т. / укл. В. Яременко, О. Слі-
пушко. – К. : Аконіт, 2004. – Т. 1. – С. 382.

3  Словник української мови : в 11 т. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. 
І. К. Білодіда. – Т. 1. – К. : Наукова думка, 1970. – С. 751.
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планованих, отриманих позитивних змін стану злочинності створює 
запобіжний ефект як важливу характеристику результату діяльності 
СВЗ1. Тобто термін «вплив» не роз’яснюється.

С. М. Іншаков вважає, що будь-які діяння на суспільно небезпеч-
не явище (запобігання, боротьба, контроль) є впливом. Вплив перед-
бачає певний об’єкт. Необхідність визначення об’єкта запобіжного 
впливу випливає з потреб практики, для якої конкретизація об’єкта 
є запорукою ефективного результату діяльності. Концепція впливу на 
злочинність дозволяє синтезувати як об’єкти, на які повинна бути 
спрямована активність практиків, усі криміналізовані суспільно не-
безпечні діяння і криміногенні чинники. Мета впливу на злочинність – 
зменшення сумарної небезпеки у суспільстві2.

Є низка висловлювань стосовно сутності, змісту, заходів, об’єкта 
кримінально-правового впливу. Так. О. В. Ус стверджує, що криміналь-
но-правовий вплив треба розглядати у широкому і вузькому значенні. 
Кримінально-правовий вплив (у широкому розумінні) – це діяльність 
держави в особі її законодавчого, виконавчих та соціально-уповнова-
жених органів щодо розробки і практичного застосування заходів 
ідеологічного і кримінально-правового характеру, спрямованих на 
формування суспільної свідомості з метою мінімізації злочинності, 
усунення причин і умов її існування. Кримінально-правовий вплив 
(у вузькому розумінні) – діяльність держави в особі спеціально-уповно-
важених органів, щодо застосування до особи, яка вчинила суспільно 
небезпечне діяння, передбачених кримінальним законом заходів3.

1  Комплексное изучение системы воздействия на преступность (методологичес-
кие и теоретические основы) / Под ред. П. П. Осипова. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1978. – С. 15. 

2  Иншаков С. М. Криминология : учебник / С. М. Иншаков. – М. : Юриспруден-
ция, 2000. – С. 82–93; Иншаков С. М. Воздействия на преступность. Характеристика 
// Российская криминологическая энциклопедия / С. М. Иншаков ; под общ. ред. 
А. И. Долговой. – М. : НОРМА-ИНФРА М, 2000. – С. 115.

3  Див., наприклад, Книженко О. О. Актуальні питання заходів кримінально-пра-
вового впливу / О. О. Книженко // Основні напрями розвитку кримінального права 
та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : 
матер. міжнар. наук.-практ. конф. 11–12 жовт. 2012 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. 
ред.),В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2012. – С. 243–246; 
Ус О. В. Кримінально-правовий вплив: сутність і зміст / О. В. Ус // Актуальні про-
блеми кримінальної відповідальності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10–
11 жовт. 2013 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.),В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та 
ін. – Х. : Право, 2013. – С. 217. 
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Отже, вплив – це постійні або термінові активні інформаційні чи 
силові дії (або їх сукупність) у виді здійснення суб’єктами запобіган-
ня злочинності відносно криміногенних об’єктів конкретних заходів. 
У будь-якому разі вплив – це науково обґрунтований процес, заходи, 
через які, як розраховується (планується) криміногенні об’єкти зазна-
ють певних позитивних змін. Хоча такого результату може і не бути. 
Запобігання злочинності – це пошук ефективного впливу, і поразки 
боятися не слід, якщо заходи не спрацювали. 

Ще раз підкреслюємо, що об’єкт запобіжного впливу «багатоярус-
ний», нерідко недостатньо пізнаний механізм його дії, слабко реагу-
ючий на певний час запобіжним зусиллям. Тому практично дуже 
важливо вичленувати ті чи інші криміногенні об’єкти з детермінацій-
ного комплексу. Ось чому, до речі, актуальною проблемою в кримі-
нології є розробка теорії кримінологічної класифікації злочинів, за-
вдяки який їх множинність упорядковується, що дозволяє більш ре-
льєфно визначити матеріальні або духовні детермінаційні джерела 
тих чи інших, схожих між собою за критерієм класифікаційного 
розподілу, злочинів.

Таким чином, запобіжний вплив – це тиск, цілеспрямовані зусил-
ля відповідних суб’єктів на ті криміногенні об’єкти, які у взаємозв’язку 
з іншими чинниками породжують явища, що обумовлюють злочин-
ність, злочинну мотивацію і поведінку, а також активізацію антикри-
міногенних чинників, із метою поступового усунення їх дій і недо-
пущення злочинних проявів.

Ці висловлювання не претендують на повне адекватне визначен-
ня терміну «запобіжний вплив». Однак, вони мають на меті звернути 
увагу спеціалістів (теоретиків і практиків) на обсяг і зміст цього 
комплексного поняття, яке охоплює знання про суб’єктів, об’єкти, 
методи діяння та інші його складові.

Подальші наші дослідження стосуються конкретизації об’єктів за-
побіжного впливу громадськості, які у загальному виді сформульовані 
у відповідних законодавчих і підзаконних актах України. Основна ідея 
і результат дослідження полягають у тому, щоб визначити ті об’єкти, 
котрі досяжні запобіжному впливу громадськості у межах вищезазначе-
них стратегій кримінологічної політики України і Рекомендацій Конгре-
сів ООН по запобіганню злочинності і кримінальному правосуддю. 
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Згідно зі статтею 9 «Основні завдання громадських формувань 
з охорони громадського порядку і державного кордону» Закону Укра-
їни «Про участь громадян в охороні громадського порядку і держав-
ного кордону» від 22 червня 2000 р. № 1835-ІІІ основними завдання-
ми громадських формувань з охорони громадського порядку і дер-
жавного кордону є: 1) у сфері охорони громадського порядку:

– надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні 
громадського порядку і громадської безпеки, запобіганні адміністра-
тивним проступкам і злочинам;

– інформування органів та підрозділів внутрішніх справ про 
вчинені або ті, що готуються, злочини, місця концентрації злочинних 
формувань;

– сприяння органам внутрішніх справ у виявленні і розкритті 
злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтересів держави, 
підприємств, установ, організацій, громадян від злочинних посягань;

– участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху та боротьби 
з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями неповнолітніх;

2) у сфері охорони державного кордону:
– надання допомоги підрозділам Прикордонних військ України 

у виявленні та затриманні осіб, які порушили або намагаються по-
рушити державний кордон чи провадять іншу протиправну діяльність 
на кордоні;

– сприяння військовослужбовцям Прикордонних військ України 
в охороні державного кордону, виключної (морської) зони України, 
а також здійснення контролю за дотриманням режиму державного 
кордону, прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через 
державний кордон, проведення разом з ними пропуску громадян до 
місць відпочинку і роботи;

– надання допомоги підрозділам Прикордонних військ України 
у виявленні умов та причин, які можуть призвести до злочинної ді-
яльності на кордоні, і вжиття заходів до їх усунення;

– участь у спостереженні за місцями роботи і відпочинку побли-
зу кордону та за прикордонними інженерними спорудами;

– участь у заходах Прикордонних військ України з профілактики 
правопорушень або спроб порушення державного кордону і режиму 
в пунктах пропуску через державний кордон, незаконного переміщен-
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ня через державний кордон вантажів, предметів, матеріалів та іншо-
го майна;

3) у разі виникнення надзвичайних ситуацій:
– надання невідкладної допомоги особам, які потерпіли від не-

щасних випадків чи правопорушень;
– участь у рятуванні людей і майна, підтриманні громадського 

порядку у разі стихійного лиха та інших надзвичайних обставин1.
У найзагальнішому виді об’єкти запобіжного впливу знаходяться 

у сферах громадського порядку і громадської безпеки, у тому числі 
у разі виникнення надзвичайних ситуацій, адміністративних право-
порушень і злочинності, дорожнього руху, дитячої бездоглядності 
і правопорушень неповнолітніх, державного кордону і прикордонно-
го режиму, режиму пропуску через державний кордон, місць роботи 
і відпочинку поблизу кордону тощо.

Зрозуміло, що не всі складові зазначених сфер можуть бути 
об’єктами запобіжного впливу саме громадськості. Тому слід зупини-
тися на деяких вищезгаданих поняттях із метою наповнення їх, хоча 
б приблизно, структурними елементами. Це надасть можливість окрес-
лити коло тих явищ суспільного і побутового характеру, на які повинен 
бути спрямований антикриміногенний потенціал громадськості.

Стосовно понять «громадський порядок» і «громадська безпека» 
існує велика кількість філософської і спеціальної літератури, в якій 
вчені з різних точок зору намагаються надати у широкому й вузькому 
змісті визначення цих понять2. Усі вони так чи інакше схожі, тому, не 
вступаючи у полеміку з приводу цих проблем, наведемо лише деякі 

1  Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону : 
Закон України від 22.06.2000 р. № 1835-ІІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 2000. – 
№ 40. – Ст. 338.

2  Див.: Ефимов М. А. Борьба с преступлениями против общественного порядка, 
общественной безопасности и здоровья населения / М. А. Ефимов. – Минск : 
Вышейш. шк., 1971. – С. 5; Игнатов А. Н. Преступления против общественной без-
опасности, общественного порядка и здоровья населения / А. Н. Игнатов // Курс 
советского уголовного права. Часть особенная. Т. VI. – М. : Юрид. лит., 1971. – С. 305; 
Лошицький М. В. Удосконалення охорони громадського порядку в сучасних умовах 
/ М. В. Лошицький, А. Г. Сачаво // Науковий вісник Київ. нац. ун-ту внутр. справ. – 
2009. – № 4. – С. 165–171; Загальна теорія держави і права : підручник / М. В. Цвік, 
О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; за заг. ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. – Х. : 
Право, 2009. – С. 524 та ін.
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з визначень, які, на наш погляд, найбільш адекватно відображають ці 
соціально-правові феномени.

Громадський порядок – це порядок вольових суспільних відносин, 
які створюються у процесі свідомого і добровільного дотримання 
громадянами правил поведінки у сфері спілкування, що установлені 
у нормах права та інших нормах неюридичного характеру, внаслідок 
чого забезпечується злагодженість і сталість сумісного життя людей, – 
вважає І. М. Даньшин1.

Деякі автори уточнюють, що громадський порядок необхідно роз-
глядати як сукупність суспільних відносин, що забезпечують спо-
кійні умови життя людей у різних сферах суспільно-корисної діяль-
ності, відпочинку, побуту і нормальної діяльності підприємств, орга-
нізацій, установ у цій сфері2, або відносини, що забезпечують 
обстановку громадського покою, належну поведінку людей у громад-
ських місцях, додержання норм суспільної моральності, повагу до 
результатів людської праці, фізичну і моральну недоторканість ото-
чуючих3.

Уявлення про громадську безпеку пов’язане з розумінням понят-
тя безпеки. Як зауважують деякі дослідники, проблема безпеки остан-
німи роками стала надзвичайною і використовується настільки ши-
роко, що досить часто буває неможливо виділити сутність і межі за-
стосування основних складових понять та категорій у цій сфері4 
(безпека загальна, національна безпека, державна безпека, інформа-
ційна безпека, екологічна безпека, громадська безпека та багато інших 
видів безпек).

Безпека взагалі – це стан захищеності життєво важливих інтересів 
особистості, суспільства й держави до внутрішніх і зовнішніх загроз 

1  Даньшин И. Н. Уголовно-правовая охрана общественного порядка / И. Н. Дань-
шин. – М. : Юрид. лит., 1973. – С. 68; Тихий В. П. Уголовно-правовая охрана обще-
ственной безопасности / В. П. Тихий. – Х. : Вища школа, 1981. – С. 24.

2  Кримінологія : підручник / В. В. Голіна, Б. М. Головкін, М. Ю. Валуйська та 
ін. ; за ред. В. В. Голіни, Б. М. Головкіна. – Х. : Право, 2014. – С. 264.

3  Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / Ю. В. Баулін, 
В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. В. Сташиса, В. Я Тація. – 4-те вид., пере-
роб. допов. – Х. : Право, 2010. – С. 359.

4  Дзьобань О. П. Інформаційне насильство та безпека: світоглядно-правові ас-
пекти : монографія / О. П. Дзьобань, В. Г. Пилипчук / За заг. ред. В. Г. Пилипчука. – 
Х. : Майдан, 2011. – С. 136. 
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політичного, економічного, соціального, воєнного, екологічного, ін-
формаційного та іншого характеру, що передбачає установлення по-
літичної, економічної і соціальної стабільності у державі, дотриман-
ня законності, підтримку правопорядку тощо. Основними об’єктами 
безпеки є інтереси: особистості – конституційні права і свободи, 
особиста безпека, підвищення якості і рівня життя, фізичного, духо-
вного і інтелектуального розвитку; суспільства – зміцнення демокра-
тії, досягнення і підтримання громадянської злагоди, підвищення 
творчої активності населення і духовне відродження; держави – її 
конституційний устрій, суверенітет і територіальна цілісність1.

Громадська безпека – складова частина загальної, зокрема націо-
нальної, безпеки нашої країни, яка у Законі України «Про основи 
національної безпеки України» визначена як «захищеність життєво 
важливих інтересів людини й громадянина, суспільства та держави, 
за якої забезпечується сталий розвиток суспільства, своєчасне вияв-
лення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз 
національним інтересам»2. Громадська безпека утворює атмосферу 
громадського спокою, обстановку впевненості в надійності для цього 
відповідних гарантій, відчуття безпеки, відсутність страху та ін.3

Громадська безпека у юридичному сенсі визначається як сукуп-
ність суспільних відносин, які основані на нормативних приписах 
і охороняються кримінальним законом, що забезпечує охорону життя 
і здоров’я громадян, збереження державного та приватного майна, 
нормальну діяльність підприємств, організацій і установ при вико-
нанні загальнонебезпечних робіт, при використанні джерел підви-
щеної небезпеки та інших предметів, які являють собою загрозу для 
людини та суспільства4. Громадська безпека – стан захищеності 

1  Тихомирова Л. В. Юридическая энциклопедия / Л. В. Тихомирова, М. Ю. Тихо-
миров / под ред. М. Ю. Тихомирова. – 5-е изд., доп. и перераб. – М. : Юринформцентр, 
2001. – С. 82–83. 

2  Про основи національної безпеки України : Закон України від 19.06.2003 р. 
№ 964-IV // Відом Верхов. Ради України. – 2003. – 39. – Ст. 351.

3  Кримінальний кодекс України : Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, 
В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін. ; За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – К. : Ін 
Юре, 2003. – С. 705–706. 

4  Даньшин И. Н. Уголовно-правовая охрана общественного порядка / И. Н. Дань-
шин. – М. : Юрид. лит., 1973. – С. 87.
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життєдіяльності людей від джерел підвищених небезпек (злочинних 
об’єднань, терористів, зброї та інших смертоносних предметів), за 
якого забезпечується запобігання загрозам заподіяння ними шкоди1.

Вважаємо, що громадська безпека – узагальнююче поняття за-
хищеності людей, суспільства, природи від усіляких загроз їх нор-
мальному існуванню і розвитку. За допомогою норм адміністратив-
ного, трудового, цивільного, екологічного, аграрного та інших галузей 
права й технічних норм запроваджуються спеціальні правила пово-
дження з джерелами підвищеної небезпеки та іншими предметами, 
які небезпечні за своїми якостями. Дії, які порушують ці правила, 
визнаються суспільно небезпечними залежно від їх характеру, право-
вого регулювання правил безпеки тягнуть відповідальність. Треба 
зазначити, що належний громадський порядок можливий лише при 
наявності громадської безпеки.

Отже, поле об’єктів запобіжного впливу громадськості у зазна-
чених та інших сферах життєдіяльності людей на різні потенційні 
загрози у сучасних умовах неосяжне. Об’єкти запобіжного впливу 
громадськості знаходяться у сферах людської моралі, громадського 
порядку і правопорядку. Це – аморальна поведінки і вчинки, адміні-
стративні правопорушення, злочини. Їх основа матеріальна власти-
вість полягає в тому, що вони об’єктивно порушують, підривають, 
дезорганізують суспільні відносини, які є суттю громадського по-
рядку, наносять їм шкоду або створюють загрозу їх існуванню2.

Сфера людської моралі. Взагалі, мораль є системою історично 
визначених сталих норм, приписів, вимог, принципів, поглядів, оці-
ночних уявлень, ідеалів, переконань, що відбуваються у вчинках 
людей і регулюють їхнє ставлення одне до одного, до суспільства, 
спільнот, соціальних інститутів, держави, а також підтримуються їх 
особистими переконаннями, традиціями, звичаями, виховною систе-
мою, силою громадської думки суспільства (спільнот). Це внутрішній 
регулятор поведінки людини, налаштований на принцип людяності. 

1  Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / Ю. В. Баулін, 
В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид., 
перероб і допов. – Х. : Право, 2010. – С. 286. 

2  Даньшин И. Н. Уголовно-правовая охрана общественного порядка / И. Н. Дань-
шин. – М. : Юрид. лит., 1973. – С. 90–91.
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Мораль як система норм, принципів, оціночних уявлень соціального 
життя, якими обґрунтовуються критерії оцінки людської поведінки 
та уявлення про цінність, достойність усіх людей, детермінує станов-
лення індивідуальних і одночасно загальних загальнозначущих вну-
трішніх духовних структур особистості1.

До числа «найпростіших» (?) порушень відносин соціального спіл-
кування між людьми відносять, наприклад, негідне ставлення до жінок, 
батьків, осіб старшого віку; зневагу до громадських обов’язків; грубість 
у громадських місцях; безсовісні нечесні вчинки і порушення інших 
правил людського існування і загальнолюдських норм поведінки.

На наш погляд, мораль – це своєрідна матриця і громадського 
порядку, і правопорядку, і запобігання злочинності. Стан моральнос-
ті суспільства зумовлює, у тому числі, стан останніх. Тому віднесен-
ня моральних вчинків до «нижніх щаблів драбини» за критерієм їх 
суспільної небезпечності2, дуже спірна. Наведемо декілька прикладів. 
Зневажливе ставлення до жінки зумовлює низку катастрофічних на-
слідків. Це і гендерні, і соціально-демографічні проблеми, внаслідок 
чого вимирає нація, і проституція, і сімейне насильство, і неповні 
сім’ї, і злочинність неповнолітніх, і статеві злочини, і торгівля людь-
ми тощо. Таке безсмертне явище як брехня на історичних, політичних, 
соціальних, побутових та інших рівнях сприяло і продовжує (успіш-
но!) сприяти війнам, політичним катаклізмам, обдурюванню цілих 
народів, надання завідомо неправдивих обіцянок людям, цілим кла-
сам, спільнотам, корупції, посадовим злочинам, шахрайству, безза-
конню, самогубству, конфліктним ситуаціям, розлученню, злочинам 
проти життя та здоров’я особи та ін.

Лише два приклади, описані нами дуже поверхово і більше на 
емоційному рівні, а які наслідки, яка суспільна небезпечність ?

Запобіжна діяльність громадськості, її масова участь у протидії 
аморалізму є свідченням рівня моральності суспільства.

Сфера адміністративних правопорушень. Адміністративним 
правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна 

1  Морфологія культури: тезаурус / За ред. В. О. Лозового. – Х. : Право, 2007. – 
С. 228–229.

2  Даньшин И. Н. Уголовно-правовая охрана общественного порядка / И. Н. Дань-
шин. – М. : Юрид. лит., 1973. – С. 93.
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(умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громад-
ський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений 
порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну 
відповідальність (ст. 9 Кодексу України про адміністративні право-
порушення (надолі КУпАП). Правопорушення, що посягають на 
громадський порядок і громадську безпеку, передбачені окремо гла-
вою 14 КУпАП, які регулюють поведінку суб’єктів суспільних від-
носин. Але не всі вони містять джерела потенційних злочинів, а саме 
на їх запобігання спрямована ч. 1 ст. 9 Закону України «Про участь 
громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» 
(2000р.). Реальну загрозу громадському порядку і громадській без-
пеці складають зокрема: дрібне хуліганство (ст. 173); поширювання 
неправдивих чуток (ст. 173¹); вчинення насильства в сім’ї, невиконан-
ня захисного припису або не проходження корекційної програми (ст. 
173²); стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної 
зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи 
аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами не-
смертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього 
місцях або з порушенням установленого порядку (ст. 174); порушен-
ня встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (ст. 175); 
виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення 
(ст. 176); придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв до-
машнього вироблення (ст. 177); виготовлення, придбання, зберігання 
або реалізація фальсифікованих або тютюнових виробів (ст. 177²); 
розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у забороне-
них законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному виді 
(ст. 178); розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на 
виробництві (ст. 179); доведення неповнолітнього до стану сп’яніння 
(ст. 180); заняття проституцією (ст. 181¹); невиконання батьками або 
особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей (ст. 184).

В інших главах КУпАП містяться норми, котрі як адміністративні 
правопорушення підпадають під запобіжний вплив громадськості. 
Наприклад, низка статей про адміністративні правопорушення, 
пов’язані з безпекою дорожнього руху, дитячою бездоглядністю і пра-
вопорушеннями неповнолітніх, порушеннями державного кордону 
й режиму в пунктах пропуску через державний кордон, незаконного 
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переміщення через державний кордон вантажів, предметів, матеріалів 
та іншого майна.

Ми навмисно навели зміст глави ІХ КУпАП та деякі інші унормо-
вані сфери життєдіяльності людини, щоб показати, що об’єкти запо-
біжного впливу – це не тільки явища (скажімо, бездоглядність, про-
ституція, азартні ігри та ін.), які слугують, так би мовити, своєрідним 
орієнтиром запобіжного напряму суб’єктів. Із теоретичної, а тим 
більше з практичної, точок зору необхідно виділити ту їх складову 
(складові), внаслідок якої ці об’єкти існують та розвиваються, і які 
повинні стати для відповідного суб’єкта/суб’єктів сферою докладан-
ня зусиль з метою досягнення позитивних змін об’єкта. Вказівка на 
те, що, мовляв, причини й умови і є такими об’єктами, проблему не 
вирішують, оскільки матеріальними їх носіями виступають фрагмен-
ти реальної дійсності. Чим точніше ми визначимося із конкретними 
об’єктами діяння, адекватно оцінимо ресурсні можливості, підраху-
ємо затрати (держави, суспільства, громадськості), проявимо полі-
тичну волю, тим більш помітними будуть позитивні результати. Однак 
не треба тішити себе надіями на негайне отримання ефекту. Справа 
в тому, що зараз ми маємо слабке уявлення про ці об’єкти запобіжно-
го впливу, а головне – про наслідки такого впливу для держави і сус-
пільства. Для прикладу зупинимося на ст. 173² «Вчинення насильства 
в сім’ї, невиконання припису або не проходження корекційної про-
грами» КУпАП, яка зазначає: «вчинення насильства в сім’ї, тобто 
умисне вчинення будь-яких дій фізичного, психологічного чи еконо-
мічного характеру (застосування фізичного насильства, що не завда-
ло фізичного болю і не спричинило тілесних ушкоджень, погрози, 
образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого 
майна або коштів, на які потерпілий має передбачене законом право 
тощо)», внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода фізичному 
або психічному здоров’ю потерпілого, а так само невиконання за-
хисного припису особою, стосовно якої він винесений, не проходжен-
ня корекційної програми особою, яка вчинила насильство в сім’ї.

Залишимо осторонь юридичну недосконалість цієї норми. Перед 
нами – правове регулювання відносин у сімейній сфері на ранній 
стадії прояву сімейного насильства. Як запобігти вчиненню таких дій 
і на які об’єкти необхідно при цьому впливати, щоб, по-перше, своє-
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часно «купірувати» негативну динаміку сімейного насильства і, 
по-друге, діяти не після, а до вчинення більш тяжкого насильства 
в сім’ї ?

Деякі вітчизняні вчені, які так чи інакше торкалися чи досліджу-
вали проблему сімейного насильства (А. Б. Блага, В. В. Голіна, 
Б. М. Головкін, Д. О. Назаренко, О. М. Руднєва та ін.) як об’єкти за-
побіжного впливу сімейного насильства називають й описують різні 
явища, що обумовлюють прояви (різні за природою походження) на-
сильства в сім’ї. Так, наприклад, А. Б. Блага зазначає, що об’єктом 
запобігання насильства в сім’ї є: 1) причини та умови насильницьких 
проявів в сім’ї; 2) негативні елементи безпосереднього соціального 
оточення (мікросередовища) кривдника; 3) особи, які вчинили на-
сильство в сім’ї (сімейні кривдники) та особи, що постраждали від 
такого насильства (жертви насильства в сім’ї); 4) негативні соціальні 
явища, які взаємопов’язані з причинами, умовами та іншими обста-
винами, що безпосередньо сприяють насильству в сім’ї1.

Але що розуміється під причинами та умовами, під негативними 
елементами безпосереднього соціального оточення кривдника та ін.? 
Практично це незрозуміло. Між тим, зі змісту монографії А. Б. Благої 
випливає, що мова йде, зокрема, про сім’ї з різним ступенем дис-
функціональності: 1) сім’ї, які неналежно виконують виховну або 
соціалізуючи функцію; 2) сім’ї з наявністю залежності у членів сім’ї: 
алкозалежних, наркозалежних або хворих на токсикоманію; сім’ї 
ігроманів; 3) сім’ї з наявністю у членів родини хронічних соматичних 
або психічних захворювань або розлади поведінки; 4) сім’ї, які ви-
різняються за віком батьків, а також складом та повнотою; 5) сім’ї, 
які мають специфічні проблеми (засудженість члена сім’ї, релігійний 
фанатизм, рівень матеріальної забезпеченості, сім’ї біженців, мігран-
тів тощо)2.

Б. М. Головкін, досліджуючи проблеми криміногенних сімейно-
побутових конфліктів та їх роль у ґенезі тяжких та особливо тяжких 
злочинів проти життя та здоров’я особи, також відмічає, що в сучас-
них умовах у сімейно-побутовій сфері суспільства міститься вагомий 

1  Блага А. Б. Насильство в сім’ї (кримінологічний аналіз і запобігання) : моно-
графія / А. Б. Блага. – Х. : ФО-П Макаренко, 2014. – С. 220.

2  Там само. – С. 265–272.
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криміногенний потенціал, проявом якого є сімейне неблагополуччя, 
що досягло відносно масового розповсюдження, породжує низку 
антигромадських явищ. Надалі він аналізує чинники, які утворюють 
це неблагополуччя1.

За даними Д. О. Назаренка, статистичну картину стану насильства 
в сім’ї доповнює і інформація Державної соціальної служби для дітей, 
сім’ї та молоді, яка веде банк кризових (вважай неблагополучних) сі-
мей. Такі сім’ї умовно поділяються на 3 групи: 1) сім’ї, у яких ви-
никли проблеми через матеріальні труднощі, а саме внаслідок без-
робіття батьків, відсутність житла, необхідність проведення лікуван-
ня членів родини; 2) сім’ї, у яких виникли складнощі через 
юридичні проблеми, а саме через те, що в родині не знають своїх 
громадянських прав, бракує коштів на відновлення документів; 
3) сім’ї, у яких виникли психологічні проблеми та ін.2

Отже, можна зробити висновок, що об’єктом суб’єктів запобіж-
ного впливу сімейного насильства є кризові сім’ї, неблагополуччя 
виникнення яких пов’язано з різними соціальними, психологічними 
і навіть біологічними чинниками. Генезис (природа) чинників чи їх 
комбінацій сімейного неблагополуччя диктують і суб’єктну прина-
лежність запобіжного впливу, який може мати (крім правових санк-
цій) характер соціальної підтримки, психологічної допомоги, медич-
ного втручання, педагогічного переконання та ін.

Серед суб’єктів запобіжного впливу сімейного насильства є місце 
і громадськості, об’єктами діяння якої є, перш за все, сприяння від-
повідним суб’єктам у виявленні в межах законності3 сімей «групи 

1  Головкін Б. М. Кримінологічні проблеми умисних вбивств і тяжких тілесних 
ушкоджень, що вчиняються у сімейно-побутовій сфері / Б. М. Головкін. – Х. : Нове 
слово, 2004. – С. 90. 

2  Назаренко Д. О. Кримінологічний аналіз та протидія фоновим для злочиннос-
ті явищам : монографія / Д. О. Назаренко. – Х. : Диса плюс, 2013. – С. 230.

3  Статтею 4 Закону України «Про попередження насильства у сім’ї» чітко визна-
чені підстави для вжиття заходів з попередження насильства в сім’ї: заява про допо-
могу жертви насильства в сім’ї або члена сім’ї, стосовно якого існує реальна загроза 
вчинення насильства в сім’ї; висловлене жертвою насильства в сім’ї або члена сім’ї, 
стосовно якого існує реальна загроза вчинення насильства в сім’ї, бажання на вжит-
тя заходів з попередження насильства в сім’ї у разі, якщо повідомлення або заява 
надійшли від нього особисто; отримання повідомлення про застосування насильства 
в сім’ї або реальної загрози його вчинення стосовно дитини, яка є членом цієї сім’ї, 
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ризику», неблагополучних сімей і, крім того, здійснення «набору» 
заходів саме громадського впливу. Інший вплив – це робота спеціаль-
них суб’єктів запобігання.

Таким чином, у вищезазначених стратегіях роль громадськості 
полягає в сприянні правоохоронним органам у виявленні криміноген-
но небезпечних об’єктів у різних сферах життєдіяльності людей 
і здійсненні (у межах своїх повноважень) заходів виключно громад-
ського запобіжного характеру. Тому співробітники правоохоронних 
органів повинні не тільки безпосередньо вживати запобіжні заходи 
у межах своєї компетенції, а й в необхідних випадках, за природою 
чинників, – перенаправляти інформацію про такі сім’ї до інших ор-
ганізацій та установ (лікарень, соціального захисту тощо), а також 
повідомляти членам сімей про можливість їх звернення по допомогу 
до інших фахівців (педагогів, психологів, медіаторів) чи громадських 
організацій1.

Непростим є завдання щодо виявлення об’єкта запобіжного впли-
ву громадськості в такому адміністративному порушенні як, напри-
клад, проституція (ст. 1811 КУпАП). Проституція, за визначенням 
О. М. Джужи, – це систематичне надання особою свого тіла для за-
доволення сексуальних потреб інших осіб за матеріальну винагороду2. 
Проституція у групі певного кола негативних соціальних явищ (пия-
цтво, алкоголізм, жебрацтво, безробіття, аморальність, міграція 
тощо) відноситься до так званих у кримінології фонових явищ. Під 
ними розуміється сукупність аморальних проявів, що суперечать 
загальноприйнятим нормам поведінки, а також органічно взаємо-

чи недієздатного члена сім’ї. Тобто, втручання держави у сімейне життя відбуваєть-
ся виключно за ініціативи й бажання особи, яка потребує допомоги та захисту з боку 
держави. І лише в разі отримання повідомлення про застосування насильства в сім’ї 
або реальної загрози його вчинення стосовно дитини чи недієздатного члена сім’ї, 
заходи вживаються без згоди таких осіб // Відом. Верх. Ради України. – 2002. – № 10. – 
Ст. 70; Закон України «Про попередження насильства у сім’ї» (Науково-практичний 
коментар) / Голіна В. В., Гуторова Н. О., Руднєва О. М., Блага А. Б. та ін.; за ред. 
О. М. Руднєвої. – Х. : Спайк, 2003. – С. 35–36.

1  Блага А. Б. Насильство в сім’ї (кримінологічний аналіз і запобігання) : моно-
графія / А. Б. Блага. – Х. : ФО-П Макаренко, 2014. – С. 264–265.

2  Курс кримінології: Особлива частина : Підручник: У 2 кн. / М. В. Корнієнко, 
Б. В. Романов, І. М. Мельник та ін.; за заг. ред. О. М. Джужи. – К. : Юрінком Інтер, 
2001. – С. 174. 
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пов’язані зі злочинністю, оскільки детермінують одне одного і тягнуть 
за собою соціальну деградацію особи (а зрештою падіння суспільної 
моралі)1. За кримінологічним дослідженням, лише у 2012 р. сукупно 
на обліках територіальних підрозділів МВС України перебувало біля 
44 тис. осіб, які хоча б один раз притягалися до відповідальності за 
зайняття проституцією. І ці показники мають тенденцію до збільшен-
ня2 і ледве чи достовірні.

Зазначимо декілька слів щодо соціального портрету сучасної по-
вії. Найчастіше – це молоді особи віком до 30 років (близько 75 %) з до-
волі високим рівнем освіти, кожна п’ята повія володіє іноземною 
мовою (мовами), добре розуміються на мистецтві, літературі, музиці, 
вміють підтримувати світську бесіду і поводити себе у товаристві. 
Шлюб або наявність дітей здебільшого не є перешкодою для заняття 
проституцією. Кожна четверта повія – заміжня, а в кожної п’ятої 
є діти. Як правило, повії працюють продавцями, офіціантами, медич-
ними сестрами, перукарями, секретарями, багато їх також серед ви-
хователів дошкільних закладів, обслуговуючого персоналу готелів та 
гуртожитків, інженерно-технічних працівників різних конструктор-
ських бюро та науково-дослідних інститутів, студентів та ін. Разом 
з тим, серед них є і такі, які є безробітними або домогосподарками3.

Соціально-демографічна характеристика сучасних повій вражає! 
Між тим, десь 120 років тому Ч. Ломброзо, надаючи портрет повій 
того часу, відмічав, що значна частина з них не вміє писати, мало-
грамотні, нездатні будь чому навчитися у дитинстві, неуважні, ледачі 
та ін. Багато з них залишаються на все життя з дитячою недоразвітіс-
тю і справляють враження недоумкуватих суб’єктів4.

Різниця у «портретах» повій суттєва, але пояснення явища про-
ституції майже збігається. За Ч. Ломброзо, який посилається на інших 

1  Профілактика злочинів : підручник / О. М. Джужа, В. В. Василевич, О. Ф. Гіда 
та ін.; за заг. ред. проф. О. М. Джужи. – К. : Атіка, 2011. – С. 636.

2  Назаренко Д. О. Кримінологічний аналіз та протидія фоновим для злочиннос-
ті явищам : монографія / Д. О. Назаренко. – Х. : Диса плюс, 2013. – С. 211.

3  Профілактика злочинів : підручник / О. М. Джужа, В. В. Василевич, О. Ф. Гіда 
та ін.; За заг. ред. проф. О. М. Джужи. – К. : Атіка, 2011. – С. 642. 

4  Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство; Женщина преступница и про-
ститутка; Любовь у помешанных : сборник / Пер. с ит.; – Мн. : ООО Поппури, 1998. – 
С. 380–381. 
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дослідників цього явища і частково з ними погоджується, генезис 
проституції криється в убозтві, відсутності засобів до існування сво-
єї сім’ї, безробітті, падінні суспільної моралі, хибах багатовікового 
контролю, а також, за його впевненістю, істинна причина полягає 
в уродженості тяжіння до грубої насолоди і розкішного життя1. Ось 
що пише сучасний дослідник О. М. Джужа стосовно «шляху жінки 
до проституції»: скрутна економічна ситуація, безробіття, зростання 
бездомності, процес маргіналізації населення, моральний стан сус-
пільства, прорахунки у морально-етичному вихованні молоді, стрім-
ке падіння авторитету сім’ї і школи. Повсюдно панує атмосфера 
вседозволеності, нав’язування еталонів контркультури, основними 
«цінностями» якої є насильство, тотальний секс і розбещеність, по-
рнографія, уява, що проституція у всіх її проявах є одним із видів 
соціально допустимої поведінки, різке розшарювання суспільства, 
появи скоробагатьків, здатних витрачати на повій великі гроші, недо-
ліки у роботі правоохоронних органів, комерціалізація інтимних по-
слуг та ін.2

Не слід, на наш погляд, відкидати і такі, на перший погляд, друго-
рядні чинники, як стандарти моди, вимоги до зовнішнього вигляду 
молодої і вродливої жінки, дорогий сервіс різних послуг, якими ко-
ристуються жінки, що потребує чималих грошей і змушує жінок 
шукати додаткових заробітків, якщо вони взагалі є. Тим більше, що 
переважна кількість жінок вважає, що в близькій перспективі соці-
ально-економічна складова життєдіяльності людей погіршиться3. 
Зрозуміло, що ці чинники не завжди і не для всіх жінок є вирішаль-
ними для зайняття проституцією, але і їх треба враховувати.

Для того, щоб визначитися з об’єктами запобігання проституції, 
реальною при цьому роллю громадськості, розглянемо пропозиції 
і заходи, які вживаються на теперішній час для її усунення. У літера-
турі пропонується таке.

1  Ломброзо Ч. Указ. работа. – С. 366–367.
2  Курс кримінології: Особлива частина : підручник: У 2 кн. / М. В. Корнієнко, 

Б. В. Романов, І. М. Мельник та ін.; за заг. ред. О. М. Джужи. – К. : Юрінком Інтер, 
2001. – С. 176–177.

3  Профілактика злочинів : підручник / О. М. Джужа, В. В. Василевич, О. Ф. Гіда 
та ін.; за заг. ред. проф. О. М. Джужи. – К. : Атіка, 2011. – С. 649.
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По-перше, фундаментальні загальнонаціональні заходи покра-
щення умов життя жінок та їх сімей (надання матеріальної підтримки 
багатодітним сім’ям, розробка і впровадження спеціальних програм 
з працевлаштування жінок, бронювання для них робочих місць та ін.). 
Що ми маємо на теперішній час. За результатами всеукраїнського 
опитування осіб, які займаються проституцією, проведеного у 2009 
році Київським міжнародним інститутом соціології, 56 % опитаних 
жінок не працюють і не навчаються; 31 % – мають роботу (із них 12 % 
працюють на постійній основі, а в 19 % – випадкові заробітки); 8 % – 
студентки вузів, 3 % – технікумів, 2 % – учениці професійно-технічних 
навчальних закладів, 0,3 % – учениці загальноосвітніх шкіл. При 
цьому 73 % із вказаного контингенту осіб почали займатися прости-
туцією через гіпертрофовану систему оплати праці в більшості орга-
нізацій України; 61 % сподіваються заробити грошей та залишити 
«панель»; 30 % працюють вимушено1. З часу опитування жінок за ці 
5 років щось змінилося ? Навпаки, обстановка в Україні різко погір-
шилася. Слід чекати «сплеск» усіх негативних явищ…

По-друге, розробка і впровадження у життя концепції виховання 
підростаючого покоління, особливо, дівчат; (моральність, порядність, 
розвінчування стереотипу успішної повії для дівчат; зупинення в кра-
їні занепаду моралі, розвиток цинізму, прагматизму, бездуховності).

По-третє, необхідність рішучої протидії іншим видам правопору-
шень і злочинів (секс-бізнес, торгівля людьми, насильство в сім’ї, 
сутенерство, утримання місць розпусти і здирництва та інші право-
порушення, пов’язані з проституцією, наркотизмом тощо).

По-четверте, соціально-психологічний клімат в Україні, підірва-
ний штучним процесом «дикої» капіталізації суспільних відносин, 
який продовжується і зараз, не в змозі протистояти глобальному 
аморалізму, оскільки в умовах фізичного виживання людей, безробіт-
тя, корупції, відсутності співучасті держави у дієвій підтримці на-
селення, створити (навіть при великому бажанні) соціальний осуд 
негативним явищам, неможливо. Для цього потрібен час, політичні 
і соціально-економічні зміни.

1  Овчаров О. В. Проблеми негативного впливу проституції на безпеку життєді-
яльності в Україні та пропозиції по їх подоланню / О. В. Овчаров, Є. О. Овчаров. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/
Nvb/2009_53/ovcharov.pdf. – Заголовок з екрана.
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По-п’яте, і це вже похідні заходи: усунути недосконалість вітчиз-
няного законодавства з питань протидії злочинності; створити соці-
альні служби допомоги та реабілітації потерпілих, служб довіри; 
гармонізувати законодавство України до міжнародно-правових норм 
та ін.

Так чи інакше, ці загальносоціальні, спеціально-кримінологічні, 
віктимологічні та індивідуальні заходи випливають із зазначених 
вище стратегій запобігання злочинності1. Виникають питання: на які 
об’єкти і на яких кримінологічних рівнях повинна і може результа-
тивно регулятивно впливати громадськість з метою запобігання про-
ституції ? У літературі правильно відмічається, що протидія прости-
туції – доволі специфічне організаційно-правове утворення, що зво-
диться, в основному, до подолання соціальних відхилень, іншими 
словами, до забезпечення нормативної поведінки соціальних об’єктів. 
Без цілеспрямованого кримінологічного впливу на ці об’єкти у про-
цесі протидії створюються умови для дестабілізації суспільства2. 
Забезпечити «нормативну поведінку соціальних об’єктів» засобом 
подолання соціальних відхилень – занадто абстрактне завдання, 
оскільки не визначено конкретних об’єктів прикладання запобіжних 
зусиль.

Проституцію слід розглядати, на наш погляд, і як індивідуальний 
прояв надання платних інтимних послуг сексуального характеру, і як 
соціальне аморальне явище торгівлею тілом. Тому об’єкти запобіган-
ня проституції необхідно розрізняти на індивідуальному і загальному 
рівнях.

На індивідуальному рівні об’єктом запобіжного впливу можуть 
бути:

– свідомість та самосвідомість виявлених і поставлених на про-
філактичний облік повій з метою схилення їх до добровільної від-
мови від продовження заняття проституцією. Це можливо за допо-
могою переважно морально-психологічного й психолого-педагогіч-
ного механізму такого впливу. Самосвідомість – це усвідомлення 

1  Ціль даного дослідження – виявлення об’єктів запобіжного впливу громад-
ськості, а не розробка конкретних заходів запобігання проституції в країні.

2  Назаренко Д. О. Кримінологічний аналіз та протидія фоновим для злочиннос-
ті явищам : монографія / Д. О. Назаренко. – Х. : Диса плюс, 2013. – С. 389, 390.
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людиною себе як особистість, усвідомлення своєї здатності прийма-
ти самостійні рішення і вступати на цій підставі в усвідомлені від-
ношення з людьми та природою, нести відповідальність за прийнят-
тя рішення і дії1. З урахуванням глибини деформованості самосвідо-
мості жінки – повії, наявності привабливої альтернативи такій 
поведінки залежить вибір заходів запобіжного впливу. Не виключено, 
що й на цьому рівні роль «пересічної» громадськості зводиться до 
мінімуму, оскільки для запобіжного впливу на такій об’єкт необхідна 
спеціально освітня і пристосована до такої роботи громадськість, 
відповідні установи і контроль;

– свідомість та самосвідомість осіб групи ризику, які постражда-
ли у кризові ситуації і потенційно можуть стати на шлях зайняття 
проституцією (неповнолітні з аморальною поведінкою і з неблаго-
получних сімей, одинокі матері, що залишилися без близьких, багато-
дітних сімей, особи, що звільнилися з місць позбавлення волі, без-
хатченки, наркозалежні тощо). Свідомість і самосвідомість людини 
слугує не тільки її розвитку і вдосконаленню особистості, але й її 
руйнуванню.

На загальному соціальному рівні проституція виступає вже як 
явище суспільства і об’єктами запобіжного впливу виступають більш 
складні феномени. Відомий російський кримінолог І. І. Карпець писав, 
що якщо у суспільстві з’явилося або відтворилося чи стало явним 
будь-яке соціально шкідливе явище, то спочатку треба шукати його 
коріння, щоб перш за все застосовувати заходи загальнонаціонально-
го характеру, а вже потім уживати закон, до того ж кримінальний – 
в останню чергу, коли інші засоби впливу вичерпані або не діють2. 
Оці «корені» і є об’єктами запобіжного впливу. Цих «коренів» може 
бути багато і кожний суб’єкт запобігання правопорушень повинен 
визначити ті об’єкти, на які він спроможний (разом з іншими 
суб’єктами) позитивно впливати.

Ілюстрацією багатофакторності детермінант відтворення про-
ституції слугують висловлювання фахівців, які розглядають це явище.

1  Данильян О. Г. Філософія : ученик / О. Г. Данильян, В. М. Тараненко. – Х. : 
Право, 2012. – С. 197.

2  Карпец И. И. Преступность: иллюзии и реальность / И. И. Карпец. – М. : Рос-
сийск. право, 1992. – С. 404. (432 с.)
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Так, деякі автори вважають, що найголовнішими чинниками ши-
роко розповсюдженої проституції у державі є різке падіння моралі 
суспільства, а це означає, що воно фактично погоджується з амораль-
ністю, і це безпосередньо вкрай негативно впливає на формування 
поглядів підлітків і молоді не лише стосовно сексуальних проблем, 
а й на оцінку інших сторін буття. Проституція деструктивно впливає 
на підвалини соціальної моралі, руйнує сім’ю, урешті-решт призво-
дить до деградації особистості1.

Інші пов’язують існування і відтворення проституції соціально-
економічною нерівністю чоловіків і жінок, розривом між схваленим 
суспільним матеріальним благополуччям і засобами його досягнення, 
становленням ринкової (тобто капіталістичної) економіки з її прин-
ципом «дозволено все…», секс-індустрію, торгівлю людьми, жінками, 
дітьми, порнографію2; із падінням морально-етичного рівня значної 
частини населення, сучасним підвищенням вимог до вигляду жінки, 
спокусами матеріального характеру; з обмеженою можливістю со-
ціально схвалених способів отримання високих заробітків для моло-
дих жінок; із побутовою невпорядкованістю та ін.3

Нами не ставилася ціль дослідити повний набір (якщо це взагалі 
можливо) тих негативних, криміногенних детермінант, які обумовлю-
ють проституцію у світі загалом і в Україні, зокрема. Ми намагалися 
лише проілюструвати наше положення про те, що визначення об’єктів 
запобігання проституції – непроста справа, як це на перший погляд 
здається. Жоден із правоохоронних органів країни не в змозі зупинити 
«наступ» і дію цих об’єктів. Потрібна багатогранна довготривала ро-
бота держави і суспільства по обмеженню, а потім і усуненню чинни-
ків – об’єктів, які породжують проституцію або сприяють їй.

1  Кримінологічна віктимологія : навч. посібник / Моісеєв Е. М., Джужа О. М., 
Василевич В. В. та ін.; За заг. ред. О. М. Джужи. – К. : Атіка, 2006. – С. 290–291. 

2  Криминология и профилактика преступлений : учеб. пособие / Е. А. Аврамен-
ко, Н. А. Аникеева, О. И. Бахур и др.; под общ. ред. В. А. Кашевского ; М-во внутр. 
дел. Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Бела-
русь». – Мн. : Акад МВД, 2011. – С. 408–409; Назаренко Д. О. Назаренко Д. О. Кри-
мінологічний аналіз та протидія фоновим для злочинності явищам : монографія / 
Д. О. Назаренко. – Х. : Диса плюс, 2013. – С. 390, 393, 396 та ін.

3  Глобализация и девиантность / науч. ред. Я. Гилинский. – СПб. : Юрид. центр 
Пресс, 2006. – 206–208.
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Вважаємо, що головним об’єктом громадського запобіжного 
впливу проституції може бути суспільна свідомість. Суспільна свідо-
мість – це сукупність на буденному (стихійному) і теоретичному 
(систематизованому) рівнях ідеальних образів, понять, ідей, суджень, 
поглядів, уявлень, почуттів, настроїв, емоцій, оцінок, які виникають 
у процесі відбиття соціальним суб’єктом оточуючого світу1. Суспіль-
на свідомість – своєрідний моральний стандарт, мірило бажаної по-
ведінки суб’єктів суспільних відносин. Як би не сприймалась про-
ституція як явище (від повної заборони, обмеження до дозволу 
і контролю над проституцією)2, все ж таки свідомість українського 
суспільства у переважній своїй більшості морально її засуджує. Тут 
громадський вплив може відігравати суттєву запобіжну роль3.

Сфера злочинних посягань. Злочини проти громадського порядку 
та моральності – це умисні суспільно небезпечні посягання на гро-
мадський порядок у різних сферах забезпечення життєдіяльності 
людей і моральні основи життя суспільства4. Якщо виходити з кри-
мінально-правової класифікації злочинів, то ці злочини передбачені 
розділом ХІV КК України. Традиційно вони поділяються на: а) зло-
чини проти громадського порядку (групове порушення громадського 
порядку) – ст. 293 КК, масове заворушення – ст. 294 КК, заклики до 
вчинення дій, що загрожують громадському порядку – ст. 295 КК, 
хуліганство – ст. 296 КК); б) злочини проти суспільної моральності 
(наруга над могилою) – ст. 297, знищення, руйнування або пошко-
дження пам’яток – об’єктів культурної спадщини та самовільне про-
ведення пошукових робіт на археологічній пам’ятці – ст. 298 КК, 
знищення, пошкодження або приховування документів чи унікальних 
документів Національного архівного фонду – ст. 2981 КК, жорстоке 
поводження з тваринами – ст. 299 КК, ввезення, виготовлення або 

1  Данильян О. Г. Філософія : учебник / О. Г. Данильян, В. М. Тараненко. – Х. : 
Право, 2012. – С. 364–365.

2  Кон И. С. Подростковая сексуальность на пороге ХХІ столетия : монография / 
И. С. Кон. – Дубна : Фенікс +, 2001. – С. 64. 

3  Нагадаємо, що конкретні методи і засоби такого впливу на об’єкти запобігання 
саме проституції не є метою запропонованого дослідження.

4  Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / Ю. В. Баулін, 
В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид., 
перероб. і допов. – Х. : Право, 2010. – С. 359.



2.3. Об’єкт громадського запобіжного впливу у сфері протидії злочинності

103

розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорсто-
кість – ст. 300 КК, ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження 
порнографічних предметів – ст. 301 КК, створення або утримання 
місць розпусти і звідництво – ст. 302 КК, сутенерство або втягнення 
особи в заняття проституцією – ст. 303 КК, втягнення неповнолітніх 
у злочинну діяльність – ст. 304 КК).

У свою чергу, злочини проти суспільної моральності можна поді-
лити на 3 групи: 1) посягання на основні моральні принципи і цін-
ності у сфері духовного і культурного життя суспільства (статті 297, 
298, 2981, 299, 300 КК); 2) посягання на основні принципи мораль-
ності у сфері статевих відносин (ст. 301–303 КК); 3) посягання на 
основні принципи моральності у сфері морального і фізичного роз-
витку неповнолітніх (ч. 2 ст. 299, ч. 2 і 3 ст. 300, ч. 2 і 3 ст. 301, ч. 3 
ст. 302, ч. 3 і 4 ст. 303, ст. 304 КК)1.

Однак із завдань громадськості, що випливають з тексту ст. 9 За-
кону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку 
і державного кордону» вбачається, що законодавець поняттям гро-
мадського порядку охоплює майже увесь Кримінальний кодекс Укра-
їни, оскільки мова йде не лише про злочини, передбачені розділом 
ХІV КК, а про таку діяльність громадськості, як: інформування орга-
нів і підрозділів внутрішніх справ (а їх чимало!) про вчинені або ті, 
що готуються злочини, тобто про будь-які злочини; місця концентра-
ції злочинних угруповань, а це стосується професійної, організованої, 
рецидивної, терористичної злочинності, злочинності неповнолітніх, 
наркотичної злочинності та ін.; сприяння органам внутрішніх справ 
у виявленні і розкритті злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили, за-
хисті інтересів держави, підприємств, установ, організацій, громадян 
від злочинних посягань; участь у забезпеченні безпеки дорожнього 
руху та боротьби з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями не-
повнолітніх; запобігання і протидія злочинним і адміністративним 
правопорушенням у сфері охорони державного кордону, про що вже 
зазначалося.

1  Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / Ю. В. Баулін, 
В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид., 
перероб. і допов. – Х. : Право, 2010. – С. 359–360.
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Якщо виокремити запобіжну функцію громадськості, то на які 
криміногенні об’єкти вона спроможна позитивно впливати, а не бути 
своєрідною «масовкою» при органах внутрішніх справ?

Це можуть бути: по-перше,
– певні контингенти осіб, які вчинили, вчиняють або готуються 

до вчинення будь-якого злочину;
– особи, які знаходяться у кризових предкримінальних, пост 

кримінальних, віктимологічних ситуаціях і потребують соціальної, 
матеріальної, психологічної, правової та іншої допомоги;

– особи, які перебувають у місцях позбавлення волі, або звільни-
лися з них;

– особи з девіантною поведінкою, у тому числі бездоглядні не-
повнолітні, схильні до вчинення правопорушень і злочинів;

– інші категорії осіб, які виявляють ознаки протиправної пове-
дінки.

По-друге, місця концентрації кримінальних та інших антисуспіль-
них елементів (кубла, вокзали, ринки, парки, місця розпусти і здир-
ництва тощо). 

По-третє, особи, які намагаються порушити режимні умови дер-
жавного кордону, режим у пунктах пропуску через державний кордон, 
в зонах стихійного лиха і надзвичайних ситуацій.

Практично можуть бути й інші об’єкти запобіжного впливу гро-
мадян і громадських організацій.
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РОЗДІЛ 3 
СТАН ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ 

ДО ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ 
ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

3.1. Форми участі громадських об’єднань  
при запобіганні злочинності в Україні:  

досвід емпіричного дослідження

У Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики 
правопорушень на період до 2015 року однією з головних проблем, 
що вимагали розв’язання, було зазначено відсутність дієвого меха-
нізму участі громадськості в забезпеченні правопорядку в державі 
хоча в Україні на законодавчому рівні закріплена можливість участі 
громадськості у запобіганні злочинності та її окремим проявам. Так, 
громадяни України мають право створювати громадські об’єднання 
для участі в охороні громадського порядку, захисті життя та здоров’я 
громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, 
рятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичай-
них подій1. Однак регламентовані законодавством права громадськос-
ті використовуються обмежено, оскільки норми законів мають декла-
ративний характер і не наділені практичним змістом. Участь громадян 
у запобіжній діяльності має свою специфіку, оскільки у своїй біль-
шості вона не пов’язана з виконанням ними професійних обов’язків, 
здійснюється на громадських засадах й є проявом громадянської ак-
тивності. 

Діяльність громадськості щодо запобігання злочинності вимагає 
дотримання певних принципів, що гарантують неухильне додержання 

1  Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону : 
Закон України від 22 червня 2000 р. № 1835-ІІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 
2000. – № 40. – Ст. 338.
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законності та забезпечення прав особи. Як зазначає А. І. Долгова, 
важливо мати на увазі, що участь громадян у боротьбі зі злочинністю 
може здійснюватися як у правових формах, так і в формах, неврегу-
льованих правом. Утім, вона додає, що вказана діяльність має супро-
воджуватися високою правовою культурою1. Варто визнати, що, з од-
ного боку, державні інституції не повинні нав’язувати громадськості 
готові форми участі в запобіжній діяльності, вони мають спрямовува-
ти, стимулювати, заохочувати та розвивати громадську активність, яка 
ґрунтується передусім на природному прагненні людей об’єднуватися 
для особистого захисту, захисту близьких, свого майна, інтересів та 
ін. від злочинних посягань. Така участь має стати частиною повсяк-
денного життя громадян, а не здійснюватися за якихось особливих 
обставин або бути стихійним явищем. Із другого боку, простежується 
тенденція здійснення запобіжної діяльності як громадськими форму-
ваннями, так і окремими громадянами в обхід правових норм. Із метою 
досягнення справедливості окремі особи обирають шлях «альтерна-
тивної» юстиції, тобто самосуду, що становить небезпеку для оточу-
ючих (наприклад, вторгнення або напади на об’єкти приватної влас-
ності з метою припинення злочинної діяльності, здійснення «сміттєвої 
люстрації», привласнення незаконно набутого майна «відставних» 
політиків, позитивне ставлення до носіння та використання зброї 
тощо). Нерідко реалізація високої ідеї установлення справедливості 
відбувається із грубим порушенням чинного законодавства, що при-
зводить до загострення криміногенної ситуації. Здавалося б, в основу 
своєї діяльності небайдужі громадяни покладають благородну мету 
протидії злочинності, але шляхи її досягнення не завжди є виправда-
ними, а в більшості випадків вони є злочинними. 

Зазвичай у теорії та практиці запобігання злочинності зводиться 
до таких заходів: 

– усунення або блокування причин і умов, що сприяють вчинен-
ню злочинів у цілому;

– соціальний контроль за особами, схильними внаслідок їх ми-
нулого та теперішнього образу життя вчиняти злочини; 

1  Долгова А. И. Социально-правовая активность в сфере борьбы с преступностью 
и проблемы ее формирования / А. И. Долгова // Проблемы участия общественности 
в борьбе с преступностью. – М. : МЮИ, 1978. – С. 9.



3.1. Форми участі громадських об’єднань при запобіганні злочинності в Україні...

107

– адміністративний нагляд за певною категорією осіб, які відбу-
вали покарання у виді позбавлення волі; 

– оперативно-розшукові заходи, спрямовані на недопущення 
вчинення злочинів; 

– безпосередня діяльність суб’єктів запобігання злочинності 
щодо припинення злочинів; 

– розкриття злочинів та розшук осіб, які їх вчинили, забезпечен-
ня невідворотності покарання; 

– чітка реєстрація злочинів із метою отримання найбільш повної 
інформації щодо них; 

– віктимологічна профілактика злочинів тощо1.
Ученими справедливо зауважується, що багато зі специфічних 

форм і методів роботи суб’єктів протидії злочинності і, в першу чер-
гу, правоохоронних органів можуть суперечити загальноприйнятим 
стандартам правомірної і морально схвалюваної поведінки. Це, зо-
крема, всі негласні методи, що здійснюються суб’єктами оперативно-
розшукової діяльності, методи психологічного впливу, які реалізу-
ються в процесуальній діяльності, заходи фізичного примусу до 
правопорушників, що використовуються в адміністративній практи-
ці. Проте законодавча регламентація цих форм і методів надає їм 
легітимного характеру2.

Наведене в повній мірі стосується й запобіжної діяльності гро-
мадськості. Тобто діяльність громадськості у запобіганні злочиннос-
ті має здійснюватися виключно у правовому полі, бути належно ор-
ганізованою та полягати у сприянні органам державної влади, зокре-
ма кримінальної юстиції у протидії злочинності. 

При дослідженні ролі громадськості у запобіганні злочинності 
практичного значення набуває необхідність визначитися з формами 
та методами її участі. Категорія форми, що визначається через зо-
внішній прояв однорідних дій, має не лише теоретичне, а й практич-
не значення. Під формою діяльності розуміються дії суб’єктів, що 
мають відповідне зовнішнє вираження у конкретній практичній ді-

1  Голіна В. В. Запобігання злочинності (теорія і практика) : навч. посіб. / В. В. Го-
ліна. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2011. – 120 с.

2  Бандурка О. М. Стратегія і тактика протидії злочинності : монографія / 
О. М. Бандурка, О. М. Литвинов. – Х. : НікаНова, 2012. – С. 20.
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яльності. Саме в певній формі проявляється метод діяльності. У свою 
чергу, методами діяльності є засоби, що застосовуються в межах 
певних форм із метою досягнення бажаних результатів. Отже, форма, 
визначена як дія, взаємопов’язана із методом як сукупністю прийомів 
й засобів вирішення поставлених завдань. Із цього приводу слід від-
мітити, що в чинному законодавстві, яке регулює діяльність спеціа-
лізованих громадських формувань правоохоронної спрямованості, 
відсутній чіткий розподіл між цими категоріями.

О. М. Музичук відмічає, що класифікація дозволить конкретизу-
вати методи і форми роботи громадських формувань правоохоронної 
спрямованості. Крім того, на його переконання, знання практичними 
працівниками класифікаційних критеріїв дозволить їм більш ефек-
тивно використовувати можливості громадськості в правоохоронній 
діяльності, ініціювати питання про створення громадського форму-
вання спеціальної (вузької) спрямованості1. У рекомендаціях Конгре-
сів ООН із запобігання злочинності і кримінального правосуддя, де 
залучення громадськості до сфери запобіжної діяльності визначено 
як одну із прямих стратегій запобігання злочинності, на прикладі 
різних країн світу наводяться форми такої участі громадян. Склад 
і повноваження тих чи інших форм такої діяльності громадських 
організації не однакові, але за функціональним критерієм їх можна 
класифікувати таким чином:

а) органи, що виконують чітко профілактичні функції. Такими 
є комітети, ради чи групи щодо запобігання злочинності. Головна їх 
функція полягає у підтримці контактів із поліцією, організації кампаній 
щодо запобігання злочинності, а також у підготовці рекомендацій для 
офіційних осіб стосовно стратегій запобігання злочинності;

б) неофіційні асоціації, головною функцією яких є вирішення 
спорів. Ці органи відомі під різними найменуваннями – сільські ради, 
комісії щодо вирішення спорів, товариські суди – займаються роз-
глядом кримінальних (і не тільки) справ невеликої тяжкості. Попу-
лярність програм посередництва, можливо, пояснюється більш уваж-
ним ставленням до жертви правопорушення. Компенсаційна проце-

1  Музичук О. М. Організаційно-правові основи участі громадян в охороні гро-
мадського порядку і боротьбі з правопорушеннями : дис. … канд.. юрид. наук : 
12.00.07 / О. М. Музичук ; Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2003. – С. 80.
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дура розгляду справи більш відповідає її інтересам, ніж притягнення 
злочинця до кримінальної відповідальності;

в) громадські організації, основною функцією яких є патрулюван-
ня разом із поліцією, надання допомоги поліції та діяльність, спря-
мована на налагодження довірливих стосунків між поліцією і насе-
ленням1.

Участь громадськості у запобіганні злочинності є процесом, що 
відбувається в межах громади і полягає в організації зусиль громадян 
та досягненні їх цілей через діяльність недержавних організацій для 
здійснення впливу на процес стримання злочинності. Ученими в га-
лузі адміністративного права запропонована класифікація організа-
ційно-правових форм участі громадськості у забезпеченні громад-
ського порядку за такими підставами: 

1) за характером завдань, що виконуються: а) спеціалізовані гро-
мадські формування правоохоронної спрямованості, для яких запо-
бігання злочинності та інших правопорушень є основною (громадські 
формування правоохоронної спрямованості, громадські пункти охо-
рони порядку, студентські оперативні загони, загони сприяння міліції, 
загони самозахисту, загони самооборони); б) неспеціалізовані гро-
мадські формування, які не наділені спеціально функціями запобіган-
ня злочинності й не переслідують їх в якості основних цілей діяль-
ності, а діють внаслідок свого громадського, морального обов’язку 
(громадські об’єднання, волонтерські рухи, благодійні фонди, релі-
гійні організації, жіночі рухи, окремі громадяни, центри соціальної 
реабілітації, комісії місцевих рад, вуличні, квартальні, домові коміте-
ти, батьківські ради шкіл, а також ті, що діють на громадських засадах 
приватні медико-психологічні, соціальні, кризові центри, сімейні 
дитячі будинки, тощо);

2) за організаційним оформленням: особиста індивідуальна участь 
та участь громадян у складі громадських об’єднань; 

3) за складом (членством): громадські формування, у складі яких 
є працівники органів внутрішніх справ, та громадські формування, 
членами яких є тільки цивільні особи;

1  Голіна В. В. Державне програмування і регіональне планування заходів запо-
бігання злочинності в Україні : монографія / В. В. Голіна, С. Ю. Лукашевич, М. Г. Ко-
лодяжний ; за заг. ред. В. В. Голіни. – Х. : Право, 2012. – С. 36–37
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4) за функціональним призначенням (залежно від часу вступу 
у взаємовідносини з правопорушниками або з особами, схильними 
до вчинення правопорушень): громадські формування, що безпосе-
редньо беруть участь у припиненні правопорушень (ДНД, студентські 
оперативні загони, групи охорони громадського порядку тощо), та ті 
з них, що вступають у взаємини з правопорушником після його за-
тримання, тобто після вчинення правопорушення (адміністративні 
комісії, громадські пункти охорони порядку, збори громадян за місцем 
проживання, ради профілактики правопорушень тощо)1;

5) за порядком легалізації: ті, що легалізуються шляхом реєстра-
ції (мають статус юридичної особи) та ті, для яких передбачена мож-
ливість легалізації шляхом письмово повідомлення відповідно Мініс-
терства юстиції України, місцевих органів державної виконавчої 
влади тощо);

6) за наявністю (відсутністю) права застосовувати примусові за-
ходи, складати необхідні процесуальні документи: а) ті, що зазначені 
права мають (громадські формування з охорони громадського поряд-
ку); б) ті, що зазначених прав не мають, тобто можуть лише проін-
формувати компетентні органи про вчинене правопорушення;

7) залежно від належності членів громадських формувань до од-
нієї спільноти: а) ті, членами яких є студенти (слухачі) одного на-
вчального закладу, працівники одного підприємства, установи, орга-
нізації, співробітники однієї охоронної фірми, члени житлових, дач-
них, гаражних кооперативів тощо, тобто особи однієї організаційної 
структури. Такі формування можна назвати відомчими; б) ті, членами 
яких є особи, які працюють (навчаються) у різних організаціях, так 
звані позавідомчі громадські формування правоохоронної спрямова-
ності2.

8) за напрямами боротьби зі злочинністю: а) громадські форму-
вання, що беруть участь в охороні громадського порядку; б) сприяють 

1  Музичук О. М. Організаційно-правові основи участі громадян в охороні гро-
мадського порядку і боротьбі з правопорушеннями : дис. … канд.. юрид. наук : 
12.00.07 / О. М. Музичук ; Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2003. – С. 83.

2  Каблов Д. С. Адміністративно-правовий статус членів громадських формувань 
з охорони громадського порядку і державного кордону : монографія / Д. С. Каблов. – 
Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Донецьк : 
Ноулідж, 2010. – С. 55.
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розкриттю, розслідуванню кримінальних правопорушень; в) здійсню-
ють діяльність щодо запобігання злочинним проявам;

9) залежно від мотивації участі: а) громадські формування, члени 
яких виконують громадський обов’язок; б) окремі громадяни, які за-
хищають особисті права й інтереси оточуючих; в) громадяни, які 
здійснюють запобіжну діяльність через матеріальну та іншу зацікав-
леність1.

Загалом діяльність громадськості щодо запобігання злочинності 
представляє собою широкий спектр прямих і непрямих форм участі. 
Пряма форма участі представляє собою, по-перше, безпосереднє, так 
би мовити, фізичне залучення до охорони громадського порядку, 
а саме діяльність членів громадських формувань правоохоронної 
спрямованості щодо: патрулювання територій відповідно до зазна-
ченого маршруту; виставлення постів; проведення рейдів щодо ви-
явлення правопорушників; здійснення індивідуальних профілактич-
них заходів; огляду місць скупчення осіб із відхиляючою поведінкою; 
виявлення причин й умов, що сприяють вчиненню злочинів; прове-
дення агітаційно-пропагандистської роботи тощо2.

По-друге, активно застосовуються такі форми діяльності громадян 
та їх об’єднань, спрямовані на випередження, відвернення та припи-
нення злочинних намірів, як: самостійне розслідування фактів учи-
нення злочинних діянь та оприлюднення доказів; доведення до відома 
вищого керівництва держави випадків порушення чинного законодав-
ства; висування вимог щодо відкритості використання бюджетних 
коштів на державному та місцевих рівнях; перевірка, а в деяких ви-
падках втручання в обставини, що потенційно мають загрозливі зло-
чинні наслідки; контроль за діяльністю органів влади, зокрема право-
охоронних; участь у законотворчому процесі тощо. Наприклад, за-
вдяки неофіційному розслідуванню з’ясовано, що в Україні процвітає 
бізнес вартістю півмільярда доларів на рік. Він повністю нелегальний 

1  Гаврилов А. М. Привлечение населения к участию в борьбе с преступностью : 
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / А. М. Гаврилов ; Сарат. юрид. ин-т МВД Рос-
сии. – Саратов, 2004. – С. 81.

2  Примітка. Протягом 2014 р. громадськими формуваннями правоохоронної 
спрямованості взято участь у проведенні майже 54 тис. рейдів та інших профілак-
тичних заходів. За їх участю виявлено понад 13 тис. кримінальних та 22 тис. адміні-
стративних правопорушень.



Розділ 3. Стан залучення громадськості до запобігання і протидії злочинності...

112

і буквально знищує життя навколо себе на десятки років. Це видобуток 
бурштину. Цілі райони Рівненської та Житомирської областей фактич-
но перетворились у Бурштинову Народну Республіку, у якій мафія 
виставила свої блокпости й розпоряджається українськими надрами 
у своїх інтересах. Встановлено, що влада у районах промислу фактич-
но знаходиться у руках озброєних формувань, які встановлюють свої 
порядки на підконтрольній території. При цьому зазначимо, що дер-
жавне підприємство «Бурштин України» знаходиться у стадії банкрут-
ства ! Тільки після розголосу питання незаконного видобування бурш-
тину та оприлюднення масштабів можливих екологічних наслідків 
була привернута увага офіційних державних органів1. 

Заслуговує на увагу діяльність ГО «Харківський антикорупційний 
центр», щодо виявлення фактів корупції у харківському обласному 
онкоцентрі. Члени організації ініціювали створення слідчої комісії 
в Харківській обласній раді, у результаті чого встановлені зловживан-
ня та суттєві порушення у роботі керівником закладу2. Також корисним 
є громадський проект «Справедливий суд», що полягає в участі у су-
довому процесі спеціально підібраних громадських засідателів. Ідея 
реалізації такого контролю базується на прозорості та відкритості су-
дової гілки влади в Україні, захисті закріплених законодавством прав 
і свобод громадян. Ця ініціатива створена для постійного і систематич-
ного моніторингу відкритих судових процесів, вивчення та належної 
оцінки як досудового слідства, так звинувачення і самого суду3.

1  Див.: Оленевская янтарная бандитская республика: чужие здесь не ходят 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://novaukraina.org/news/
urn:news:1E26827. – Загл. с экрана; Бурштинові старателі платять за «кришу» до 1000 
доларів на добу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unian.ua/
society/1310732-burshtinovi-starateli-platyat-za-krishu-do-1000-dolariv-na-dobu-jurnalist.
html. – Заголовок з екрана; Аваков анонсував нові затримання копачів бурштину, які 
«працюють» у заповідниках [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.unian.ua/society/1415741-avakov-anonsuvav-novi-zatrimannya-kopachiv-
burshtinu-yaki-pratsyuyut-u-zapovidnikah.html. – Заголовок з екрана. 

2  Как Юрий Винник богатеет обворовывая раковых больных Харьковского он-
коцентра [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://apravda.com/node/8603. – 
Загл. с экрана.

3  Див.: Активисты гражданських организаций представили проект «Справедливый 
суд» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://allkharkov.ua/news/state/aktivisty-
grajdanskih-organizacii-predstavili-proekt-spravedlivyi-syd.html. – Загл. с экрана.
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Під непрямими формами участі слід розуміти: інформування (по-
відомлення про факти злочинів, що готуються, вчиняються та вже 
вчинені); здійснення комплексу заходів виховного, навчального ха-
рактеру, спрямованих на створення належних умов для набуття гро-
мадянами своїх прав і свобод, а також виконання покладених на них 
обов’язків; забезпечення певної рівноваги у суспільстві шляхом 
створення атмосфери стабільності, впливаючи на чинники негараздів 
в економічній, політичній, духовній, сімейно-побутовій та інших 
сферах. Такі завдання виконуються неспеціалізованими суб’єктами 
запобігання злочинності. Це громадські об’єднання, волонтерські 
рухи, благодійні фонди, релігійні організації, жіночі рухи, окремі 
громадяни тощо. Окремі завдання вирішують також вуличні, квар-
тальні, домові комітети, батьківські ради шкіл, а також приватні ме-
дико-психологічні, соціальні, кризові центри, сімейні дитячі будинки, 
що діють на громадських засадах. Для цих суб’єктів заходи із запо-
бігання злочинності не є профілюючими, але внаслідок соціальної 
природи злочинності вони мають можливість вирішувати завдання 
випереджаючої протидії соціально-негативним явищам1. Вони здій-
снюють суспільно корисну діяльність, спрямовану на формування 
моральних позицій, орієнтованих на базові загальнолюдські цінності, 
підвищення загальної побутової культури, розвиток культурно-ви-
ховної, спортивної інфраструктури, що, в свою чергу, допомагає 
усуненню або послабленню криміногенних чинників. Як приклад 
можна навести діяльність волонтерських рухів та небайдужих грома-
дян, які організували працевлаштування, забезпечення житлом та 
речами першої необхідності переселенців зі сходу України. Громадя-
ни, які заради збереження свого життя залишали домівки, які втрати-
ли свої помешкання, мали би залишитися сам на сам, не маючи коштів 
на існування. Консолідувавши свої зусилля, волонтери впровадили 
проекти з пошуку потенційних роботодавців, перекваліфікації та на-
вчання новим професіям. Так, у м. Харків було проведено Ярмарок 
можливостей для внутрішньо переміщених осіб, у якому прийняли 
участь понад 20 харківських компаній-роботодавців державної та 

1  Алексеев А. И. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы : 
монография / А. И. Алексеев, С. И. Герасимов, А. Я. Сухарев. – М. : НОРМА, 2001. – 
С. 97–98.
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недержавної форм власності (близько 300 вакансій) і більше 1000 
переселенців із зони АТО. Зокрема, на цьому заході активістами про-
ведено низку семінарів та тренінгів для його учасників. 

Так само на громадській ініціативі побудована діяльність щодо 
урізноманітнення дозвілля дітей та молоді. Активістами організову-
ються творчі гуртки, історико-просвітницькі лекції, курси з вивчення 
іноземної мови та ін. Окрім цього, в обласних центрах створюються 
громадські кризові центри допомоги для сімей, які опинилися в склад-
них умовах.

Визначившись із формами участі громадськості у запобіганні зло-
чинності, розглянемо методи, що використовуються громадськістю 
при здійсненні зазначеної діяльності. Зазвичай під методом розуміють 
засіб досягнення поставленої мети. У кримінологічній літературі 
метод уживається в значенні «спосіб діяння, впливу, сукупність, сис-
тема різних способів, заходів, засобів впливу соціальних суб’єктів на 
криміногенні об’єкти»1. У процесі запобіжної діяльності громад-
ськість застосовує методи переконання, соціальної допомоги та при-
мусу. 

Сутність переконання полягає в тому, що громадськість за допо-
могою виховних, роз’яснювальних та заохочувальних заходів право-
вого і неправового характеру впливає на формування у громадян 
навичок щодо неприпустимості протиправної поведінки. Представник 
класичної соціології Е. Дюркгейм, розглядаючи проблему зміни 
структури свідомості індивіда, члена суспільства, відмічав, що лю-
дина народжується, несучи в собі складну систему інстинктів і зді-
бностей, які дозволяють їй достатньо широко розвиватися. Але знання 
конкретних ситуацій та відносин між людьми саме в цьому суспіль-
стві, вона не може отримати у спадок. Такими знаннями особу наділяє 
саме суспільство, в якому вони накопичені у великій кількості, сис-
тематизовані, зафіксовані і можуть бути передані за допомогою на-
вчання. Ці знання вже містять в собі певний світогляд і випливаючу 
з нього систему цінностей та переконань, які у подальшому керува-
тимуть вчинками члена суспільства. Розглядаючи у своїх працях 
питання соціології девіантності та соціального контролю, Я. Гілін-

1  Голіна В. В. Запобігання злочинності (теорія і практика) : навч. посіб. / В. В. Го-
ліна. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2011. – С. 54. 
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ський наводить думки таких учених як: А. Рейсе, Ф. Ная, М. Гоулда. 
Учені виходили із ролі соціального контролю у протистоянні девіант-
ній поведінці. Вони також вважали, що законослухняній, конформній 
поведінці слід навчати. При успішній сімейній соціалізації людина 
не буде вчиняти протиправні дії. Внутрішній контроль (самокон-
троль) добре соціалізованого індивіда набагато ефективніше зовніш-
нього, формального контролю. Соціальними регуляторами людської 
поведінки слугують сформовані суспільством цінності і відповідні їм 
норми, тобто правила, взірці, стандарти, еталони поведінки, встанов-
лені державою ж сформовані в процесі спільної життєдіяльності. 
Найбільш простий шлях передачі правил – особистий приклад й на-
слідування («роби як я»)1. Отже, думка найближчого оточення до якої 
включений індивід (сім’я, друзі, колеги) або яка слугує авторитетом 
для нього є важливим чинником, що визначає вибір того чи іншого 
варіанту поведінки.

Громадський вплив, спрямований на забезпечення правомірної 
поведінки та запобігання правопорушень, сприяє формуванню потреб 
та настанов особистості відповідно до соціальних умов, а також сус-
пільних інтересів середовища. Тобто це вплив на правосвідомість 
особи. На переконання В. В. Голіни правосвідомістю людей оціню-
ється стан правової реальності, під якою він у широкому сенсі розуміє 
стан правопорядку у державі і суспільстві. Дослідник уточнює, що 
і сама правова реальність суттєво впливає на правосвідомість людей, 
їх наближення або віддалення до правомірної поведінки, на створен-
ня у суспільстві так званого криміногенного потенціалу, внаслідок 
чого виникає вже інша правосвідомість і навіть її деформації та пере-
родження2.

У свою чергу, при дослідженні поняття громадського впливу, на 
думку деяких вчених, не слід обмежуватися суто правовою сферою. 
Це поняття має бути пов’язано з більш широкою соціологічною про-

1  Гилинский Я. Девиантология: социология преступности, наркотизма, прости-
туции, самоубийства и других «отклонений» / Я. Гилинский. – СПб : Юрид. центр 
Пресс, 2004. – С. 44, 206. 

2  Голіна В. В. Кримінально-правова правосвідомість в Україні / В. В. Голіна // 
Сучасна кримінально-правова система в Україні: реалії та перспективи : монографія 
; кол. авт. під заг. ред.. Ю. В. Бауліна. – К. : ВАІТЕ, 2015. – С. 384–385. 
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блемою виховання. Так, громадськість впливає не тільки на право-
свідомість людини, здійснює юридичне виховання та виправлення 
громадян, а й на особистість людини як єдність його характеру, волі, 
інтелекту, емоційної сфери, тобто всього того, що може бути об’єктом 
виховання та згодом створить необхідні передумови для правильної 
поведінки людини в суспільстві. Отже, безпосереднім об’єктом гро-
мадського впливу є інтелектуальна та емоційна сфери особистості, 
а метою – узгодження людиною своєї поведінки із загальновизнани-
ми нормами суспільства і моральними принципами1.

До соціальної допомоги віднесені заходи щодо: працевлаштуван-
ня, поліпшення побутових умов, створення громадських кризових 
центрів допомоги для осіб, які опинилися у складних умовах, орга-
нізація дозвілля для дітей та молоді, сприяння у виборі життєвих 
перспектив тощо.

В свою чергу, примус, що застосовується громадськістю, це метод 
вольового забезпечення поведінки громадян, посадових та юридичних 
осіб за допомогою застосування заходів впливу, урегульованих право-
вими нормами. Примус застосовується з метою запобігання право-
порушенням і притягнення правопорушників до юридичної відпо-
відальності. На практиці примус застосовується переважно громадя-
нами під час виконання правоохоронних завдань і функцій. Це можуть 
бути: 1) адміністративно-запобіжні заходи (перевірка документів; 
відвідування членами громадських формувань правоохоронної спря-
мованості клубів, кінотеатрів, стадіонів, інших громадських місць та 
приміщень для переслідування правопорушника або припинення 
правопорушень; обмеження або заборона руху транспорту і пішоходів 
на окремих ділянках вулиць й автомобільних шляхів тощо); 2) заходи 
адміністративного припинення (вимога припинити протиправну по-
ведінку; затримання і доставлення порушників; тимчасове відсторо-
нення водіїв від керування транспортними засобами; застосування 
заходів фізичного впливу та спеціальних засобів тощо)2.

1  Орзих М. Ф. Общественное воздействие и методы его осуществления в со-
циалистическом обществе / М. Ф. Орзих // Правоведение. – 1966. – № 3. – С. 42.

2  Музичук О. М. Організаційно-правові основи участі громадян в охороні гро-
мадського порядку і боротьбі з правопорушеннями : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук : 12.00.07 / О. М. Музичук ; Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2003. – С. 11.
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Дослідження форм і методів участі громадськості у запобіганні 
злочинності дозволило встановити, що на теперішній час реалізація 
таких зусиль громадськості здійснюється як у законодавчо закріпле-
них формах, так й у формах неврегульованих правом. До того ж у 
чинному законодавстві відсутнє розмежування понять «форма» та 
«метод», що створює труднощі в розумінні сутності правоохоронної 
діяльності та повноважень окремих громадян та їх об’єднань. Чітке 
визначення дій суб’єктів запобігання злочинності та засобів, що при 
цьому застосовуються сприятиме забезпеченню законності при ви-
конанні правоохоронних функцій. 

3.2. Кількісні та якісні показники оцінки  
ефективності діяльності громадських формувань  

при запобіганні злочинності

Серед актуальних питань, що виникають у процесі дослідження 
громадськості як суб’єкта запобігання злочинності, першочергове 
значення має оцінка ефективності її діяльності. Це природно, адже 
оцінка досягнутих результатів на відповідність встановленим крите-
ріям сприяє підвищенню функціональної ефективності та результа-
тивності діяльності громадськості, дає змогу формувати систему 
мотивації та поведінкові стратегії, є дієвим засобом забезпечення 
належної взаємодії суб’єктів запобігання злочинності різних рівнів 
та їх вдосконалення.

Запобігання злочинності охоплює різноманітні сфери суспільно-
го життя, що передбачає цілеспрямовану діяльність державних орга-
нів і громадськості. Сьогодні в багатьох країнах світу головною ме-
тою, основним підходом до ефективного впливу на злочинність стає 
її контролювання, здержування не певному рівні, що припускає від-
повідну стратегію і тактику боротьби з нею: соціальне реформування, 
вдосконалення законодавства і правозастосовчої діяльності, пенітен-
ціарної практики, винахід і розробка економічних і результативних 
заходів запобігання злочинності. Іншими словами ефективність бо-
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ротьби зі злочинністю оцінюється спроможністю держави утримува-
ти припустимий рівень злочинності в країні1. 

За радянських часів у науковій літературі та на практиці неодно-
разово піднімалося питання про необхідність підвищення ефектив-
ності громадського впливу у запобіганні правопорушень та злочинної 
поведінки. Наприклад, В. П. Чистяков писав, що проблема ефектив-
ності належить до числа «наскрізних», однаково важливих як для 
державних органів, так і для громадських формувань особливо при 
вирішенні завдань щодо укріплення законності та правопорядку. Він 
відмічав, що у загальному виді ефективність діяльності наявних форм 
участі громадськості у підтриманні правопорядку і боротьбі з право-
порушеннями полягає в досягненні максимальних результатів при 
реалізації поставлених цілей та завдань2. 

Науковцями справедливо зазначається, що ефективність функці-
онування системи в цілому та її складових залежить від багатьох 
об’єктивних та суб’єктивних чинників, до яких передусім слід відне-
сти рівень організованості самої системи, досконалість її структури, 
ступінь взаємодії з іншими спорідненими системами при вирішенні 
загальних завдань запобігання злочинності3. Виходячи із положень 
теорії управління, ефективність у найбільш загальному розумінні має 
відповідати таким умовам: поєднанню інтересів суспільства, колек-
тиву та особи в регульованій сфері діяльності; викликати інтерес до 
справжніх, а не вигаданих результатів; відбивати об’єктивний резуль-
тат цілеспрямованої діяльності та гарантувати корисність змін; воло-
діти властивістю об’єктивної порівнянності4.

1  Голіна В. В. Деякі питання ефективності попередження злочинності / В. В. Го-
ліна // Питання конституційно-правового статусу прокуратури України та удоскона-
лення її діяльності: зб. наук. праць. / ред. кол. : Л. М. Давиденко, П. М. Каркач та 
ін. – Х. : ІПК Генеральної прокуратури України, 1999. – С. 237.

2  Чистяков В. П. Некоторые вопросы повышения эффективности социально-по-
литической активности трудящихся в сфере охраны общественного порядка // Вза-
имодействие органов внутренних дел с общественностью по обеспечению охраны 
общественного порядка : сб. науч. тр. – Киев : Науч.-исслед. и редакц.-издат. отдел 
Киевской высшей школы МВД СССР им. Ф. Э. Дзержинского, 1982. – С. 38. 

3  Лопушанский Ф. А. Следственная профилактика преступлений: опыт, 
проблемы, решения. – К. : Наукова думка, 1980. – С. 50. 

4  Большая советская энциклопедия : в 51 т. – Т. 49 / гл. ред. Б. А. Введенский. – 
Изд. 2-е – М. : Сов. энцикл., 1954. – С. 284–286.
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У сфері запобігання злочинності вимір та оцінка ефективності 
здійснюється на всіх рівнях управління для досягнення різних цілей. 
У спрощеному вигляді співвідношення між метою та досягнутим 
результатом є показником ефективності. Ефективність запобігання 
злочинності залежить від умов ефективності – вимог до якості орга-
нізації та здійснення запобіжної діяльності і стану середовища, в яко-
му вона реалізується. Ними охоплюються різні позиції ресурсного 
забезпечення запобігання злочинності, що включають наукові, право-
ві, організаційні, інформаційні та інші аспекти її здійснення1. 
О. М. Литвинов указує, що визначення ефективності запобігання 
злочинності частіше передує формулюванню теоретичного висновку 
або методичної рекомендації щодо закономірностей функціонування 
системи, шляхів її вдосконалення; в основу управлінського рішення 
закладена оцінка ефективності2. 

У загальному сенсі ефективність – це співвідношення фактич-
ного результату з поставленою метою. У кримінологічній літературі 
під ефективністю розуміється комплекс параметрів запобіжної сис-
теми, що забезпечують усвідомлення соціальних потреб у запобіжній 
діяльності, переведення їх у систему очікуваних цілей та отримання 
відповідних до них результатів. Разом із тим ефективність категорія 
оцінна, і як така здатна відігравати важливу роль в управлінні різни-
ми видами соціальної діяльності3, у тому числі запобіжною діяльніс-
тю громадськості.

Оцінка ефективності діяльності громадськості у запобіганні зло-
чинності має ґрунтуватися на певних критеріях, за якими визначаєть-
ся ефективність функціонування цього суб’єкта запобігання злочин-
ності. Під оцінкою ми розуміємо відношення до соціальних явищ, 
людської діяльності, поведінки, встановлення їх значущості, відпо-
відність окремим нормам та принципам моралі (схвалення чи осуд, 
згода чи критика). Оцінка, в першу чергу, – пізнання спрямованості 

1  Голіна В. В. Деякі питання ефективності попередження злочинності // Питан-
ня конституційного статусу прокуратури України та удосконалення її діяльності : зб. 
наук. пр. / ред. кол.: Л. М. Давиденко, П. М. Каркач та ін. – Х. : ІПК Генеральної 
прокуратури України, 1999. – С. 235. 

2  Литвинов А. Н. Предупреждение преступлений и правонарушений. Профилак-
тическая работа с населением : науч.-практ. пособие. – М. : ЮРКНИГА, 2004. – С. 111. 

3  Там само. – С. 121.



Розділ 3. Стан залучення громадськості до запобігання і протидії злочинності...

120

діяльності, тобто встановлення таких завдань, що свідчили б про на-
стання чи відсутність бажаних результатів, об’єктивне визначення 
фактичного стану справ. Дослідники у сфері діяльності державної 
кримінально-виконавчої служби України вважають, що оцінка її 
ефективності має сприяти тому, щоб структурні підрозділи цієї служ-
би комплексно вирішували поставлені перед ними завдання. У зв’язку 
з цим учені вказують на ймовірність безпредметності проводжуваної 
ДКВС діяльності без проведення якісної оцінки1. 

Визначення критеріїв оцінки ефективності стимулюватиме вирі-
шення конкретних завдань та досягнення певної мети. Тут під метою 
ми маємо на увазі очікуваний майбутній або досягнутий результат 
якоїсь діяльності. Але мета – якісна категорія, що не може бути безпо-
середньо використана для виміру результатів ефективності. Оскільки 
самі собою критерії не дають можливості результативно оцінити ефек-
тивність запобіжної діяльності громадськості, необхідна розробка по-
казників вимірювання ефективності, представлених конкретними 
цифрами, з поділом на кількісні, якісні та показники результативності2. 
Вибір показників визначається змістом цілей, що є, так би мовити, 
ідеальним критерієм ефективності. Ці показники в певній мірі умовні 
та не можуть повністю відобразити всі напрями досліджуваного інсти-
туту. Однак їх уведення значно полегшить завдання виміру результатів 
функціонування інституту громадського запобігання злочинності, 
оцінки його ефективності та розробки шляхів її підвищення3. Іншими 
словами, одним із головних завдань у процесі оцінки ефективності 
є постановка правильного діагнозу: вирішити, які напрямки діяльнос-
ті слід укріплювати та розвивати, а які перебувають на бажаному рівні4.

1  Степанюк А. Х. Ефективність діяльності державної кримінально-виконавчої 
служби України / А. Х. Степанюк, О. С. Четверикова, І. С. Яковець : наук.-практ. 
посіб. / за заг. ред. А. Х. Степанюка. – Х. : Кроссроуд, 2009. – С. 27. 

2  Бабенко В. І. Прокурор у галузі охорони довкілля: сутність, повноваження, 
організація: навч. посіб. / В. І. Бабенко, М. В. Руденко. – К. : Вид. Дім «Ін Юре», 
2005. – С. 201–202.

3  Левакова Э. Н. Проблемы повышения эффективности общественного обвине-
ния и защиты / Э. Н. Левакова // Проблемы участия общественности в борьбе с пре-
ступностью: сб. науч. трудов. – С. 123.

4  Степанюк А. Х. Ефективність діяльності державної кримінально-виконавчої 
служби України / А. Х. Степанюк, О. С. Четверикова, І. С. Яковець: наук.-практ. по-
сіб. / за заг. ред. А. Х. Степанюка. – Х. : Кроссроуд, 2009. – С.27. 
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Зазвичай на практиці ефективність запобіжної діяльності громад-
ськості майже не співвідноситься з досягнутими позитивними зміна-
ми у запобіганні злочинності. За зауваженням А. П. Закалюка, на 
перший план при оцінці ефективності діяльності громадських фор-
мувань нерідко висуваються кількісні показники: кількість їх членів, 
проведені за їх участю заходи, виявлені та затримані правопорушни-
ки, не враховуючи того, які сприятливі зміни досягнуті завдяки гро-
мадського впливу у моральній та правовій свідомості останніх1. 
Підтримуючи цю думку, ми вважаємо, що при визначенні ефектив-
ності громадського запобіжного впливу на злочинність, не слід спи-
ратися лише на кількісні показники, оскільки вони не можуть в повній 
мірі відобразити реального стану справ у сфері запобігання злочин-
ності. За офіційними даними, кількість громадських формувань 
правоохоронної спрямованості, що створюються безпосередньо для 
запобігання та припинення адміністративних правопорушень і зло-
чинів, захисту життя та здоров’я громадян, інтересів суспільства 
і держави від протиправних посягань, за останні десять років знизи-
лася майже на 75 %. Вочевидь, це можна пояснити такими причинами, 
як зниження рівня довіри населення до органів кримінальної юстиції, 
низький організаційний рівень та слабка державна підтримка. Вод-
ночас результативність тих формувань, що діють, свідчить про те, що 
вони здійснюють суттєвий опір поширенню злочинності. 

Також необхідно відмітити, що статистичних даних щодо діяль-
ності деяких форм участі окремих громадян та їх об’єднань не існує, 
а тому виміряти їх ефективність у кількісних показниках неможливо. 
Так, наприклад, важко порахувати, скільки злочинних намірів не 
вдалося втілити завдяки своєчасному громадському впливу, або на-
скільки підвищився стан правосвідомості населення, знизився рівень 
віктимізації населення або ступінь його страху перед злочинністю.

Ученими справедливо зазначається, що якісним показникам ви-
мірювання ефективності досі приділялося недостатньо уваги. На 
думку О. М. Литвинова якісний підхід до визначення ефективності 
системи запобігання кримінальним правопорушенням покликаний 
відобразити рівень готовності системи, водночас, виключаючи її ви-

1  Закалюк А. П. Общественное воздействие и предупреждение правонарушений 
/ А. П. Закалюк. – К. : Наук. думка, 1975. – С. 107–108.
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хід за межі соціальної необхідності1. З огляду на зазначене методоло-
гія оцінки ефективності запобіжної діяльності громадськості має 
виходити із розуміння й урахування організації та управління запо-
біжної діяльності громадськості та діяльності громадськості щодо 
запобігання злочинності2.

Ефективність запобіжної діяльності громадськості багато в чому 
залежить від організаційно-управлінських умов механізму забезпе-
чення такої діяльності. Зосередження уваги на організаційно-управ-
лінському процесі забезпечення діяльності у сфері запобігання зло-
чинності зумовлюється тим, що він формує, регулює, керує, коорди-
нує, узгоджує, забезпечує взаємодію у ході загальної діяльності 
державних органів та установ, громадських формувань та окремих 
громадян3. Сутність організаційних питань полягає у тому, щоб кожен, 
хто включений в управління процесами боротьби зі злочинністю мав 
на це необхідні права та ніс в їх межах повну відповідальність4. Отже 
діяльність громадськості щодо запобігання злочинності також має 
бути організаційно забезпеченою, а саме потребує інформаційного 
забезпечення, належної взаємодії, правового регулювання. Залучення 
представників громадськості до діяльності із запобігання злочиннос-
ті та організація їх участі головним чином покладається на органи 
державної влади, у першу чергу правоохоронних. Це стосується на-
самперед громадських формувань правоохоронної спрямованості, які 
створюються та діють відповідно до чинного законодавства України5. 
Щодо окремих громадян або їх самоорганізацій, то їх запобіжна ді-

1  Литвинов А. Н. Предупреждение преступлений и правонарушений. Профилак-
тическая работа с населением: научно-практическое пособие. – М. : ЮРКНИГА, 
2004. – С. 117.

2  Див. : Шрамко С. С. Оцінка ефективності діяльності громадськості щодо запо-
бігання злочинності в Україні / С. С. Шрамко // Часопис Київського університету 
права. – 2016. – № 2. – С. 344–348.

3  Литвинов А. Н. Предупреждение преступлений и правонарушений. Профилак-
тическая работа с населением: научно-практическое пособие. – М. : ЮРКНИГА, 
2004. – С. 34.

4  Аванесов Г. А. Криминология : учебник 2-е изд. перераб. и доп. / Г. А. Аване-
сов. – М. : Изд-во Акад. МВД СССР, 1984. – С. 452. 

5  Див.: Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кор-
дону : Закон України від 22 червня 2000 р. № 1835-ІІІ // Відом. Верхов. Ради Украї-
ни. – 2000. – № 40. – Ст. 338.
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яльність також має координуватися та певним чином узгоджуватися. 
За слушною думкою деяких учених сама ціль може бути соціально-
корисною, але шлях її досягнення може дискредитувати поставленні 
завдання1. 

При опитуванні співробітників правоохоронних органів на питан-
ня чи існує потреба у залученні громадськості до запобігання зло-
чинності ствердно відповіло 54 % респондентів, втім тільки 38 % із 
числа опитуваних спираються у своїй професійній діяльності на по-
тенціал громадськості2. У свою чергу, опитування пересічних грома-
дян країни (2400 респондентів) дали такі результати: на питання, чи 
є потреба в участі громадськості у запобіганні злочинності, 83 % 
відповіли «так», але готовність допомагати та взаємодіяти з правоохо-
ронними органами виявили лише 68 % респондентів. Такий стан 
пояснюється відсутністю розуміння щодо організації такої діяльнос-
ті та її втілення у практичну площину, що доводить про застарілість 
діючої системи залучення громадськості до запобігання злочинності, 
її організації та управління. 

З огляду на це розглянемо поняття «організація» крізь призму 
процесів механіки, а саме: динаміки та статики. Статика – врівнова-
жений стан організаційної системи, в якому вона знаходиться неза-
лежно від змін (як позитивних так і негативних), що відбуваються 
у зовнішньому середовищі. Організація, в якій тривалий час параме-
три її функціонування залишаються незмінними приречена на дегра-
дацію та поступове руйнування, оскільки відсутні перспективи роз-
витку. У свою чергу, динаміка – розвиток організації та її рух до нових 
цілей під впливом, як внутрішнього, так і зовнішнього середовища3. 
Наведене свідчить про необхідність упровадження змін, застосуван-
ня нових підходів до механізму організації та управління запобіжною 

1  Степанюк А. Х. Ефективність діяльності державної кримінально-виконавчої 
служби України / А. Х. Степанюк, О. С. Четверикова, І. С. Яковець: наук.-практ. по-
сіб. / за заг. ред. А. Х. Степанюка. – Х. : Кроссроуд, 2009. – С. 35.

2  Примітка. В опитуванні прийняли участь 470 співробітників правоохоронних 
органів з усіх обласних центрів України крім Донецької, Луганської областей та АР 
Крим.

3  Див. : Монастирський Г. Л. Теорія організації [Електронний ресурс] / Г. Л. Мо-
настирський. – Режим доступу : http://pidruchniki.com/18421120/menedzhment/
organizatsiya_protses. – Заголовок з екрана. 
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діяльністю громадськості з урахуванням реалій сьогодення. Безпере-
чно, не варто залишати поза увагою історичний досвід використання 
потенціалу громадськості, а навпаки розвивати отримані корисні 
знання уникаючи попередніх помилок.

Необхідною умовою успішності діяльності із запобігання зло-
чинності є налагоджена співпраця між органами влади, місцевого 
самоврядування, правоохоронними органами та громадськістю. Разом 
із тим, дослідження цього питання на практиці показує, що на тепе-
рішній час відсутня належна державна підтримка діяльності громад-
ськості. Органами влади та місцевого самоврядування приділяється 
незначна увага до створення умов для успішної роботи громадських 
формувань правоохоронної спрямованості, які вже діють, не говоря-
чи про пропаганду такої участі та залучення нових членів із числа 
активних громадян. На думку деяких учених, ступінь взаєморозумін-
ня правоохоронних органів та населення є одним із індикаторів со-
ціально-політичної ситуації у державі. Правоохоронці уособлюють 
в очах людей правопорядок, встановлений законом, виступають ін-
струментом влади. Якщо влада неспроможна забезпечити громад-
ський порядок, то варто ширше використовувати можливості громад-
ськості. Саме у такій співпраці з добровільними громадськими фор-
муваннями правоохоронної спрямованості органи правопорядку 
зможуть забезпечити належний рівень охорони громадського поряд-
ку в країні1. Наразі ініціатива щодо об’єднання з метою сприяння 
у запобіганні та припиненні злочинів виходить від самих небайдужих 
громадян та характеризується певною стихійністю як реакція на три-
валі або резонансні злочинні випадки. Яскравим прикладом є ство-
рення під час Революції Гідності загонів громадської самооборони 
у місцях для охорони громадського порядку на території своїх мікро-
районів і дворів. Не зупиняючись на поясненні виникнення такої 
активності сплеском громадянської свідомості, зазначимо лише про 
елементарне прагнення людей убезпечити себе, своїх близьких та 
власність від загрози злочинних посягань. Органи влади та добро-
вольці з неабияким ентузіазмом співпрацювали у напрямку забезпе-

1  Бесчастний В. Охорона громадського порядку – справа всієї громади / В. Бес-
частний [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.viche.info/journal/1463/. – 
Заголовок з екрана.
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чення правопорядку та недопущення провокацій чи інших протиза-
конних дій, але тільки до моменту спаду загострення ситуації. На-
ведене демонструє, що спільна діяльність правоохоронних та інших 
органів державної влади на місцях з громадськістю дає позитивні 
результати та формує у свідомості громадян необхідність залучатися 
до боротьби зі злочинністю. Це важлива частина процесу демократи-
зації суспільства та побудови в Україні дійсно правової держави. 

Щодо нормативного забезпечення діяльності громадськості слід 
зазначити таке. У нормах національного законодавства передбачаєть-
ся участь громадськості у заходах щодо запобігання злочинності. 
Прийнятий у 2000 р. ЗУ «Про участь громадян в охороні громадсько-
го порядку та державного кордону» регулює діяльність громадських 
формувань правоохоронної спрямованості, що створюються безпо-
середньо для запобігання та припинення адміністративних та кримі-
нальних правопорушень, а також охорони державного кордону. Зо-
крема, в Україні створено та запроваджено інститут громадських та 
наглядових рад, які діють при міністерствах, органах центральної 
виконавчої влади та влади на місцях. Тобто залучення громадянсько-
го суспільства до формування та реалізації державної політики у сфе-
рі боротьби зі злочинністю закріплено, а дієвий механізм реалізації 
та використання запобіжного потенціалу громадськості відсутній. 
Звідси виникають складнощі в установленні партнерських відносин 
із органами державної влади, зокрема правоохоронними, що викликає 
зниження суспільного інтересу до співробітництва у сфері запобіган-
ня, припинення та розкриття кримінальних правопорушень.

Ефективність громадського запобіжного впливу на злочинність 
залежить від того, які засоби та методи використовуються громад-
ськістю для досягнення мети. Антикриміногенний потенціал громад-
ськості характеризується значною мірою впливу на широке коло 
криміногенних чинників. Громадськість може проявляти свою анти-
кримінальну активність на початкових етапах криміногенної детер-
мінації, у той час, коли причини та умови злочинів тільки виникають 
і ще не має підстав для втручання правоохоронних органів у процес 
цієї детермінації. Перевагою запобігання злочинам за допомогою 
громадськості є також неформальний характер значної частини пре-
вентивних заходів, які засновані на моральному авторитеті, можли-
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востях сім’ї та побутового оточення. Сила громадської думки може 
позитивно впливати на зміни в особистості правопорушників та під-
кріплювати свідомість законослухняних громадян у правильності 
життя й діяти приписами закону.

Проведений нами аналіз статутів громадських формувань з охо-
рони громадського порядку, дозволив установити, що їх основними 
завданнями є: надання допомоги органам внутрішніх справ у забез-
печенні громадського порядку і громадської безпеки; запобігання 
адміністративним правопорушенням; інформування органів внутріш-
ніх справ про вчинені злочини або злочини, що готуються; сприяння 
органам внутрішніх справ у виявленні та розкритті злочинів, розшу-
ку осіб, які їх вчинили, захисту інтересів держави, підприємств, 
установ, громадян від злочинних посягань; участь у забезпеченні 
безпеки дорожнього руху; боротьба з дитячою бездоглядністю і пра-
вопорушеннями неповнолітніх; надання невідкладної допомоги осо-
бам, що потерпіли від нещасних випадків чи правопорушень; контр-
оль за дотриманням громадського порядку тощо. 

На нашу думку, перелічені завдання громадських формувань де-
кілька звужені й не охоплюють усі можливі форми участі. Важливим 
є також організація добровольцями заходів з роз’яснення громадянам 
законодавства України й проведення виступів у засобах масової ін-
формації та перед населенням із метою запобігання правопорушень 
та впливу на осіб, схильних до антигромадських учинків. Наприклад, 
антикорупційна діяльність громадських об’єднань та окремих грома-
дян здійснюється за такими напрямами: нагляді за додержанням анти-
корупційного законодавства; замовленні та проведенні антикорупцій-
ної експертизи нормативно-правових актів; моніторингу запобігання 
злочинів та правопорушень корупційної спрямованості; здійсненні 
громадського контролю при прийнятті владних рішень щодо розпо-
ділу та використання державних коштів; повідомленні про виявлені 
факти вчинення корупційних дій; поширенні правових знань та анти-
корупційних настанов серед населення тощо.

Проведене нами опитування показало, що співробітники право-
охоронних органів оцінюють результативність діяльності громад-
ськості щодо підтримки правопорядку на вулицях так: цілком пози-
тивно – 19 % опитуваних; скоріше позитивно, ніж ні – 30 %; скоріше 
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негативно, ніж ні – 20 %; негативно – 11 %; нейтральна оцінка у 20 % 
респондентів. Ті, хто оцінив результативність діяльності громадськос-
ті щодо підтримки правопорядку на вулицях негативно або скоріше 
негативно, ніж ні, пояснили відповіді таким чином: 12 % вважають, 
що громадськість недостатньо активна; на думку 9 % сама громад-
ськість зневірена у своїй діяльності; 25 % пояснили це слабкою коор-
динацією та підтримкою населенням заходів правоохоронних органів; 
на юридично неврегульовану діяльність указали 25 %.

Громадськість як суб’єкт запобігання злочинності покликана на-
давати всебічну допомогу та підтримку органам державної влади, 
зокрема правоохоронним, у заходах щодо запобігання та протидії 
злочинності. А тому її запобіжна діяльність, на наше переконання, 
має відповідати певним вимогам. Що стосується спеціалізованих 
об’єднань громадян, то відповідно до ЗУ «Про участь громадян в охо-
роні громадського порядку та державного кордону» від 22 червня 
2000 р. № 1835-III членами громадських формувань з охорони гро-
мадського порядку і державного кордону можуть бути громадяни 
України, які досягли 18-річного віку, виявили бажання брати участь 
у зміцненні правопорядку і в охороні державного кордону та здатні 
за своїми діловими, моральними якостями і станом здоров’я викону-
вати на добровільних засадах взяті на себе зобов’язання. Члени гро-
мадських формувань з охорони громадського порядку і державного 
кордону можуть брати участь у забезпеченні правопорядку та охоро-
ні державного кордону за місцем реєстрації цих об’єднань та лише 
після проходження відповідної правової та спеціальної підготовки 
в органах Національної поліції, підрозділах Державної прикордонної 
служби України і одержання в органі місцевого самоврядування по-
свідчення члена громадського формування і нарукавної пов’язки, 
зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України. Підготов-
ка членів зазначених громадських формувань здійснюється у поряд-
ку, що встановлюється Міністерством внутрішніх справ за погоджен-
ням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої 
влади у справах охорони державного кордону України. 

Не менш важливим, на думку А. І. Долгової, є також формування 
кримінологічної культури діяльності громадян по боротьбі зі злочин-
ністю. Громадяни, які беруть активну участь в цій боротьбі, мають 
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бути ознайомлені з основами вчення про причини та умови, що спри-
яють вчиненню злочинів, вміти їх виявляти й обирати в рамках за-
кону ефективні засоби реагування на них, грамотно аналізувати стан 
правопорушень та їх обставини, мати уявлення про основи соціаль-
ного планування діяльності із боротьби зі злочинністю та шляхи за-
побігання конкретних злочинів1.

Науковцями справедливо зазначається, що на теперішній час серед 
приоритетних завдань слід визнати прийняття загальної програми 
правової та спеціальної підготовки громадян, які виявили бажання 
брати участь в охороні громадського порядку і боротьбі з правопору-
шеннями, де буде визначено: завдання правової та спеціальної під-
готовки; принципи навчання, на яких базуватиметься правова та 
спеціальна підготовка; терміни навчання; місця можливого проведен-
ня занять; форми та методи проведення занять; перелік обов’язкових 
знань, умінь і навичок, якими повинні оволодіти майбутні члени 
громадських формувань; перелік служб і підрозділів, посадових осіб, 
які в обов’язковому порядку повинні проводити визначені тематич-
ними планами заняття; порядок прийняття заліків тощо2. Реалізація 
наведених положень стане можливою лише за умови скоординованих 
дій органів державної влади. 

Законодавством встановлено, що громадські формування з охоро-
ни громадського порядку і державного кордону проводять свою ді-
яльність під контролем органів Національної поліції, підрозділів 
Державної прикордонної служби України. При опитуванні співробіт-
ників правоохоронних органів3 ми намагалися з’ясувати їх думку 
відносно того чи можуть громадяни або їх об’єднання здійснювати 
заходи щодо запобігання злочинності самостійно, не взаємодіючи та 
не координуючи свою діяльність із правоохоронними органами. Не-
гативно відповіли 84 % опитуваних. На питання у яких формах на їх 

1  Долгова А. И. Социально-правовая активность в сфере борьбы с преступностью 
и проблемы ее формирования / А. И. Долгова // Проблемы участия общественности 
в борьбе с преступностью. – М. : МЮИ, 1978. – С. 18. 

2  Див.: Теорія та практика правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ 
України : навч. посіб. / за заг. ред. М. І. Іншина, В. І. Олефіра. – К. : Хай-Тек Прес, 
2012. – С. 743.

3  В опитуванні прийняли участь 470 співробітників правоохоронних органів 
з усіх обласних центрів України крім Донецької, Луганської областей та АР Крим.
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думку має здійснюватися діяльність громадськості із запобігання 
злочинності 70 % респондентів відповіло, що це мають бути офіційно 
зареєстровані формування, що діють на підставі статуту. 

При дослідженні сутності вимог, що ставляться до громадськості 
як суб’єкта запобігання злочинності, слід виходити із базових прин-
ципів суспільного буття людини. Це дотримання правових і мораль-
них норм, правил, загальнолюдської культури, послідовності та ви-
могливості у вирішенні поставлених завдань. Такі якості є підґрунтям 
для уникнення або зведення до мінімуму супутніх небажаних резуль-
татів, що можуть настати під час громадського запобіжного впливу.

При оцінці ефективності запобіжної діяльності громадськості слід 
також враховувати ступінь досягнення поставлених завдань, стійкість 
отриманого результату, відношення суспільства до результатів діяль-
ності та економічну доцільність. 

На підставі викладеного критеріями оцінки ефективності діяль-
ності громадськості щодо запобігання злочинності слід вважати: 
1) поширеність участі та якісний склад залучених осіб; 2) мету запо-
біжного впливу; 3) організаційно-управлінське забезпечення такої 
діяльності; 4) відповідність установленим вимогам (законності) при 
використанні певних засобів і методів; 5) ступінь досягнення постав-
лених завдань; 6) стійкість отриманого запланованого результату та 
ставлення суспільства до результатів діяльності. На наш погляд, за-
стосування такого комплексного підходу до оцінки ефективності ді-
яльності громадськості як суб’єкта запобігання злочинності дасть 
можливість об’єктивно визначити фактичний стан справ та сприяти-
ме удосконаленню системи громадського запобіжного впливу на 
злочинність в Україні.
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РОЗДІЛ 4 
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

ГРОМАДСЬКОСТІ ЩОДО 
ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ 

ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

4.1. Участь громадян у запобіганні злочинам,  
що вчиняються у громадських місцях

Громадські місця, а зокрема, вулиці населеного пункту, – один із 
основних елементів його функціонування. Кожного дня ними корис-
туються маси людей, прямуючи на роботу, за покупками, займаючись 
трудовою діяльністю, відпочиваючи тощо. У зв’язку із ключовою 
роллю таких місць у житті суспільства особливого значення для дер-
жави набуває рівень їх безпеки.

Запобігання злочинності в Україні пов’язується не в останню 
чергу із протидією насильству, яке застосовується злочинцями у гро-
мадських місцях. На цьому положенні здійснено особливий наголос 
у конгресах ООН із запобігання злочинності та кримінального пра-
восуддя1. Гострота досліджуваної проблематики зумовлюються 
наслідками злочинів, у тому числі й насильницьких, що вчиняють-
ся в умовах вуличного простору, акумулюються у суспільній свідо-
мості як небезпека, що реально загрожує всім громадянам. Саме за 
станом вуличної злочинності міжнародні інспектори ООН оцінюють 

1  Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию : 
сб. материалов : в 3 кн. / Нац. акад. прав. наук Украины ; НИИ изучения пробл. пре-
ступности им. акад. В. В. Сташиса / под общ. ред. В. В. Голины. – Киев : Право 
Украины ; Х. : Право, 2013. – Кн. 1. – 188 с.; кн. 2–184 с.; кн. 3–168 с.
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стан безпеки як проживання у тій чи іншій країні, так правопорядку 
у ній в цілому1. 

Із метою аналізу злочинів2, що вчиняються у громадських місцях, 
на нашу думку, необхідно зупинити увагу на поняттях «громадські 
місця» та «вулиця», оскільки вони є ключовими для визначення їх 
кримінологічних особливостей.

Відповідно до Положення про порядок ведення Єдиного реє-
стру досудових розслідувань (далі – Положення ЄРДР), затвердже-
ного наказом Генерального прокурора України № 139 від 6 квітня 
2016 р. (далі – Положення) громадськими місцями є місця, що 
використовуються громадянами для спільної роботи, відпочинку, 
пересування, проведення масових заходів та інших потреб: вулиці, 
площі, вокзали, аеропорти, магазини, кафе, бари, ресторани, музеї, 
клуби, пляжі в період їх роботи, ділянки лісу, поля під час прове-
дення на їх території організованих масових зібрань, а також 
транспортні засоби громадського користування під час перебуван-
ня у них громадян. На залізничному транспорті, в аеропортах, 
у річкових та морських портах такими місцями є приміщення 
вокзалів, пасажирські (приміські) потяги, літаки, катери, паро-
плави, у тому числі перони, платформи, пристані та інші місця для 
очікування посадки та висадки пасажирів (п. 2.20 розділу ІІ 
Положення)3. 

Необхідно зазначити, що у законодавстві України існують й інші 
визначення громадських місць. Зокрема, у Законі України «Про за-
ходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів 
і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» від 22 вересня 2012 р. 

1  Головкін Б. М. Злочинність на вулицях та в інших громадських місцях / Б. М. Го-
ловкін // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. В. І. Борисов та 
ін. – Х. : Право, 2013. – С.88. 

2  Примітка. Підтримуючи точку зору науковців щодо визначення злочинності як 
множинності злочинів, терміни «злочини» та «злочинність», які вживаються у кон-
тексті запропонованого підрозділу монографії, вважаємо синонімічними. 

3  Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань : 
затв. наказом Генер. прокурора України № 139 від 06 квіт. 2016 р. [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу : http://www.gp.gov.ua/ua/pd.html?_m=publications&_
t=rec&id=110522. – Заголовок з екрана.
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громадське місце визначене як частина (частини) будь-якої будівлі, 
споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за за-
прошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому 
числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони1. Але для здій-
снення кримінологічного дослідження таке визначення громадських 
місць є завузьким. До того ж збір статистичної інформації Генераль-
ної прокуратури України, на основі якої надається кримінологічна 
характеристика таких злочинів, ґрунтується саме на Положенні про 
ЄРДР.

Із наведеного вище переліку громадських місць вулиця займає 
окреме місце. На особливості «вуличних» кримінальних правопору-
шень акцентована увага у п.п. 2.23, 2.24 Положення про ЄРДР. Так, 
вулицею вважається відкрита частина території міста чи населеного 
пункту, крім приміщень та будівель, на якій перебувають громадяни, 
рухається транспорт і до якої є вільний доступ у будь-яку пору року 
та час доби. Також вулиця – це проїжджа частина дороги, у т. ч. авто-
магістралі, тротуари, площі, проспекти, бульвари, набережні, мости, 
шляхопроводи, естакади, проїзди, зупинки громадського транспорту, 
парки, сквери, провулки, завулки, двори, за винятком приватних до-
моволодінь, включаючи зелені насадження та елементи благоустрою. 
До кримінальних правопорушень, вчинених в умовах вулиці, нале-
жать: 1) крадіжки з ресторанів, кафе, закладів громадського харчу-
вання, магазинів, ларків, кіосків, транспортних засобів, інших 
об’єктів, якщо проникнення у них здійснено безпосередньо з вулиці; 
2) незаконне заволодіння транспортним засобом, якщо він знаходив-
ся на вулиці, біля будинків, на стоянках, які не охороняються2.

Отже, поняття «злочинність у громадських місцях» та «вулична 
злочинність» не є синонімічними. Друге поняття цілком охоплюється 
змістом першого.

1  Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів 
і їх шкідливого впливу на здоров’я населення: Закон України від 22 вересня 2012 р. 
№ 2899-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/2899–15. – Заголовок з екрана.

2  Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань : 
затв. наказом Генер. прокурора України № 139 від 06 квіт. 2016 р. [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу : http://www.gp.gov.ua/ua/pd.html?_m=publications&_
t=rec&id=110522. – Заголовок з екрана.
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Громадські місця у кримінологічному розумінні можна вважати 
відкритою територією невиробничого і нежитлового призначення, 
яка використовується невизначеним колом людей для спільного пере-
сування, спілкування, відпочинку, проведення видовищних заходів 
у будь-який час доби і пору року, що послаблює соціальний контроль, 
сприяє деперсоніфікації міжособистих відносин і несе загрозу зло-
чинних посягань1. 

Кримінологічно значущими ознаками громадських місць та ву-
лиць у спеціальній літературі вважаються: відкритість території, 
тобто вільний доступ до неї невизначеного кола людей у будь-який 
час доби і пору року; невиробничий і нежитловий характер цієї 
території; суспільне призначення, яке виявляється у задоволенні 
інтересів місцевої громади у суспільному пересуванні, спілкуванні, 
відпочинку, організації масових і видовищних заходів; неформаль-
ний характер та анонімність міжособистісних відносин, що склада-
ються у громадських місцях, і пов’язане з цим байдуже ставлення 
учасників цих відносин до колективної безпеки; незабезпеченість 
належним чином спеціалізованими видами соціального контролю 
та ін.2

Відповідно до статистичних даних Генеральної прокуратури 
України динаміка злочинів, учинених у громадських місцях у 2013–
2015 рр., є нестабільною. Не зважаючи на те, що частка таких кри-
мінальних правопорушень у загальній структурі злочинності в Укра-
їні протягом зазначених років незмінно складає близько п’ятої 
частини, в 2014 р. кількість таких злочинів порівняно з попере-
днім роком збільшилася на 2 %, а у 2015 р., навпаки, знизилася на 
7 % (див. табл. 1)3. 

1  Головкін Б. М. Злочинність на вулицях та в інших громадських місцях / Б. М. Го-
ловкін // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. В. І. Борисов та 
ін. – Х. : Право, 2013. – С. 91.

2  Див.: Головкін Б. М. Злочинність на вулицях та в інших громадських місцях / 
Б. М. Головкін // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. В. І. Бо-
рисов та ін. – Х. : Право, 2013. – С. 91; Півень А. В. Кримінологічна характеристика 
та профілактика вуличної насильницької злочинності : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук : 12.00.08 / А. В. Півень ; Нац. акад. внутр. справ України. – К. : НАВСУ, 2013. – 
С. 14.

3  Там само.
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Т а б л и ц я 1 
дані Генеральної прокуратури україни щодо кількості  

кримінальних правопорушень, учинених у громадських місцях 
протягом 2013–2015 рр.1

Рік

Кількість об-
лікованих кри-
мінальних пра-

вопорушень, 
учинених 

у громадських 
місцях 

З них на вули-
цях (дорогах), 
площах, у пар-

ках, скверах 

Загальна 
кількість об-

лікованих кри-
мінальних пра-

вопорушень

Частка кримі-
нальних пра-
вопорушень, 

учинених 
у громадських 

місцях від 
загальної кіль-

кості кримі-
нальних право-

порушень
2013 109 688 66 971 563 560 19,5 %

2014 111 873 66 255 529 139 21,1 %

2015 103 948 61 718 565 182 18,4 %

Згідно з отриманою нами оперативною інформацією Генеральної 
прокуратури України, найчастіше у громадських місцях вчиняються 
злочини, передбачені: ст. 185 КК України (49,4 % випадків від загаль-
ної кількості облікованих кримінальних правопорушень, учинених 
у громадських місцях); ст. 186 КК України (11,6 %); ст.125 КК Укра-
їни (7,7 %); ст. 286 КК України (4,7 %); ст. 190 КК України (4,6 %); ст. 
309 КК України (2,9 %); ст. 296 КК України (2,5 %); ст. 263 КК Укра-
їни (1,2 %); ст. 187 КК України (1,2 %); ст. 307 (1,0 %); ст. 122 КК 
України (1,0 % випадків від загальної кількості облікованих кримі-
нальних правопорушень, учинених у громадських місцях). Частка 
таких тяжких насильницьких злочинів проти життя та здоров’я особи 
як убивство та умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень незна-
чна і складає 0,8 % та 0,5 % зазначених кримінальних правопорушень 
відповідно. У громадських місцях вчиняються й інші злочини, пито-

1  Див.: Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-грудень 2013 р., 
2014 р., 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gp.gov.ua/ua/
stst2011.html?dir_id=110381&libid=100820&c=edit&_c=fo. – Заголовок з екрана.
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ма вага яких у структурі злочинності, що розглядається, становить 
менше 0,5 %1. 

За ступенем тяжкості у структурі злочинів, учинених у громад-
ських місцях, значну частину складають кримінальні правопорушен-
ня середньої та невеликої тяжкості – 77,5 %. Частка особливо тяжких 
та тяжких злочинів – 22,5 % відповідно 2. 

За днями тижня найбільше таких злочинів обліковується 
у п’ятницю, а найменше – у неділю. У всі інші дні тижня вони вчи-
няються приблизно в однаковій кількості3.

Вважаємо за необхідне наголосити, що злочини, які вчиняються 
у громадських місцях, часто мають ситуативний, раптовий характер. 
Отже, злочини, що вчиняються у громадських місцях, характеризу-
ються деякими власне їм притаманними ознаками, що дають право 
досліднику виділити їх у самостійний вид злочинності за критерієм 
місця вчинення злочину. Про виокремлення такого виду злочинності 
згадувалося і у спеціальній літературі, зокрема, під час її класифіка-
ції за критерієм просторового поширення злочинних посягань4.

Зважаючи на користування громадськими місцями фактично всім 
населенням України, доцільно розглянути антикриміногенний по-
тенціал участі громадян у запобіганні злочинності у таких місцях. 
Адже співпраця населення із правоохоронними органами є, у тому 
числі, відтворенням національних традицій та звичаїв. При дослі-
дженні ролі традицій і звичаїв у системі заходів запобігання злочин-
ності в Україні, на необхідність співпраці з громадськістю вказувало 
76 % опитаних працівників правоохоронних органів5. 

Відповідно до чинного законодавства України громадяни можуть 
брати участь у запобіганні злочинам у двох організаційних формах: 
об’єднуючись у громадські організації та індивідуально. 

1  Див. : Лист Генеральної прокуратури України від 30 березня 2016 р. № 27/1–76 
вих-16.

2  Кулик О. Г. Злочинність в Україні н початку ХХІ століття : монографія / О. Г. Ку-
лик. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – С. 31–33.

3  Там само.
4  Головкін Б. М. Злочинність на вулицях та в інших громадських місцях / Б. М. Го-

ловкін // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. В. І. Борисов та 
ін. – Х. : Право, 2013. – С. 88–89.

5  Босак К. С. Традиції та звичаї в системі заходів запобігання злочинності в Укра-
їні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / К. С. Босак. ; Класичний приватний 
університет. – Запоріжжя [б. в.], 2015. – С. 11. 
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Перша організаційна форма громадської активності у цій сфері 
регламентується спеціальним нормативно-правовим актом – Законом 
України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і дер-
жавного кордону» від 22 червня 2000 р.1 Вона знайшла свій розвиток 
у різного роду громадських формуваннях. Так, відповідно до інфор-
мації МВС України станом на 1 січня 2015 р. в Україні діяло 3 347 
громадських формувань з охорони громадського порядку, які нарахо-
вували понад 76 тис. осіб. За участю зазначених формувань усього на 
території України було виявлено майже 13,5 тис. кримінальних право-
порушень2. 

Розглянемо діяльність громадських формувань із охорони громад-
ського порядку на прикладі Харківської області та м. Харкова. Необ-
хідно відзначити, що згідно з інформацією Управління превентивної 
діяльності Головного управління Національної поліції в Харківській 
області, такі формування створюються і функціонують переважно 
у населених пунктах Харківської області, а не у м. Харкові. Таку 
тенденцію можна пояснити тим, що, по-перше, в обласному центрі 
кількість правоохоронців є значною, а крім цього, активно розпочав 
роботу регіональний підрозділ патрульної поліції. Населення мега-
полісу живе в іншому ритмі, ніж мешканці невеликих містечок чи 
сел. Це впливає на наявність вільного від роботи часу, емоційний стан 
громадян тощо3. У населених пунктах області штатна забезпеченість 
співробітниками правоохоронних органів значно менша, а територія 
обслуговування більша, ніж припадає на одного співробітника На-
ціональної поліції України у місті. Тому посильна допомога правоохо-

1  Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону : 
Закон України від 22 червня 2000 р. № 1835-ІІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 
2000. – № 40. – Ст. 338.

2  Див. : Лист МВС України від 25 березня 2015 р. № 10/5 2027.
3  Примітка. Зокрема, у м. Харкові свого часу було декілька спроб з боку Управ-

ління громадської безпеки ГУ МВС України в Харківській області (до створення 
Національної поліції) залучити до патрулювання вулиць міста громадян разом із 
працівниками міліції. Однак спільне патрулювання із міліціонерами не мало дієвого 
результату – найдовше патрулювання зі сторони «цивільної особи» не тривало біль-
ше 40 хв. Невдачу подібних заходів міліції м. Харкова можна пояснити незацікавле-
ністю громадян працювати повну робочу зміну патрульного правоохоронця, яка 
тривала 8 год.; їх неготовністю до такого режиму роботи; відсутністю санкцій з боку 
організації, яка направила їх у патруль, за невиконання обов’язків патрульного тощо. 
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ронцям стає більш пріоритетною для місцевих мешканців. Адже, 
наприклад, власники будиночків дачного поселення, які зацікавлені 
у захисті майна від злочинних посягань, активніше починають співп-
рацювати із місцевою поліцією для здійснення превентивної діяль-
ності на законних підставах.

Однак не можна сказати, що для обласного центру не властива 
наявність схожих формувань. Яскравим прикладом є студентські 
оперативні загони, що функціонують у гуртожитках студмістечка 
Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковсько-
го (групи охорони громадського порядку)1. Схожі формування діють 
і в інших містах України: служба охорони студмістечка у Національ-
ному університеті «Львівська політехніка»2, студентський 
об’єднаний оперативний загін з охорони громадського порядку 
Херсонського державного університету3, оперативний загін Херсон-
ського Національного технічного університету4 та ін. Позитивну 
оцінку роботи таких студентських загонів з охорони правопорядку 
у студмістечках неодноразово давали представники державних 
і правоохоронних органів України5. Основне завдання оперативних 
загонів студентів – це патрулювання території студмістечок з метою 
запобігання правопорушенням. Для студентів, які входять до складу 
оперативних загонів і відповідально ставляться до виконання своїх 
обов’язків, керівництво вищого навчального закладу надає певні 
пільги та переваги, як-то: нагородження грамотою, цінним подарун-

1  Положение о ГООП [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.khai.edu/
ru/site/otdel-uchebno-vospitatel.html. – Заголовок з екрана.

2  Комісія з профілактики правопорушень у Студентському містечку [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://www.studcity.org/offenses. 

3  Громадське формування «Студентський об’єднаний оперативний загін Херсон-
ського державного університету» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.dniprorada.kherson.ua/node/908. – Заголовок з екрана.

4  Студентська рада [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kntu.net.ua/
index.php/rus/content/view/full/10842. – Заголовок з екрана. 

5  Див.: Арлаускайте Р. Коли робота до душі / Р. Арлаускайте [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://www.npu.gov.ua/uk/publish/printable_article/352659 – 
Заголовок з екрана; Могильов запропонував ректорам відродити дружинників [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukranews.com/news/21639.---.uk. – Заголо-
вок з екрана.
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ком; дозвіл на дострокове складання екзаменаційної сесії; надбавка 
до стипендії тощо1.

Кількість громадських формувань з охорони громадського по-
рядку у Харківській області та м. Харкові не є постійною. Так, за 
період 2010–2015 рр. вона зменшилася більше, ніж в два рази і скла-
дає станом на 2015 р. 103 формування (1 475 осіб). Діяльність таких 
формувань полягає у проведенні рейдів та інших заходів із виявлення 
кримінальних правопорушень. Як випливає із табл. 2, діяльність таких 
формувань є досить результативною: кількість виявлених криміналь-
них правопорушень перевищує кількість проведених рейдів. Тобто 
можна зробити узагальнюючий висновок про те, що кожен рейд за-
кінчувався виявленням одного і більше правопорушень, майже по-
ловина з яких була розкрита за участі громадськості. 

Т а б л и ц я 2
дані умвс україни в Харківській області щодо кількості 

громадських формувань з охорони громадського порядку 
у Харківській області та результатів їх діяльності у 2010–2015 рр.2

Рік

Кількість 
громад-

ських фор-
мувань

Кількість 
членів

Кількість
проведених 

рейдів та 
інших за-

ходів

Кількість 
виявлених 
адміністра-
тивних та 

криміналь-
них право-
порушень

Кількість 
розкритих 
криміналь-
них право-
порушень

2010 240 5 899 1 836 2 446 717
2011 214 5 193 1 377 3 159 813
2012 213 4 927 1 190 2 158 688
2013 182 3 333 1 001 1 816 715
2014 156 2 301 1 103 1 967 732
2015 103 1 475 1 153 1 490 672

1  Калініна А. В. Запобігання вуличній злочинності силами громадськості / 
А. В. Калініна // Політика у сфері боротьби зі злочинністю : матеріали. Міжнар. 
наук.-практ. конф. (18–19 груд. 2015 р.). – Івано-Франківськ, 2016. – С. 29–30.

2  Див.: Відповідь Управління превентивної діяльності ГУ НП в Харк. обл. на 
запит Інституту від 04.02.2016 р. № 67-05-29. 
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У межах досліджуваного питання заслуговує на увагу також роз-
гляд можливостей участі окремих громадян. Тобто, коли йдеться про 
індивідуальне запобігання злочинам не у складі громадських форму-
вань правоохоронної спрямованості. 

На відміну від нормативного врегулювання групової форми учас-
ті громадян в охороні правопорядку (хоча необхідно зазначити, не 
досить досконалого, з наявністю прогалин та застарілих положень), 
так звана особиста індивідуальна форма не знайшла свого відбиття 
у відповідному нормативно-правовому акті. Норми щодо її регулю-
вання розпорошені у законодавстві України. Отже, розглянемо кілька 
основних можливих напрямів такої діяльності1.

1. Виконання громадського обов’язку із запобігання злочинним 
проявам. Необхідно зазначити, що чинним законодавством України 
не передбачається обов’язок громадян запобігати будь-яким анти-
суспільним, у тому числі й злочинним, проявам. Такий обов’язок 
визначається лише у моральній площині як рівень правосвідомості 
та готовності до активних дій із підтримання правопорядку у співп-
раці із правоохоронними органами. 

За радянських часів на конституційному рівні було закріплено 
обов’язок кожного громадянина бути непримиренним до антигромад-
ських вчинків і всемірно сприяти охороні громадського порядку (ст. 65 
Конституції СРСР 1977 р.)2. У наш час законодавець не зобов’язує гро-
мадян брати участь у запобіганні злочинності, втім наділяє їх правами 
для здійснення такої діяльності. Наприклад, такими правами є захист 
свого життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних 
посягань (ст. 27 Конституції України). У зв’язку з цим Кримінальним 
кодексом України передбачено необхідну оборону (ст. 36 КК України), 
затримання особи, що вчинила злочин (ст. 38 КК України), та крайню 
необхідність як обставини, що виключають злочинність діяння3. 

1  Калініна А. В. Громадянин як суб’єкт запобігання злочинам, що вчиняються 
у громадських місцях / А. В. Калініна // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. 
пр. / редкол. В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2016. – Вип. 31. – С. 214–226. 

2  Конституція (Основний Закон) Союзу Радянських Соціалістичних республік : 
Закон СРСР від 07 жовтня 1977 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0001400–77. – Заголовок з екрана.

3  Кримінальний кодекс України : Закон України від 05 квітня 2001 р. № 2341-III 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341–14. – 
Заголовок з екрана.
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Право потерпілого та інших осіб на затримання злочинця, перед-
бачене у ст. 38 КК України, знайшло свій розвиток й у ст. 207 КПК 
України. Так, відповідно до ч. 2 зазначеної статті кожен громадянин 
має право затримати без ухвали слідчого судді, суду будь-яку особу 
(крім народного депутата України, як зазначено у ст. 482 КПК Укра-
їни):

1) при вчиненні або замаху на вчинення кримінального право-
порушення;

2) безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення 
чи під час безперервного переслідування особи, яка підозрюється 
у його вчиненні.

Однак такому праву кореспондує й обов’язок, визначений 
у ч. 3 ст. 207 КПК України, який полягає у негайній доставці затри-
маної особи до уповноваженої службової особи або негайному по-
відомленні уповноваженої службової особи про затримання та міс-
цезнаходження підозрюваного у вчиненні кримінального правопору-
шення1.

Отже, в умовах реальної загрози своєму життю або здоров’ю, 
життю та здоров’ю інших людей чи учинення інших злочинних дій 
у громадських місцях особа відповідно до закону має право на само-
стійний захист від злочинного посягання. Це може бути як припинен-
ня, наприклад, хуліганських дій шляхом затримання винного у по-
рушенні громадського спокою із подальшою передачею його право-
охоронним органам, так і запобігання кишеньковій крадіжці 
в громадському транспорті шляхом зупинення дій злочинця. Можли-
ві й інші дії громадян із припинення злочинів у громадських місцях. 

2. Конфіденційне співробітництво з правоохоронними органами 
на засадах добровільності. Така форма участі громадян у запобіган-
ні злочинності у громадських місцях передбачає співпрацю громадя-
нина із правоохоронними органами на засадах таємності.

У ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» 
від 18 лютого 1992 р. передбачено можливість оперативних праців-
ників мати гласних та негласних штатних та позаштатних працівників 

1  Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 
2012 р. № 4651-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/4651–17/print1443085556609731. – Заголовок з екрана.
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і встановлювати й використовувати конфіденційне співробітництво 
з громадянами. Стаття 11 зазначеного Закону визначає таке співро-
бітництво добровільним, тобто лише за бажанням особи (на відміну 
від органів державної влади, підприємств, установ і організацій, не-
залежно від форми власності, на які покладається обов’язок сприяти 
здійсненню ОРД). Співробітництво особи з оперативним підрозділом 
може бути оформлене письмовою угодою із гарантуванням конфіден-
ційності співробітництва1. 

Таким чином, громадянин, співпрацюючи з поліцією на засадах 
конфіденційності, може брати участь у запобіганні злочинам, що 
вчиняються у громадських місцях, шляхом надання інформації про 
їх готування або вчинення для своєчасного втручання правоохоронців 
у злочинну діяльність із метою її відвернення або припинення. 

3. Активна гласна співпраця із працівниками поліції при здійснен-
ні ними правоохоронної діяльності. Стаття 11 Закону України «Про 
національну поліцію» від 2 липня 2015 р. визначає, що діяльність 
поліції здійснюється у тісній співпраці та взаємодії із населенням, 
територіальними громадами та громадськими об’єднаннями на за-
садах партнерства і спрямована на задоволення їхніх потреб. Із метою 
визначення причин та/або умов учинення правопорушень плануван-
ня службової діяльності органів і підрозділів поліції здійснюється 
з урахуванням специфіки регіону та проблем територіальних громад. 
Рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки 
ефективності діяльності органів і підрозділів поліції2. 

Також у Законі зазначаються основи співпраці Національної по-
ліції України з громадськістю, залучення громадян до контролю ді-
яльності поліцейських (статті 89, 90 зазначеного Закону)3. Таким 
чином, громадяни можуть брати активну участь у підвищенні ефек-
тивності роботи поліції.

1  Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лютого 
1992 р. № 2135-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/
laws/show/2135–12. – Заголовок з екрана.

2  Про Національну поліцію України : Закон України від 02 липня 2015 р. № 580-VIII 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580–19. – 
Заголовок з екрана.

3  Там само.
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Отже, для покращення криміногенної обстановки у громадських 
місцях кожен свідомий член суспільства може здійснити свій внесок 
у виді контакту з органами поліції. Повідомлення про проблеми, що 
існують у громадських місцях поблизу житла чи місця роботи/на-
вчання будь-якої особи, – це крок до зменшення рівня розглядувано-
го виду злочинності. Адже роботі поліції з виявлення кримінальних 
правопорушень та запобігання їм у майбутньому може значно спри-
яти, наприклад:

1) надання інформації про місця зібрання осіб, які вживають ал-
когольні напої чи наркотичні засоби на відкритому вуличному про-
сторі (учасники таких «посиденьок» нерідко закінчують спілкування 
бійками чи пограбуванням перехожих задля придбання алкогольних 
напоїв чи наркотичних засобів);

2) спрямування співробітників патрульної поліції у місця (про-
хідні двори, закутки, погано освітлені місця тощо), де найчастіше 
вчиняються злочини (пограбування, зґвалтування та ін.); 

3) повідомлення про злочини, що вчиняються або вже вчинені у гро-
мадських місцях, та надання іншої інформації аналогічного змісту. 

Нормами чинного, хоча і застарілого, Положення про службу 
дільничних інспекторів міліції в системі МВС України, затверджено-
го наказом МВС України від 11 листопада 2010 р. № 550, для дільнич-
них інспекторів поліції, що працюють у сільській місцевості, перед-
бачена можливість мати громадських помічників, разом з якими вони 
можуть здійснювати просвітницьку профілактичну роботу, проводи-
ти відпрацювання адміністративної території тощо1. Тобто будь-який 
представник громадськості, що проживає у сільській місцевості, має 
реальний шанс безпосередньо брати участь у підтриманні правопо-
рядку в своєму населеному пункті, активно співпрацюючи з дільнич-
ним інспектором поліції. 

4. Пасивне сприяння працівникам поліції при виконанні ними служ-
бових обов’язків. Чинним законодавством України передбачено, що 
співробітники правоохоронних органів під час здійснення ними сво-

1  Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції 
в системі Міністерства внутрішніх справ України : Наказ МВС України від 11 лис-
топада 2010 р. № 550 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/z1219-10/page. – Заголовок з екрана.
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їх функціональних обов’язків мають можливість використовувати за 
згодою осіб їх житло, інші приміщення, транспортні засоби і майно, 
що їм належить1.

Таким чином, під час реалізації професійної діяльності працівни-
ків поліції, спрямованої на виявлення, розкриття та запобігання зло-
чинам у громадських місцях, будь-яка особа у разі наявності в неї 
необхідного майна, транспортного засобу чи приміщення може нада-
ти посильну допомогу правоохоронцям у запобіганні злочинності.

Отже, на теперішній час в Україні створено умови для реалізації 
контрзлочинного потенціалу населення. Громадськість є перспектив-
ним резервним суб’єктом запобіжної діяльності, можливості якого до 
кінця не реалізовані. Для цього держава має приділяти значну увагу 
вихованню громадян у дусі нетерпимості до різних проявів злочин-
ності (у тому числі й злочинів, що вчиняються у громадських місцях), 
формуванню суспільної моралі, орієнтації осіб саме на запобігання 
кримінальним правопорушенням. Необхідно пам’ятати, що злочини, 
які вчиняються у громадських місцях, нерідко мають ситуативний, 
раптовий характер, і залежно від цього доцільно розвивати як стихій-
ну, так організовану запобіжну діяльність громадськості. Обидва види 
такої активності охоплюються запропонованими вище напрямами 
участі громадськості у запобіганні злочинам, що вчиняються у гро-
мадських місцях. 

4.2. Залучення громадськості до запобігання  
злочинам проти власності

Утвердження ліберального суспільного устрою неодмінно 
пов’язане із формуванням ефективної системи державних гарантій 

1  Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лютого 
1992 р. № 2135-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/
laws/show/2135–12. – Заголовок з екрана; Про затвердження Положення про службу 
дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України : 
Наказ МВС України від 11 листопада 2010 р. № 550 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1219-10/page. – Заголовок з екрана.
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функціонування таких базових його компонентів, як особиста свобо-
да, політичний плюралізм, індивідуальність й толерантність, недо-
торканість приватної власності. І хоча захищеність власності постав-
лена у цьому переліку на останнє місце, цей чинник соціальних 
трансформацій не є таким за значенням. Як слушно з цього приводу 
зазначає А. С. Гальчинський, незалежно від історичної специфіки 
своїх форм, лібералізм у своїй економічній політиці завжди і скрізь 
концентрується на головному – всілякому сприянні утвердженню, 
розвиткові та захисту приватної власності1. Головною метою 
об’єднання людей у державу і передача себе під владу уряду – заува-
жував свого часу Дж. Локк – є збереження власності2. Відтак, позиція 
лібералізму щодо визначальної ролі в політиці держави із захисту 
власності прямо кореспондується з визнанням природного права 
свободи, вільного саморозвитку та самозабезпечення особистості3. 
Захист власності, таким чином, у транзитивних суспільствах набуває 
особливого значення та пов’язується серед іншого із виконанням за-
вдань політичного характеру.

В означеному контексті проблема запобігання злочинам проти 
власності в Україні постає особливо гостро, адже системні засади 
реформування не лише державного управління, а й суспільного 
устрою загалом зазнають чималий деструктивний вплив від інтен-
сивного відтворення означених кримінальних практик. Тому варто, 
на нашу думку, вести мову про необхідність вироблення принципово 
нових підходів до широкоформатної обструкції процесів криміналі-
зації соціальних взаємодій крізь призму відносин власності. При 
цьому з огляду на глибинність й історичну зумовленість тих суспіль-
них протиріч, які значною мірою детермінують існування загально-
кримінальної корисливої злочинності, думається, що перспективними 
мають стати зорієнтовані практикою наукові розробки технологій 
залучення громадськості до запобігання злочинам проти власності та 
їх законодавчого забезпечення. 

1  Гальчинський А. С. Лібералізм : уроки для України / А. С. Гальчинський. – К. : 
Либідь, 2011. – С. 62.

2  Локк Дж. Сочинения : в 3-х т. – Т. 3 / Дж. Локк ; пер. А. Н. Савина. – М. : Мысль, 
1988. – С. 277. 

3  Гальчинський А. С. Лібералізм : уроки для України / А. С. Гальчинський. – К. : 
Либідь, 2011. – С. 64.
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На теперішній час стає очевидним, що зміцнення правопорядку 
в країні потребує не лише цілеспрямованих та високоорганізованих 
дій з боку владних структур, а й консолідації зусиль громадськості 
у цій діяльності. Охорона громадського порядку та забезпечення без-
пеки суспільства, дотримання законності й зміцнення правопорядку 
у будь-якій країні неможливі без участі у цій діяльності громадян1. 
У той же час повноцінній інфільтрації громадськості до системи анти-
кримінальних практик заважає інертність законодавства, певна його 
невідповідність динамізму суспільних викликів у сфері протидії зло-
чинності. Усунення відповідних вад має здійснюватись на виваженій 
науковій платформі, у структурі якої чільне місце належить питанням 
структурно-функціонального аналізу правових засобів реагування на 
криміногенні загрози шляхом залучення громадського ресурсу. Інши-
ми словами, системним змінам законодавчого забезпечення залучен-
ня громадськості до запобігання злочинам проти власності 
з об’єктивною необхідністю має передувати діагностика (описання), 
пояснення наявної нормативно-правової структури та функціональних 
зв’язків їх компонентів як між собою, так і з кримінально-превентив-
ною практикою відповідного спрямування. 

На виконання цього завдання вважаємо за доцільне диференцію-
вати рівні аналізу законодавчого забезпечення означеної вище діяль-
ності в залежності від масштабу правової регулятивної дії на націо-
нальний та місцевий. 

Національний рівень законодавчого забезпечення залучення гро-
мадськості до запобігання злочинам проти власності представлений 
комплексом нормативно-правових актів, серед яких, безумовно, ви-
значальною є Конституція України. Так, ст. 36 Основного закону га-
рантує право громадян на свободу об’єднання у політичні партії та 
громадські організації для здійснення і захисту своїх прав, свобод та 
задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та 
інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в ін-
тересах національної безпеки та громадського порядку, охорони 
здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей2. В цьому 

1  Джужа О. М. Профілактика злочинів / О. М. Джужа, В. В. Василевич, 
О. Ф. Гіда. – К. : Атіка, 2011. – С. 146.

2  Конституція України : зі змінами. – Х. : Право, 2011. – 56 с.
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праві відбиті засадничі принципи недержавної кооперації, цілі якої 
можуть бути найбільш різноманітними. А з огляду на ступінь кримі-
нальної загрози нормальному розвиткові відносин власності, необ-
хідно визнати актуальність цієї правової форми громадського реагу-
вання на злочинні прояви.

Право на свободу об’єднання в контексті залучення громадськос-
ті до запобігання злочинам проти власності знаходить свій розвиток 
у законах України «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 р., 
«Про політичні партії» від 5 квітня 2001 р., «Про участь громадян 
в охороні громадського порядку та державного кордону» від 22 черв-
ня 2000 р. Так, Закон України «Про громадські об’єднання» визначає 
громадське об’єднання як «добровільне об’єднання фізичних осіб та/
або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав 
і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, 
культурних, екологічних, та інших інтересів»; передбачає дві органі-
заційно-правові форми громадських об’єднань: громадську організа-
цію та громадську спілку1. Отже, цільова основа громадських 
об’єднань передбачає також й захист прав і свобод громадян, вклю-
чаючи не лише членів такого об’єднання, а й інших осіб. У такий 
спосіб забезпечується більш широке правове забезпечення превен-
тивної сфери діяльності зазначених об’єднань, у тому числі й щодо 
запобігання злочинам проти власності. 

Варто зауважити, що чималу роль у виконанні запобіжної функції 
відіграють громадські об’єднання науково-дослідного спрямування. 
До них у першу чергу слід віднести Кримінологічну асоціацію Укра-
їни, що діє на базі Харківського національного університету внутріш-
ніх справ, а також Громадську організацію «Всеукраїнська асоціація 
кримінального права». Їх членами є вчені-правники, практичні пра-
цівники правоохоронних, неурядових правозахисних організацій. 
Науковці в межах зазначених організацій фокусується на найбільш 
гострих проблемах наукового забезпечення протидії злочинності, 
у тому числі й на питаннях запобігання злочинам проти власності 
через залучення громадськості. 

1  Про громадські об’єднання : Закон України від 22 березня 2012 р. № 4572-VI 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4572–
17. – Заголовок з екрана. 
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Певним чином доповнює правове оформлення можливостей за-
хисту інтересів у сфері запобігання силами громадськості злочинам 
проти власності й Закон України «Про політичні партії». Відповідно 
до ст. 2 цього Закону політичною партією є зареєстроване згідно із 
законом добровільне об’єднання громадян – прихильників певної 
загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю 
метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, 
бере участь у виборах та інших політичних заходах1. Політичні партії 
як специфічні форми об’єднання громадян цілком можуть і мають 
створюватися, в тому числі, для зниження кримінальної зараженості 
суспільства. У цьому аспекті слід погодитись із Ю. В. Орловим у тому, 
що така інтеграція політичної та кримінологічної практики має здій-
снюватись, ґрунтуючись на виваженій стратегії. Світоглядною осно-
вою останньої має стати ідеологія антикриміналізму у поєднанні 
з ліберально-гуманітарною філософією на базі утвердження націо-
нальних інтересів у сфері забезпечення прогресивного розвитку 
людського потенціалу, територіальної цілісності й незалежності 
держави. Це, у свою чергу, передбачає імплементацію ідеології анти-
криміналізму у структуру політичних ідеологій. При чому антикри-
міналізм, вочевидь, в силу своєю специфікованості не може претен-
дувати на роль повноцінної політичної ідеології. Це – ідеологія-рух, 
яка, здатна втілитись в інституційній основі практично всієї політич-
ної системи2. 

Більш конкретизоване практичне кримінально-превентивне спря-
мування мають положення Закону України «Про участь громадян 
в охороні громадського порядку та державного кордону». У ст. 1 
цього нормативно-правового акту передбачено, що громадяни Укра-
їни відповідно до Конституції України мають право створювати 
у встановленому законом порядку громадські об’єднання для участі 
в охороні громадського порядку, сприяння органам місцевого само-

1  Про політичні партії : Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2365-III [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2365–14. – За-
головок з екрана. 

2  Орлов Ю. В. Стратегії інтеграції політичної та кримінологічної практики / 
Ю. В. Орлов // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія «Юридичні науки». – 2014. – 
Вип. 5. – Т. 3. – С. 53–58.
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врядування, правоохоронним органам, і навіть посадовим особам 
у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень зло-
чинів, захисті життя та здоров’я громадян, інтересів суспільства від 
протиправних посягань. Громадські формування з охорони громад-
ського порядку і державного кордону можуть бути створені на засадах 
громадської самодіяльності як зведені загони громадських формувань, 
спеціалізовані загони (групи) сприяння поліції та Державній при-
кордонній службі України, асоціації громадських формувань тощо1.

Вочевидь, аналізований закон заклав широкі можливості для само-
врядного, ініціативного, неурядового впливу на криміногенну ситуа-
цію у певних локалізованих межах. Це дозволяє використовувати 
відповідні нормативно-правові положення, у тому числі, й для орга-
нізації залучення громадян до запобігання злочинам проти власності, 
що вчиняються передусім у громадських місцях: на транспорті (в т.ч. 
об’єктах метрополітену, залізниці, громадському транспорті) ринках, 
місцях відпочинку громадян (парковій зоні, об’єктах рекреації). 

Національний рівень законодавчого забезпечення залучення гро-
мадськості до запобігання злочинам проти власності доповнюється 
й окремими положеннями: а) Кримінального кодексу України (зо-
крема, тими, що регламентують підстави і порядок звільнення від 
кримінальної відповідальності у зв’язку із передачею осіб на поруки 
трудовому колективу та ін.); б) Кримінально-виконавчого кодексу 
України – щодо діяльності спостережних комісії тощо; в) Закону 
України «Про оперативно-розшукову діяльність» – щодо залучення 
на добровільній основі конфідентів до співпраці, в тому числі й в 
аспекті запобігання злочинам проти власності. 

На окрему увагу заслуговують положення Закону України «Про 
Національну поліцію» від 2 липня 2015 р. У ч. 1 ст. 11 цього норма-
тивно-правового акту закріплено, що діяльність поліції здійснюється 
в тісній співпраці та взаємодії з населенням, територіальними грома-
дами й громадськими об’єднаннями на засадах партнерства і спря-
мована на задоволення їхніх потреб2. І це положення слід, на нашу 

1  Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону : 
Закон України від 22 червня 2000 р. № 1835-III // Відом. Верхов. Ради України. – 
2000. – № 40. – Ст. 338.

2  Про Національну поліцію : Закон України від 2 липня 2015 р. № 580-VIII // 
Відом. Верхов. Ради України. – 2015. – № 40–41. – Ст. 379.
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думку, тлумачити не тільки і не стільки як обов’язок поліції спирати-
ся у своїй роботі на допомогу громадськості, скільки обов’язок гро-
мадян надавати таку опору поліції у спільній площині, яка сягає також 
і проблем запобігання злочинам проти власності. Подальша конкре-
тизація змісту та обсягу цих обов’язків та відповідних прав приват-
ного сектору системи протидії злочинності має спиратися на ситуа-
тивні критерії оцінки та конституційні принципи особистості свобо-
ди та свободи асоціацій.

Місцевий рівень нормативного забезпечення участі громадськос-
ті у справі запобігання злочинності загалом та злочинам проти влас-
ності, зокрема, є логічним втіленням і продовженням дії документів 
на національному рівні. Він безпосередньо пов’язаний із тими реко-
мендаціями, що ініціюються з боку місцевих органів державної вла-
ди та органів місцевого самоврядування1. Як правило, на місцевому 
рівні відбувається деталізація вимог вищого та центрального рівнів 
санкціонування, що втілюється у програмних документах: комплек-
сних планах, програмах профілактики правопорушень, запобігання 
злочинам в окремих адміністративно-територіальних одиницях, га-
лузевих об’єктах. Кожен із таких документів обов’язково передбачає 
тісну співпрацю з громадськістю та використання її запобіжного 
потенціалу. 

Система законодавчого забезпечення залучення громадськості до 
запобігання злочинам проти власності є багаторівневою. Аналіз окре-
мих його вузлових елементів дозволяє зробити висновок про наявність 
збалансованих можливостей для ініціативної участі представників 
громадськості у запобіжній діяльності означеного спрямування. Втім, 
вельми проблемними залишаються питання щодо правової регламен-
тації такого ініціативного напряму діяльності органів державної 
влади як залучення громадськості до запобігання злочинам. Це дає 
нам можливості висловити певні пропозиції з удосконалення такого 
законодавчого забезпечення щодо: 

1) оптимізації правових механізмів забезпечення участі громад-
ських об’єднань у програмуванні, контролі, безпосередній реаліза-

1  Колодяжний М. Г. Міжнародний вимір нормативно-правового забезпечення 
участі громадськості у запобіганні злочинності / М. Г. Колодяжний // Питання бо-
ротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Х. : Право, 2014. – Вип. 27. – С. 110–120. 
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ції (в т.ч. віктимологічній) заходів запобігання злочинам проти 
власності; 

2) децентралізації повноважень у сфері управління діяльністю 
щодо запобігання злочинам проти власності, у тому числі, на місцях, 
підпорядкування органів поліції місцевим громадам у частині контр-
олю та підзвітності; 

3) унормуванні діяльності компетентних органів державної влади 
щодо кримінологічного інформування населення; 

4) здійсненні своєрідної наукової ревізії організаційно-правових 
та управлінських аспектів залучення громадян до співпраці з право-
охоронними органами на конфіденційній основі та ін.

Організація роботи із залучення населення до участі у профілак-
тиці злочинів розглядається як важлива складова досягнення пози-
тивного результату у протидії злочинності. Уміння працівників право-
охоронних органів будувати взаємовідносини з громадянами свідчить 
про їх високий професійний рівень та про довіру населення до право-
охоронних органів й ефективність її профілактичної діяльності у про-
тидії злочинності. У нормі Закону України «Про Національну полі-
цію» від 2 липня 2015 р. закріплено, що рівень довіри населення до 
поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів 
і підрозділів поліції1.

Дані офіційної кримінально-правової статистики показують, що 
майже 60 % від усієї злочинності становлять злочини проти власнос-
ті. Виходячи зі значної питомої ваги цього виду злочинності, розгля-
немо форми участі громадськості у запобіганні злочинам проти влас-
ності детальніше.

Тісний зв’язок спеціалізованих суб’єктів протидії злочинності з на-
селенням і громадськими організаціями забезпечує доволі високу ефек-
тивність запобіжної практики. Відповідно до чинного законодавства 
більшість спеціальних суб’єктів протидії злочинності мають здійснюва-
ти профілактичну діяльність у взаємодії з громадськими інституціями2.

1  Про Національну поліцію : Закон України від 2 липня 2015 р. № 580-VIII // 
Відом. Верхов. Ради України. – 2015. – № 40–41. – Ст. 379.

2  Кушнір О. В. Основні форми діяльності громадських інституцій у протидії 
торгівлі людьми [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://goal-int.org/osnovni-
formi-diyalnosti-gromadskix-institucij-u-protidii-torgivli-lyudmi. – Заголовок з екрана. 
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Сім’я, деякі громадські, релігійні організації, ради профілактики, 
козацькі організації, фонди, рухи та багато інших організацій громад-
ського контролю, а також профспілки, службові особи, окремі грома-
дяни займаються виховною профілактичною роботою та у змозі віді-
гравати активну роль у протидії злочинам, виконувати завдання 
ранньої й посткримінальної профілактики1.

Окремі громадяни реалізують профілактичні заходи як у межах 
виконання певних громадянських обов’язків (наприклад, виховання 
дітей) і суспільного доручення (партійного, профспілкового), так 
і протидіють злочинним проявам, інформують компетентні органи 
про криміногенні явища та криміногенних осіб за власної ініціативи2.

Запобігання злочинам проти власності – це система соціальних 
і спеціальних заходів, спрямованих на усунення причин і умов, які 
сприяють вчиненню злочинів проти власності громадян, притягнення 
до відповідальності осіб, винних у вчиненні таких злочинів, а також 
психологічну й соціальну реабілітацію жертв цих злочинів3.

До спеціально-кримінологічних заходів запобігання злочинам 
проти власності із залученням громадськості можна віднести форму-
вання культури громадської безпеки населення шляхом співпраці із 
правоохоронними органами, матеріального стимулювання викриття 
злочинців, організації охорони під’їздів, участі у патрулюванні вулиць, 
місць громадського відпочинку, організації сусідського нагляду за 
житлом та ін.4

Активна участь громадських організацій, трудових колективів 
і громадян у профілактичній діяльності є гарантією її успіху. Форма-
ми участі перелічених суб’єктів у запобіганні злочинам проти влас-
ності є:

1  Кушнір О. В. Основні форми діяльності громадських інституцій у протидії 
торгівлі людьми [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://goal-int.org/osnovni-
formi-diyalnosti-gromadskix-institucij-u-protidii-torgivli-lyudmi. – Заголовок з екрана.  

2  Там само.
3  Копилова М. А. Запобігання злочинам проти власності на курортах АР Крим : 

автореф. дис. … канд. юрид. наук / М. А. Копилова ; Нац. акад. внутр. справ Украї-
ни. – К., 2011. – 20 с. 

4  Кримінологія: Загальна та Особлива частини : підручник / І. М. Даньшин, 
В. В. Голіна, М. Ю. Валуйська та ін.; за заг. ред. В. В. Голіни. ; 2-ге вид. перероб. 
і доп. – Х. : Право, 2009. – С. 124, 125.
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а) обговорення питань профілактики злочинності; участь у пер-
спективному і поточному плануванні профілактичної діяльності, 
в закріпленні її завдань, форм у колективних договорах, спільній 
з правоохоронними органами діяльності, що обумовлено у норматив-
них і методичних документах;

б) використання заходів громадського впливу стосовно осіб з від-
хиленою поведінкою з тим, щоб запобігти їх деградації і забезпечити 
своєчасну корекцію;

в) індивідуальні та групові бесіди, обговорення поведінки на 
зборах, публікації у пресі, встановлення соціального контролю за 
особою;

г) здійснення громадського контролю за дотриманням законності 
у сфері охорони власності, особи, боротьби з пияцтвом, алкоголізмом, 
наркоманією тощо;

д) безпосереднє проведення рейдів, патрулювання у громадських 
місцях з метою запобігання порушенням порядку та їх припинення.

Впроваджуються також організаційні форми участі громадськос-
ті у профілактиці злочинів. Це й громадські пункти охорони право-
порядку, і ради профілактики трудових колективів, громадські фор-
мування правоохоронної спрямованості, робітничі загони допомоги 
органам поліції тощо.

У профілактичній діяльності беруть участь й окремі громадяни, 
форми їх участі такі:

– недопущення антигромадського впливу на дітей;
– створення нормальних умов життя і виховання неповнолітніх;
– вжиття заходів щодо запобігання, а також припинення проти-

правної поведінки, своєчасного подання заяв у правоохоронні органи;
– застосування необхідної оборони;
– шефство, наставництво над особами, які стоять на профілак-

тичному обліку1.
Підсумовуючи вищевикладене слід зазначити, що ефективність 

діяльності громадськості у запобіганні злочинам проти власності за-
лежить від раціонального та своєчасного поєднання різних її форм. 
Однією з основних форм участі громадськості у запобіганні злочинам 

1  Джужа О. М. Профілактика злочинів / О. М. Джужа, В. В. Василевич, 
О. Ф. Гіда. – К. : Атіка, 2011. – С. 146. 
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проти власності має бути взаємодія між представниками правоохо-
ронних органів та населенням. Організація роботи, вибір ефективних 
форм функціонування громадських формувань нададуть змогу опти-
мізувати діяльність правоохоронної системи та підвищити довіру 
громадськості до правоохоронних органів.

4.3. Участь громадськості у запобіганні 
безпритульності, бездоглядності  

та злочинності неповнолітніх

Одним із пріоритетних завдань держави та суспільства на сучас-
ному етапі їх розвитку є виховання здорового молодого покоління 
громадян, охорона дитинства та сприяння самореалізації кожної осо-
бистості. Істотне значення при цьому має проведення роботи із запо-
бігання таким негативним соціальним явищам, як безпритульність, 
бездоглядність та злочинність неповнолітніх.

Поряд із цим зазначимо, що охорона правопорядку та боротьба із 
правопорушеннями серед неповнолітніх не мають бути справою лише 
спеціалізованих державних органів. Практика незмінно свідчить, що 
важливою запорукою ефективної боротьби з правопорушеннями серед 
підлітків є участь у цій справі широких верств громадськості1. Таким 
чином, на сьогодні особливого значення набуває питання правового 
регулювання залучення громадськості до запобігання злочинності 
неповнолітніх, адже реалізація їх антикриміногенного потенціалу 
обов’язково повинна базуватися на правових нормах.

Визнання нашою державою пріоритету міжнародного права над 
національним зобов’язує дотримуватись положень та принципів між-
народно-правових актів. Повага загальновизнаних домінант є необ-
хідною умовою членства в міжнародному співтоваристві. Тому знання 
норм міжнародного права, приведення у відповідність до законодав-

1  Кальченко Т. Л. Запобігання злочинності неповнолітніх в Україні спеціальними 
органами та установами : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Т. Л. Каль-
ченко ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2004. – С. 14.
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ства України, є важливим рішенням на шляху побудови правової 
держави1.

Серед міжнародних нормативно-правових актів, що закріплюють 
участь громадськості у запобіганні злочинності неповнолітніх зазна-
чимо такі: Конвенція ООН про права дитини від 20 листопада 1989 р., 
Всесвітня Декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку 
дітей від 30 вересня 1990 р., Мінімальні стандартні правила ООН, що 
стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх (Пекінські 
правила) від 29 листопада 1985 р.та ін.

Особливе значення у формуванні міжнародної нормативно-право-
вої бази протидії злочинності, у тому числі неповнолітніх, мають 
Конгреси ООН із запобігання злочинності і кримінального право-
суддя. Конгреси скликаються Генеральною Асамблеєю ООН кожні 
п’ять років, починаючи з 1955 року. На конгресах розглядається 
широкий спектр тем, що є важливим чинником міжнародних зусиль 
із запобігання злочинності і кримінального правосуддя, впливаючи 
на національну політику та професійну практику. Будучи глобальним 
форумом, конгреси сприяють обміну інформацією і найефективніши-
ми видами практики між державами і фахівцями, що працюють у цій 
сфері. Їх загальна мета полягає у підтримці розвитку ефективної по-
літики у сфері запобігання злочинності та розробці заходів щодо за-
безпечення кримінального правосуддя в усьому світі2.

Слід зазначити, що в прийнятих Конгресами резолюціях, рішеннях 
та інших документах не остання роль відводиться закріпленню інсти-
туту участі громадськості у запобіганні правопорушенням і злочинам. 
Так, у Мінімальних стандартних правилах ООН, що стосуються від-
правлення правосуддя відносно неповнолітніх (Пекінські прави-
ла) вказується на необхідність приділення достатньої уваги здійснен-
ню заходів щодо повної мобілізації всіх можливих ресурсів, включа-
ючи сім’ю, добровольців, школи, громадські інститути тощо, з метою 

1  Узунова О. В. Значення міжнародно-правових актів, як джерел права, для кри-
мінально-процесуального законодавства України / О. В. Узунова // Вісн. Запоріз. нац. 
ун-т. – 2009. – № 2. – С. 181.

2  Столярський О. В. Роль ООН у боротьбі з транснаціональною організованою 
злочинністю / О. В. Столярський // Ученые записки Таврич. нац. ун-та им. В. И. Вер-
надского. – 2013 (Серия «Юридические науки»). –Т. 26 (65). – № 2–2. – С. 397.
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сприяння благополуччю підлітка, із тим, щоб скоротити необхідність 
втручання з боку закону, та ефективного, справедливого і гуманного 
поводження з тими, хто перебуває у конфлікті з законом.

Про важливість участі молодіжних організацій у процесі реаліза-
ції політики у сфері запобігання злочинності неповнолітніх підкрес-
люється у Керівних принципах запобігання злочинності серед не-
повнолітніх ООН (Ер-Ріядські керівні принципи). У цьому докумен-
ті, зокрема, наголошується на необхідності заохочення здійснення 
молоддю колективних та добровільних проектів, особливо таких, що 
орієнтовані на надання допомоги соціально незахищеній молоді та 
неповнолітнім із групи ризику.

Наголос на розширенні зусиль у сфері досліджень, спрямованих 
на забезпечення більш ефективного залучення громадськості, здій-
снений й у Всесвітній Декларації про забезпечення виживання, за-
хисту і розвитку дітей від 30 вересня 1990 р. та у Рекомендації N R 
(87) 20 Комітету міністрів державам-членам «Про соціальний вплив 
на злочинність неповнолітніх» від 17 вересня 1987 р.

Розглянуті міжнародно-правові акти свідчать про приділення 
світовою спільнотою значної уваги необхідності залучення громад-
ськості до запобіжної діяльності. Наразі перейдемо до аналізу відпо-
відних норм у національному законодавстві.

Основоположні принципи, що складають правову основу участі 
громадськості у запобіганні злочинності взагалі та неповнолітніх, 
зокрема, проголошує Конституція України. У ст. 27 Основного За-
кону закріплюється право кожного громадянина захищати своє 
життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних 
посягань. Для здійснення і захисту своїх прав і свобод громадянам 
України надається право на свободу об’єднання у громадські орга-
нізації.

Підкреслюючи визначальну роль Конституції України в право-
вому регулюванні участі громадян у запобіганні злочинності неповно-
літніх, варто зазначити, що цей нормативно-правовий акт має безпо-
середнє відношення до усіх суспільних відносин, які відбуваються 
в нашій країні. Таким чином, Конституція України, хоча й виступає 
основою правової системи нашої держави, встановлює лише загаль-
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ні декларативні норми і не регулює суспільні відносини в зазначеній 
сфері безпосередньо1.

Більш детально вказані відносини регулюються положеннями 
низки законів України: «Про громадські об’єднання» від 22 березня 
2012 р. № 4572-VI, «Про участь громадян в охороні громадського по-
рядку і державного кордону» від 22 червня 2000 р. № 1835-III, «Про 
органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 
24 січня 1995 р. № 20/95-ВР, «Про охорону дитинства» від 26 квітня 
2001 р. № 2402-III, «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та мо-
лоддю» від 21 червня 2001 р. № 2558-III, «Про забезпечення органі-
заційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклування» від 13 січня 2005 р. № 2342-IV, 
«Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Укра-
їні» від 05 лютого 1993 р. № 2998-XII та ін.

Положення про віднесення громадськості до кола суб’єктів запо-
бігання злочинності неповнолітніх міститься в Законі України «Про 
органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 
24 січня 1995 р. № 20/95-ВР. У ст. 1 вказаного закону зазначається, що 
у здійсненні соціального захисту і профілактики правопорушень серед 
дітей беруть участь у межах своєї компетенції органи виконавчої 
влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та 
організації незалежно від форми власності та окремі громадяни2. Дані 
норми відбиваються й у Законі України «Про соціальну роботу 
з сім’ями, дітьми та молоддю» від 21 червня 2001 р. № 2558-III, де 
серед суб’єктів вказаної роботи зазначаються об’єднання громадян, 
благодійні, релігійні організації та волонтери.

Про можливість залучення громадськості до виховної роботи з ді-
тьми йдеться й у Законі України «Про охорону дитинства» від 26 квіт-
ня 2001 р. № 2402-III. Згідно зі ст. 5 цього Закону у порядку, встанов-
леному законодавством, трудові колективи, благодійні та інші гро-
мадські організації, фізичні особи можуть брати участь 

1  Московець В. І. Правове регулювання участі громадян в охороні державного 
кордону/ В. І. Московець // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 660–661.

2  Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей : Закон 
України від 24.01.1995 р. № 20/95-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – № 6. – 
Ст. 35.
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у забезпеченні реалізації заходів охорони дитинства, поліпшенні 
становища дітей, створенні розвиненої системи патронату дітей-сиріт 
і дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримці батьків або 
осіб, які їх замінюють, заходах, спрямованих на забезпечення відпо-
відних умов для виховання, освіти, всебічного, гармонійного, куль-
турного і фізичного розвитку дитини1.

Крім цього, в даному Законі підкреслюється, що держава сприяє 
трудовим колективам, громадським та благодійним організаціям, 
іншим об’єднанням громадян та фізичним особам у їх діяльності, 
спрямованій на поліпшення становища дітей, охорону їх прав та ін-
тересів, заохочує розвиток усіх форм благодійності, патронату і спон-
сорства щодо дітей шляхом надання податкових, інвестиційних, 
митних, кредитних та тарифних пільг у порядку, встановленому за-
конами України.

Участь громадськості у профілактичній та виховній роботі закрі-
плюється у нормах КК України. Так, згідно зі ст. 105 КК України 
неповнолітній може бути звільнений від покарання із застосуванням 
примусових заходів виховного характеру, зокрема шляхом передачі 
під нагляд батьків чи осіб, які їх заміняють, чи під нагляд педагогіч-
ного або трудового колективу за його згодою, а також окремих гро-
мадян на їх прохання. Останні зобов’язані здійснювати виховний 
вплив на піднаглядного та постійний контроль за його поведінкою. 
Головною метою залучення громадськості до цієї роботи є формуван-
ня у неповнолітніх характерних рис, стереотипів та звичок законос-
лухняного громадянина.

Положеннями Кримінально-виконавчого кодексу України перед-
бачено участь громадськості у виправленні та ресоціалізації засу-
джених неповнолітніх, що здійснюється через піклувальні ради. 
Останні діють на підставі Положення «Про піклуванні ради при 
спеціальних виховних установах», затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України № 429 від 1 квітня 2004 р. До складу пі-
клувальних рад входять представники громадських організацій, 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, під-

1  Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей : Закон 
України від 26.04.2001 р. № 2402-ІІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 30. – 
Ст. 142.



Розділ 4. Основні напрями діяльності громадськості щодо запобігання та протидії...

158

приємств, установ і організацій незалежно від форми власності та 
громадяни.

До основних завдань піклувальних рад належать:
1) надання допомоги виховним колоніям із питань соціального 

захисту засуджених неповнолітніх осіб;
2) сприяння громадським організаціям, органам виконавчої влади, 

органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і ор-
ганізаціям незалежно від форми власності у вирішенні питань, 
пов’язаних із поліпшенням становища засуджених неповнолітніх, 
дотримання їх прав і законних інтересів;

3) здійснення заходів, спрямованих на вдосконалення навчально-
виховного процесу у виховних колоніях, зміцнення їх матеріально-
технічної бази, вирішення питань трудового і побутового влаштуван-
ня неповнолітніх осіб, звільнених від відбування покарання1.

Окрім піклувальних рад, із метою підвищення ефективності ви-
ховного впливу на засуджених та надання допомоги адміністрації 
виховних колоній при відділеннях соціально-психологічної служби 
можуть створюватись батьківські комітети, до складу яких входять 
батьки засуджених, особи, що їх замінюють, та інші близькі родичі.

Батьківський комітет є дорадчим органом, який утворюється при 
відділеннях соціально-психологічної служби виховної колонії з метою 
підвищення ефективності виховного впливу на засуджених; надання 
допомоги адміністрації виховної колонії у питаннях взаємодії із 
сім’ями засуджених для закріплення результатів їх виправлення; на-
дання допомоги сиротам, особам, які позбавлені батьківського піклу-
вання, та засудженим, які втратили суспільно корисні зв’язки на волі; 
профілактики соціального сирітства, проведення профілактично-про-
світницької роботи, спрямованої на виховання відповідального бать-
ківства та підтримку виховної функції сім’ї2.

У ході становлення правової демократичної держави та розбудо-
ви громадянського суспільства неодмінно зростає роль молодіжного 

1  Кримінально-виконавче право України : навч. посіб. ; за ред. А. Х. Степанюка. – 
К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 152–153.

2  Типове положення про батьківський комітет при виховній колонії : затв. на-
казом М-ва юстиції України від 09.01.2013 р. № 65/5. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0100-13/paran2#n2. – Заголовок з екрана.
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та дитячого руху в житті країни. Неможна недооцінювати інновацій-
ний потенціал останніх у роботі із запобігання поширенню серед 
молоді деструктивних моделей поведінки, настанов, ідеологій тощо. 
Самоврядування в молодіжних та дитячих громадських середовищах 
по суті є вихованням соціально-активної особистості, наділеної гли-
бокою громадянською відповідальністю, розвиненими інтелектуаль-
но-творчими якостями, високими моральними цінностями, здатної 
включатися у демократичні процеси, що відбуваються в суспільстві. 
Саме через це вкрай важливими вбачаються усіляка підтримка, сти-
мулювання та заохочення розвитку молодіжних та дитячих рухів 
в нашій державі.

Право дітей на об’єднання в самостійні дитячі та молодіжні гро-
мадські організації за умови, що їх діяльність не суперечить Консти-
туції України та законам України, не порушує громадський порядок 
і безпеку держави, права і свободи інших осіб, не шкодить моралі та 
здоров’ю дітей та інших громадян, закріплено в Законі України «Про 
охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. № 2402-III. Діяльність цих 
організацій, у свою чергу, регулюється Законом України «Про моло-
діжні та дитячі громадські організації» від 01 грудня 1998 р. 
№ 281-XIV. Відповідно до цього Закону молодіжними громадськими 
організаціями визнаються об’єднання громадян віком від 14 до 35 ро-
ків, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення 
та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, духовних 
та інших спільних інтересів. Дитячі громадські організації являють 
собою об’єднання громадян віком від 6 до 18 років, метою яких 
є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх 
прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів, які 
не суперечать законодавству, та соціальне становлення як повноправ-
них членів суспільства1.

Підсумовуючи аналіз основних міжнародних та вітчизняних нор-
мативно-правових актів, що закріплюють участь громадськості у за-
побіганні злочинності неповнолітніх, слід відмітити, що за остан-
ні роки відбулись певні позитивні зміни, пов’язані з розширенням 
впливу громадських організацій та окремих громадян на реалізацію 

1  Про молодіжні та дитячі громадські організації : Закон України від 01.12.1998 р. 
№ 281-XIV // Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – № 1. – Ст. 2.
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функцій держави, зокрема у сфері запобігання злочинності. Незва-
жаючи на це, чимало питань все ще залишається поза правовим ре-
гулюванням, деякі положення потребують доповнень та суттєвих 
доопрацювань. Тому серед пріоритетних завдань державної політики 
у цьому напрямі має стати проведення роботи щодо вдосконалення 
законодавства України, враховуючи кращий світовий досвід та прак-
тику. Такі заходи, безумовно, сприятимуть подальшому розвиткові 
громадянської активності, підвищенню ролі та значення громадськос-
ті у діяльності із запобігання злочинності, в тому числі серед неповно-
літніх.

Розглядаючи сучасну практику участі громадськості у запобіган-
ні злочинності неповнолітніх в Україні, зазначимо, що остання небез-
підставно привертає підвищену увагу кримінологів. Кожного року 
близько 15–20 тис. неповнолітніх беруть участь у вчиненні злочинів. 
Суттєвою причиною ускладнення криміногенної обстановки у моло-
діжному середовищі є безпритульність та бездоглядність. Указані 
явища є одними з найгостріших проблем сьогодення. Складність та 
багатоаспектність феномена дитячої безпритульності та бездогляд-
ності викликає неоднозначні оцінки його масштабів. Відмінності 
у показниках щодо цієї категорії дітей визначаються латентністю 
зазначених «фонових» явищ злочинності, недостатнім їх обліком, 
складністю та динамічністю. Якщо говорити про офіційну статисти-
ку відносно таких підлітків в Україні, то фактично вона відсутня1. За 
неофіційними ж даними, загальна кількість неповнолітніх, що живуть 
на вулиці, коливається від 40 до 200 тисяч. Більшість із них складають 
діти віком від 6 до 16 років – 76 %, дошкільники – 13 %, підлітки 
старше 16 років – 11 %2. Здебільшого це діти з неблагополучних сімей, 
позбавлені батьківської опіки, належних умов життя, навчання і ви-
ховання, нерідко ті, які постраждали від насильства та жорстокості 
власних батьків.

1  Рень Л. В. Причини дитячої бездоглядності та безпритульності: спроба комп-
лексного аналізу [Електронний ресурс] / Л. В. Рень // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. 
Тараса Шевченка. Педагогічні науки . – 2013. – № 11(2). – С. 102. 

2  Доля І. М. Подолання дитячої безпритульності: міжнародна та вітчизняна 
практика / І. М. Доля // Стратегічні пріоритети: зб. наук. пр. – К. : Нац. ін-т стратег. 
досліджень, 2010. – № 1–2(14–15), С. 56–57.
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Відмітимо, що згідно зі ст. 2 Закону України «Про основи соці-
ального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» від 2 червня 
2005 р. № 2623-IV безпритульними вважаються діти, які були поки-
нуті батьками, самі залишили сім’ю або дитячі заклади, де вони ви-
ховувались, і не мають певного місця проживання1.

Безпритульності неповнолітніх часто передує їх бездоглядність. 
Зазначимо, що законодавчого визначення термін «бездоглядність» так 
і не отримав, хоча й доволі часто використовується в юридичній тер-
мінології. Переважна більшість сучасних дослідників розглядають 
дитячу безпритульність як більш вузьке поняття (відсутність у дити-
ни місця проживання й виховання, відсутність батьків або розрив із 
батьківською сім’єю або особами, які замінюють батьків), а дитячу 
бездоглядність – як більш широке (недостатність виховного впливу 
на дитину батьків і школи; проведення більшості часу на вулиці, не-
гативний вплив батьків на дитину, внаслідок чого вона виходить на 
вулицю)2. Отже, остання є наслідком відсутності батьківського на-
гляду, турботи, взаєморозумінь у родині. Неприйнятна атмосфера 
в сім’ї, жорстокість або навіть насильство можуть бути викликані 
зловживанням батьками алкоголем, наркотиками, веденням асоціаль-
ного способу життя, наявністю психічних захворювань тощо. Водно-
час нерідко покинутими та обділеними діти стають й у зовні благо-
получних родинах. Так, бажаючи забезпечити дитину всім найкра-
щим, батьки вимушені багато працювати, влаштовуватися на 
заробітки за кордоном тощо. За таких обставин діти часто не отриму-
ють належної уваги, стають наданими самі собі, неконтрольованими, 
більше часу приділяють знаходженню на вулиці, нерідко обираючи 
неблагонадійні, сумнівні компанії, а іноді й взагалі втікають із дому. 
Зазначимо, що лише у 2014 році тільки на Харківщині понад 200 дітей 
втекли зі своїх домівок3. При цьому зауважимо, що за оцінками екс-

1  Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей : 
Закон України від 02.06.2005 р. № 2623-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – 
№ 26. – Ст. 354.

2  Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям : метод. посіб. / 
О. В. Безпалько, Л. П. Гурковська, Т. В. Журавель та ін.; за ред. І. Д. Звєрєвої, 
Ж. В. Петрочко. – К. : Вид. дім «Калита», 2010. – С. 12.

3  Понад двісті дітей втекли з дому в минулому році на Харківщині [Електронний 
ресурс].  – Режим доступу :  ht tp: / /www.slk.kh.ua/news/nadzvichajni- 
podiyi/v-minulomu-rotsi-na-kharkivshchini-vtekli-z-domivok-213-ditej.html. – Заголовок 
з екрана.
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пертів Державного інституту проблем сім’ї та молоді лише 10 % 
батьків реально докладають зусиль для розшуку підлітків, які займа-
ються бродяжництвом1. Підкреслимо, що більшість таких підлітків 
є вихідцями із неблагополучних родин, згодом вчиняють злочини та 
інші правопорушення. Так, за даними проведеного дослідження, яке 
стосувалося вивчення особи неповнолітнього корисно-насильниць-
кого злочинця, кожна друга сім’я характеризувалася складними вза-
єминами, наявністю антисуспільних, аморальних, злочинних звичок 
та традицій, а кожний десятий підліток, який вчинив злочин, був 
безхатченком2.

Нарівні з безпритульністю та бездоглядністю все більшої акту-
альності набувають проблеми алкоголізму та наркоманії неповно-
літніх. Як відомо, зловживання спиртними напоями найбільш згубно 
впливає на дитячий організм, завдає йому непоправної шкоди, при-
зводячи до деградації особистості дитини, занепаду її моральних 
цінностей, погіршення фізичного та психічного здоров’я.

Статистичні дані останніх років свідчать, що фактично кожний 
10-ий злочин вчинюється неповнолітніми у стані сп’яніння. Водночас 
підкреслимо, що проблема алкоголізму серед підлітків у нашій краї-
ні досягла критичних масштабів. Так, за даними Всесвітньої органі-
зації охорони здоров’я, 40 % усіх українських підлітків систематично 
вживають спиртні напої. Зазначений показник залишає Україну на 
першому місці серед досліджених країн світу за рівнем дитячого 
алкоголізму3.

Цілком очевидно, що така ситуація потребує рішучих дій з боку 
держави щодо здійснення спеціальними органами та установами про-
гресивної політики запобігання злочинності неповнолітніх, дитячій 
безпритульності та бездоглядності. Значною мірою вказана діяльність 

1  Доля І. М. Подолання дитячої безпритульності: міжнародна та вітчизняна 
практика / І. М. Доля // Стратегічні пріоритети: зб. наук. пр. – К. : Нац. ін-т стратег. 
досліджень, 2010. – № 1–2(14–15), С. 55.

2  Маршуба М. О. Кримінологічна характеристика особи неповнолітнього корис-
ливо-насильницького злочинця в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 
/ М. О. Маршуба ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – С. 9.

3  Дитячий алкоголізм – одна з найбільших проблем українського суспільства 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pravda.if.ua/news-2415.html. – Заголо-
вок з екрана.
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має здійснюватися шляхом заходів, спрямованих на усунення чинни-
ків, що негативно впливають на формування особистості до того, як 
вони призведуть до серйозних моральних деформацій у підлітків та 
вчинення ними правопорушень.

Зазначимо, що донедавна в Україні запобіжні заходи щодо зло-
чинності неповнолітніх здійснювалися переважно кримінальною 
міліцією у справах дітей та службами у справах дітей. В результаті 
проведення реформи Міністерства внутрішніх справ України кримі-
нальна міліція у справах дітей була розформована. Створений нато-
мість підрозділ молодіжної превенції ще тільки починає функціону-
вати, багато питань у його діяльності наразі залишаються невиріше-
ними та дискусійними. За існуючих обставин вкрай важливу роль 
у запобіжній роботі з неповнолітніми може відіграти залучення до 
неї широких верств громадськості. Підкреслимо, що у багатьох за-
рубіжних країнах важливі функції запобігання правопорушенням 
неповнолітніх, захисту їх прав бере на себе саме громадськість.

На цьому положенні наголошується у Концепції кримінальної 
юстиції щодо неповнолітніх, прийнятої ще у 2011 р. У ній громад-
ськість виділяється як один із основних суб’єктів запобігання зло-
чинності неповнолітніх. У літературі неодноразово зазначалося, що 
запобігання злочинам серед неповнолітніх залежить від успішної 
виховної роботи. Щодо неповнолітніх за всіх часів був важливим 
класичний виховний трикутник, боками якого є сім’я, школа та гро-
мадськість1. Цілком очевидно, що першочергового значення набуває 
питання про моральне виховання у сім’ї, адже детермінанти бездо-
глядності та злочинної поведінки неповнолітніх здебільшого формують-
ся саме у сфері сімейних відносин.

Сім’я є найважливішою сферою формування особистості та ін-
ститутом її виховання. Не інакше як у родині складаються первинні 
уявлення дитини про добро і зло, про порядність, про шанобливе 
ставлення до матеріальних і духовних цінностей. Можна сміливо 
сказати, що сім’я створює особистість або руйнує її, саме тому про-
вина дитини цілком і повністю лягає на її батьків. Патологія сімейних 

1  Кримінологічна характеристика злочинів проти життя та здоров’я особи, що 
вчиняються неповнолітніми / кол. авт.: В. В. Голіна, В. П. Ємельянов, С. Ю. Лукаше-
вич та ін. ; за заг. ред. В. В. Голіни. – Х. : Кроссроуд, 2007. – С. 91.
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відносин викликає широке коло порушень як у психіці, так і в пове-
дінці особи. Це підтверджують результати проведених досліджень, 
які показали, що переважна більшість підлітків, які конфліктують із 
законом, – це діти, обділені батьківською увагою; 52 % засуджених до 
позбавлення волі неповнолітніх злочинців виросли в неблагополучних 
або неповних сім’ях, 21 % осіб були сиротами1. Безсумнівно, що за-
побігання бездоглядності та злочинної поведінки неповнолітніх має 
базуватися на дієвій політиці держави, орієнтованій на зміцнення та 
розвиток інституту сім’ї та шлюбу, захисті прав та інтересів дитини.

Зазначимо, що на сьогодні в Україні діє значна кількість неспеці-
алізованих та частково спеціалізованих громадських організацій, які 
реалізують заходи, спрямовані на стабілізацію і розвиток сім’ї в Укра-
їни, стримування процесів їх розпаду, укріплення сімейних цінностей, 
відродження кращих сімейних традицій, виховання поваги до закону 
та норм суспільної моралі. Так, вказану діяльність із 2008 р. здійснює 
громадська організація «Український інститут системних розстановок 
в освітньому просторі» (м. Харків). Головною метою Інституту є ро-
бота, спрямована на пропаганду позитивних родинних цінностей, 
відродження та розвиток родинного (сімейного) руху на Слобожан-
щині та в інших регіонах України; надання соціально-психологічної 
допомоги сім’ям; сприяння підвищенню престижу і ролі родини 
з дітьми в суспільстві; підготовка та супровід спеціалістів, які пра-
цюють з сім’ями тощо.

На підвищення статусу інституту сім’ї у суспільстві спрямована 
також діяльність громадської організації «Сім’я майбутнього» (м. 
Івано-Франківськ). Організація реалізує свої завдання шляхом орга-
нізації та проведення занять у загальноосвітніх школах з учнями 8–11 
класів за програмою «Життєві орієнтири», організації роботи спеці-
алізованих служб «Телефон довіри», «Мобільний консультаційний 
пункт» із наданням соціальної та психологічної допомоги, запрова-
дження електронних, безкоштовних уроків із сімейної психології, 
проведення загальноміських акцій, флеш-мобів, ток-шоу «Міцна 
сім’я», «Школа батьківства» для студентів, які перебувають у шлюбі 
тощо.

1  Комаров И., Гамаюн В. Молчание канадских консультантов / И. Комаров, 
В. Гамаюн // Еженедельник 2000. – 2013. – 15–21 нояб. 2013 г. (№ 46 (677)).



4.3. Участь громадськості у запобіганні безпритульності, бездоглядності...

165

У літературі зазначається, що деформація системи цінностей і ви-
никнення антисуспільної настанови у неповнолітніх в основному 
відбувається внаслідок дисфункції інститутів соціалізації людини, 
серед яких головне місце (крім сім’ї) займає школа. Позитивні резуль-
тати у виправленні моральних пороків підлітка в школі можуть бути 
досягнуті тільки у разі правильно організованої виховної роботи. 
Виховна роль у школі – це система психологічно обґрунтованих за-
ходів, що сприяють подоланню або запобігають виникненню осо-
бистісних деформацій у дітей, а також сприяють їх інтелектуальному, 
духовному і фізичному розвиткові, законослухняній поведінці, є по-
зитивним стереотипом реакцій на несприятливу обстановку1. Отже, 
на етапі ранньої профілактики навчальному закладу за участю сім’ї 
належить виключна роль у запобіганні злочинним проявам серед під-
літків. Саме педагоги, маючи змогу спостерігати за учнями майже 
щодня, можуть вчасно помітити серйозні деформації у процесі ста-
новлення і розвитку їх особистості, які здатні призвести до вчинення 
ними злочину, і спрямувати на корекцію соціальної занедбаності учня 
весь комплекс виховно-педагогічних засобів2.

Зазначимо, що ефективним запобіжним засобом в обмеженні зло-
чинності неповнолітніх є організація вільного часу підлітків. Недо-
ліки в організації вільного часу юних громадян стають одним із 
чинників девіантної поведінки та поширення дитячої бездоглядності. 
Безцільне вештання вулицями, паління, вживання алкоголю, різно-
манітні спроби «розслабитися», показати себе «дорослим» є досить 
привабливими для дітей, починаючи вже із молодшого підліткового 
віку. А за умов конфліктів у сім’ї, постійних непорозумінь, чвар «ву-
личне життя» поступово стає панівним для дитини, формуючи її 
особистість3. Особливо важливо залучати до проведення змістовного 
дозвілля тих підлітків, які складають «групу ризику». Таку роботу 

1  Кримінологічна характеристика злочинів проти життя та здоров’я особи, що 
вчиняються неповнолітніми / кол. авт. : В. В. Голіна, В. П. Ємельянов, С. Ю. Лука-
шевич та ін. ; за заг. ред. В. В. Голіни. – Х. : Кроссроуд, 2007. – С. 102–103.

2  Васильківська І. Запобігання злочинності неповнолітніх в Україні: деякі аспек-
ти / І. Васильківські // Право України, 2004. – № 1. – С. 96.

3  Кононенко Н. М. Недоліки організації дозвілля як чинник поширення бездо-
глядності дітей / Н. М. Кононенко // ПостМетодика. Превентивне виховання наук. 
Наук.-метод. пед. журн. – 2009. – № 2(86). – С. 60.
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проводить, наприклад, Харківський обласний благодійний фонд «Со-
ціальна служба допомоги». На його базі функціонує центр дитячої 
творчості для дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей, який 
включає в себе близько 20 різноманітних гуртків та секцій, постійно 
організовуються екскурсії, працює благодійна дитяча їдальня.

Таким чином, очевидно, що з метою запобігання злочинам не-
повнолітніх та їх бездоглядності необхідно розвивати дитячий та 
юнацький спорт, збільшувати кількість позашкільних гуртків, секцій 
за місцем проживання, проводити культурно-виховну роботу з під-
літками. Позитивним досвідом участі громадськості в цьому питанні 
є створення громадським об’єднанням «Асоціація економічного роз-
витку Коломийщини» Молодіжного центру у м. Коломия. Молодіжний 
центр став для міста сучасним навчально-відпочинковим закладом, 
в якому зосереджено значну кількість популярних серед дітей та 
молоді видів активного проведення дозвілля. Це місце, де молоді люди 
мають змогу самореалізуватися у сучасному динамічному світі, від-
чувати себе причетними до участі у суспільному житті. Відвідування 
Молодіжного центру дозволяє дітям та молоді Коломийщини здобу-
вати нові теоретичні знання та практичні навички у різних сферах 
життєдіяльності, активно займатися різноманітними видами спорту, 
використовувати сучасне спортивне, музичне, комп’ютерне, турис-
тичне обладнання1. У цьому ж векторі діє міжнародний благодійний 
фонд «Спорт і діти», який створений для популяризації спорту в Укра-
їні. Організація підтримує спортивні клуби та федерації, заохочує 
молодих спортсменів, залучає дітей до участі в спортивних секціях, 
сприяє проведенню професійних змагань, приймає участь у програ-
мах, спрямованих на пропаганду здорового способу життя та фізичної 
культури.

Виховну та запобіжну роботу серед молоді проводять також ради 
сприяння родині та школі, батьківські комітети, ради ветеранів війни 
та праці, громадські вихователі неповнолітніх та ін. Відмітимо, що 
до основних завдань діяльності вказаних органів, зокрема батьків-
ського комітету, належать: сприяння створенню умов для формуван-
ня та розвитку особистості учня та його громадянської позиції, ста-

1  Форми та методи залучення громадськості: навч. посіб. / Ін-т громадянського 
суспільства ; за заг. ред. В. Артеменка. – К. : ІКЦ «Леста», 2007. – С. 165.
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новлення учнівського самоврядування; формування загальнолюдської 
культури і моралі, культури міжетнічних відносин; взаємодія з педа-
гогічним колективом загальноосвітньої установи з питань профілак-
тики правопорушень, бездоглядності та безпритульності серед не-
повнолітніх учнів; всебічне зміцнення зв’язків між родинами, на-
вчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності 
їхнього виховного впливу на дітей; залучення батьківської громад-
ськості до професійної орієнтації учня, позакласної та позашкільної 
роботи тощо.

Крім цього, зазначимо, що вищевказані органи мають великі 
можливості для виявлення неблагополучних сімей, в яких батьки 
зловживають алкоголем, ведуть аморальний спосіб життя, а також 
вжити необхідних заходів щодо покращення умов виховання в окре-
мих родинах або звернутися до відповідних державних органів.

Цікавою уявляється практика залучення самих учнів до життя 
школи та суспільства, що сприяє повноцінній соціалізації особистос-
ті, ранньому запобіганню бездоглядності та протиправній поведінці 
неповнолітніх. Так, в одній з шкіл м. Києва вже понад десять років 
працює учнівське самоврядування «Вітрила», основним завданням 
якого є розвиток ранньої соціальної активності і усвідомленої сус-
пільної позиції молоді, виховання почуття самосвідомості власної 
значущості, творчої ініціативи. Учнівське самоврядування забезпечує 
допомогу щодо згуртування дитячих колективів молодшої школи, 
проводить спортивні заходи, пропагує здоровий спосіб життя, на-
глядає за збереженням шкільного майна, висвітлює шкільні події 
у засобах масової інформації міста, організує вечори відпочинку, 
культпоходи, інформує та залучає учнів класу до творчої діяльності. 
За допомогою участі у діяльності таких органів відбувається залучен-
ня учнівської громади та кожного школяра до організації свого життя, 
самовиховання, формування моральних якостей, виховання почуттів 
колективізму, відповідальності, дисципліни. Органи шкільного само-
управління планують та організовують позакласну та позашкільну 
роботу учнів, контролюють відвідування ними секцій та гуртків, 
встановлюють шефство старших класів над молодшими, здійснюють 
роботу із запобігання насильству над дітьми та злочинності неповно-
літніх шляхом розповсюдження брошур, проведення різноманітних 
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лекцій, занять, бесід на кшталт, «Ні насильству», «Я і мої батьки», 
«Злочин і покарання» тощо. Крім цього, за допомогою цих органів 
утворюються та проводяться профілактичні рейди «Діти вулиці», 
«Вечірній час», «Шкільна перерва» тощо.

Якщо перехід від бездоглядності до безпритульності все-таки 
відбувся і дитина опинилася на вулиці, необхідно негайно вдатися до 
рішучих кроків щодо її своєчасного виявлення та реабілітації. У цьо-
му напрямі відносно новим методом роботи, який починають вико-
ристовувати громадські організації в Україні, є аутріч-робота. Аутріч 
(англ. out – поза; reach – досягати, охоплювати) – активні дії зі вста-
новлення й підтримки контакту із закритою цільовою групою, про-
ведення роботи з нею шляхом відвідування місць збору та/або меш-
кання її представників1. Тобто сутність цієї роботи полягає у прове-
денні профілактичних заходів поза стінами установ, в умовах, що 
є звичними для останніх. Аутріч-роботою можуть займатися як пред-
ставники цільових груп, так і люди, що не відносяться до цієї групи 
(медичні, соціальні працівники, добровольці), але після проходження 
спеціальної підготовки.

Таку діяльність у своїй роботі використовує благодійний фонд 
«Дорога до дому» (м. Одеса). На базі фонду працює служба «Со-
ціального патруля». Співробітники цієї служби допомагають дітям 
і підліткам, що потрапили на вулиці, знову знайти дах над головою, 
пройти медичне лікування з тим, щоб повернутися у нормальне 
життя без наркотиків і люків теплотрас. Щодня два мікроавтобуса 
з командою «Соціального патруля», що складається із соціального 
та медичного працівників, а також аутріч-працівника, виїжджають 
до різних районів міста. В якості аутріч-працівників виступають 
хлопці, які раніше жили на вулиці. Вони добре знають спосіб життя 
вуличних дітей, їх звички та місця проживання. Автобуси приїж-
джають у вже відомі «гарячі точки», обстежують покинуті будівлі, 
ринки, пляжі, парки – всі ті місця, де можуть знаходитися вуличні 
діти. В автобусі завжди є гаряча їжа, продуктові пайки, медикамен-
ти, засоби гігієни, одяг. Співробітники команди «Соціального па-
труля» намагаються підвищити рівень мотивації вуличних підлітків 

1  Руководство по проведению аутрич-работы / сост. М. М. Сауранбаева, Т. М. Дав-
летгалиева. – Алматы : Республ. Центр по проф. и борьбе со СПИД, 2010. – С. 7.
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до зміни поведінки, способу життя, отримання допомоги, вирішен-
ня проблем із сім’єю.

Силами громадських організацій створюються та функціонують 
недержавні дитячі соціальні притулки, центри соціальної реабілітації 
неповнолітніх, кризові центри тощо. У таких закладах дитина забез-
печується повноцінним харчуванням, отримує одяг, взуття, медичну 
допомогу, консультацію педагогів, психологів тощо. Спеціалісти 
центрів ведуть систематичну роботу з батьками, опікунами, асоціаль-
ними родинами, надають їм безкоштовні консультації. Практично 
в усіх організаціях працює «телефон довіри».

На шляху до подолання дитячої безпритульності й бездогляднос-
ті ефективним убачається розвиток та підтримка волонтерського руху 
у нашій державі. Згідно із Законом України «Про волонтерську ді-
яльність» від 19 квітня 2011 р. № 3236-VI волонтером є фізична осо-
ба, яка досягла вісімнадцятирічного віку та здійснює волонтерську 
діяльність на добровільній та безоплатній основі. Волонтерською 
діяльністю, у свою чергу, визнається добровільна, безкорислива, со-
ціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється во-
лонтерами та волонтерськими організаціями. В окресленій нами 
сфері волонтери займаються соціальною допомогою неповним та 
багатодітним сім’ям, соціальною опікою «проблемних» дітей, орга-
нізовують їм осередки активного, пізнавального дозвілля, проводять 
міні-лекції, дискусії з різної тематики, поширюють інформаційні 
буклети щодо шкідливого впливу алкоголю на організм, наркотиків 
тощо, залучаються до проведення рейдів по місцях найбільшого 
скупчення бездоглядних та безпритульних підлітків.

На початковому етапі зародження соціальних відхилень необ-
хідно не залишити без уваги дітей із неблагополучних родин та 
дітей-сиріт. Показовою у цій справі є діяльність Тернопільського 
обласного благодійного фонду допомоги сиротам «Майбутнє си-
ріт». Він підтримує дітей-сиріт в адаптації до самостійного життя 
у відкритому соціумі, влаштовує у прийомні сім’ї, сприяє сиріт-
ській молоді в отриманні якісної освіти, у професійному розви-
ткові, у подоланні безробіття та покращенні побутових умов жит-
тя тощо.
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Позитивним також уявляється досвід Всеукраїнської громадської 
організації «Магнолія», створеної у 2001 р. Її місією є реалізація 
права дитини на виховання в сім’ї шляхом пошуку безвісно зниклих 
дітей, а також батьків тих дітей, особистість яких не встановлена, 
пропаганда національного усиновлення, прийомних сімей, дитячих 
будинків сімейного типу. З 2009 р. працює створений організацією 
всеукраїнський портал національного усиновлення «Цій дитині по-
трібна родина». На ньому розміщена база анкет дітей-сиріт, які по-
требують усиновлення, та багато корисної інформації для усиновлю-
вачів, прийомних батьків та опікунів. З 2001 р. реалізується Всеукра-
їнський благодійний проект «Служба розшуку дітей», в основу якого 
покладено ідею використання можливостей телебачення, радіо, пре-
си, Інтернету та зовнішньої реклами для масштабного інформування 
широких кіл громадськості про зниклих дітей. Зазначимо, що за 
останні 5 років завдяки вказаним проектам було знайдено 969 без 
вісті зниклих дітей та 7 415 сиріт знайшли батьків1.

Одним із дієвих методів участі представників громадськості у за-
побіганні злочинності неповнолітніх є проведення регулярних рейдів 
за участю батьків, вчителів по місцях концентрації підлітків та моло-
ді з метою виявлення місць, в яких можуть виникнути несприятливі 
умови їх морального виховання, а також усунення або послаблення 
існуючих джерел такого впливу. Особливу увагу слід звертати на 
перевірку суб’єктів підприємницької діяльності щодо недопущення 
порушень правил торгівлі, заборони продажу неповнолітнім тютю-
нових виробів та спиртних напоїв.

Таким чином, досягнення бажаних результатів у запобіганні зло-
чинам неповнолітніх, їх бездоглядності та безпритульності уявляєть-
ся можливим лише за умови налагодження тісної взаємодії державних 
органів із громадськістю. Очевидною є необхідність активніше за-
лучати до цієї діяльності громадські організації, пересічних громадян, 
тим самим розвиваючи соціально-правову активність останніх. Не 
викликає жодного сумніву, що чим більше людей включатиметься 
в цю роботу, тим успішнішою вона буде.

1  Всеукраїнська громадська організація «Магнолія» [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://magnolia.org.ua/. – Заголовок з екрана.
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4.4. Роль громадськості у запобіганні  
пенітенціарній і постпенітенціарній злочинності

Усталеною у кримінології є думка щодо залежності стану зло-
чинності від ефективності неформального соціального контролю. 
В цьому сенсі не є виключенням і рецидивна злочинність. Не в мен-
шій, а можливо й в більшій мірі успішність превентивної діяльності 
щодо неї залежить саме від участі громадськості в системі криміналь-
но-превентивної діяльності, адже функціональна роль ізольованої 
пенітенціарної системи без широких зовнішніх зв’язків й підтримки 
з боку неурядових структур позбавлена шансів на відчутну обструк-
цію процесів вторинної криміналізації суспільства. Призонізація, 
проникнення до масової культури елементів кримінальної субкульту-
ри, рецидив злочинів, омолодження злочинності – ось неповний пере-
лік негативних наслідків інституціональної дисфункції неформаль-
ного контролю за особами із соціально ризикованою поведінкою. 
У зв’язку із цим вельмиактуальними видаються проблеми щодо від-
новлення життєздатності раніше існуючих, а також започаткування 
нових форм діяльності громадськості щодо протидії рецидивній 
злочинності. 

Участь громадськості у протидії рецидивній злочинності в країні 
сприяє своєчасному виявленню тих із них, що готуються чи вже вчи-
нені, з’ясуванню причин і умов, що сприяють їх вчиненню, встанов-
ленню осіб, які вчинили злочини та розшуку злочинців. Залучення 
громадськості до протидії рецидивній злочинності нерозривно 
пов’язано із послідовним здійсненням принципу законності й забез-
печується всебічним правовим регулюванням. У цьому сенсі можна 
говорити про створення правових засад запобіжної діяльності. Чіль-
не місце в цьому напрямі запобіжного впливу посідають юридичні 
чинники, що зумовлює необхідність первинного аналізу правової 
основи заходів вказаної спрямованості. 

Наразі в кримінологічних публікаціях запанувала думка про прі-
оритетність превентивного впливу над репресивно-каральною скла-
довою державної рефлексії на злочинність. Тому проблемі втілення 
у життя нормативного забезпечення протидії злочинності та визна-
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чення у чинному законодавстві положень, спрямованих на стимулю-
вання активізації діяльності громадськості у цьому напрямі, створен-
ня належних гарантій такої діяльності, а зрештою – й інтеграції пу-
блічних та приватних складових спеціально-кримінологічної 
превенції пенітенціарного та постпенітенціарного рецидивів злочинів 
має приділятись значно більше уваги. 

Головним призначенням участі громадськості у протидії пенітен-
ціарному і постпенітенціарному рецидиву є посилення виховного 
впливу на засуджених, переведення примусового характеру регламен-
тації їх способу життя у звичний, особисто схвалювальний стиль 
(спосіб) життєдіяльності, що відкидає соціально паразитарні елемен-
ти, ґрунтується на правопорядку, додержанні етичних правил пове-
дінки. Критеріями ефективного громадського впливу є самодисциплі-
на засудженого, звільненого, сформованість у нього потреби у соці-
ально корисній праці, вбудованого до підструктури установок, 
диспозиції поважливого ставлення до закону як особистого мірила 
справедливості, правил співжиття. У цілому вказані орієнтири учас-
ті громадськості у запобіганні рецидивній злочинності збігаються 
з тими, що утверджені в діяльності органів та установ виконання 
покарань, а тому мають реалізуватися спільно на засадах доповню-
ваності й координованості.

Представники громадськості, беручи участь у протидії пенітенці-
арному й постпенітенціарному рецидиву злочинів, мають право діяти 
в межах повноважень, які надані їм законом, статутом організації, 
членами якої вони є, чи іншим нормативним актом. При цьому дже-
рела правового регулювання вказаної діяльності є досить розгалуже-
ними, різногалузевими. Безумовно, основоположним документом 
у цьому контексті є Конституція України, властивості норм якої від-
різняються прямочинністю, мають пріоритет над іншими законами 
та підзаконними нормативно-правовими актами. Втім представлена 
теза багато в чому залишається на декларативному рівні. На практи-
ці більшою мірою приматом наділяються саме підзаконні акти галу-
зевого характеру, якими користуються безпосередні правозастосовні 
суб’єкти. 

Основний Закон визнає людину, її життя і здоров’я, честь і гід-
ність, недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю та 
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зобов’язує державу забезпечувати права і свободи людини. Стаття 27 
Конституції України закріплює за громадянами право захищати своє 
життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних 
посягань. Для здійснення і захисту своїх прав і свобод у її положеннях 
проголошується право громадян на свободу об’єднання у громадські 
організації1. Це є одним із фундаментальних положень, що створює 
живильне підґрунтя для активізації інститутів громадянського сус-
пільства у справі зниження рецидивної кримінальної активності. Воно 
є системоутворюючим, міжгалузевим, виконує функцію інституцій-
ного пожвавлення об’єднань громадян як форми впливу не лише на 
публічну владу, а й на приватно позначені компоненти соціодинамі-
ки – групу осіб, які допустили вчинення злочину, відбувають чи від-
були у зв’язку із цим покарання. Це – базис альтернативних механіз-
мів неформального соціального контролю за такими особами, який 
має компенсувати існуючі недоліки, а в подальшому й інтегруватися 
з державним впливом на них, набуваючи універсальних форм комп-
лексного соціально-правового механізму.

Крім конституційних норм у правовій основі діяльності громад-
ськості у протидії пенітенціарному й постпенітенціарному рецидиву 
злочинів суттєву роль відіграють також і положення наступних нор-
мативно-правових актів: Кримінально-виконавчий кодекс (далі – 
КВК) України від 11 липня 2003 р., Закон України «Про громадські 
об’єднання» від 22 березня 2012 р., Закон України «Про участь гро-
мадян в охороні громадського порядку і державного кордону» від 
22 червня 2000 р., постанова Кабінету Міністрів України «Про за-
твердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради 
при спеціальних виховних установах» від 1 квітня 2004 р. № 429, 
постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до По-
ложення про спостережні комісії» від 10 листопада 2010 № 1042, 
типове положення Міністерства юстиції України «Про батьківський 
комітет при виховній колонії» від 9 серпня 2013 р. № 65/5, роз’яснення 
Міністерства юстиції України «Про удосконалення громадського 
контролю за дотриманням прав засуджених в установах виконання 
покарань» від 26 січня 2011 р., а також інші нормативно-правові акти.

1  Конституція України : зі змінами. – Х. : Право, 2011. – 56 с.
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Пріоритетним законодавчим актом у сфері участі громадськості 
у протидії пенітенціарному і поспенітенціарному рецидиву злочинів 
є КВК України, в якому визначено роль громадськості у виправленні 
й ресоціалізації засуджених. Зокрема, в загальних рисах регламенто-
вано громадський контроль за дотриманням прав засуджених під час 
виконання кримінальних покарань. Об’єднання громадян, релігійні 
та благодійні організації, окремі особи можуть надавати допомогу 
органам та установам виконання покарань у виправленні засуджених 
і проведенні соціально-виховної роботи. Крім цього, вони можуть 
здійснювати громадський контроль за дотриманням прав засуджених 
під час виконання кримінальних покарань (ст. 25)1.

Закон України «Про громадські об’єднання» від 2 березня 2014 р. 
№ 4572–17 є базовим нормативно-правовим актом у галузі прав і ді-
яльності громадських об’єднань. Цей Закон визначає правовий статус, 
порядок організації та діяльності громадських об’єднань. Громадські 
об’єднання є однією з форм участі громадськості у вирішенні окремих 
питань держави в цілому та у протидії пенітенціарному й поспені-
тенціарному рецидиву злочинів, зокрема. Наразі в Україні назріла 
гостра необхідність у формуванні спеціалізованих громадських 
об’єднань, діяльність яких має бути спрямована на блокування від-
творення криміногенних чинників рецидивної злочинності. Таку ді-
яльність бажано організувати у двох векторах: 1) контроль за дотри-
манням прав і свобод засуджених, сприяння у їх ресоціалізації під час 
відбування покарання шляхом залучення до освітніх, культурних 
програм, виробничого процесу тощо; 2) сприяння у соціальній адап-
тації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, а також особам, які 
відбувають чи відбули покарання, не пов’язане з позбавленням волі 
і які характеризуються соціально ризикованою поведінкою. Суттєва 
роль у налагодженні такої діяльності має відводитись організації вза-
ємодії зазначених громадських об’єднань зі службою пробації, ді-
яльність та завдання якої закріплені Законом України «Про пробацію» 
від 5 лютого 2015 р. № 160-VIII2. Пробація, як альтернативна 

1  Кримінально-виконавчий кодекс України : Кодекс України від 11 липня 
2003 р. № 1129-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 3–4. – Ст. 21.

2  Про пробацію : Закон України від 5 лютого 2015 р. № 160-VIII // Відом. Верхов. 
Ради України. – 2015. – № 13. – Ст. 93. 
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ув’язненню, полягає у встановленні нагляду за злочинцем, який за-
лишається в суспільстві, але судом на нього накладені певні 
зобов’язання й обмеження. Правила вимагають від нього відвідувати 
денні центри пробації, періодично зустрічатися з наглядовим офіце-
ром, брати участь у певних різновидах діяльності, передбачених по-
ложенням про пробацію, дотримуватися законослухняної поведінки. 
Цю реабілітаційну санкцію виконує служба пробації, головна мета 
якої полягає в захисті суспільства, запобіганні повторним злочинам, 
сприянні реінтеграції правопорушника в суспільство. Залежно від 
складу злочину та характеристики особи суд може додатково встано-
вити пробацію з обов’язковим проживанням у спеціальних гуртожит-
ках, психіатричне лікування, а також лікування від алкоголізму й нар-
котичної залежності. Нагляд варіюється від інтенсивного до помір-
ного й мінімального. Здійснюють його як професіональні офіцери 
пробації, так і волонтери та особи з оточення правопорушника1.

Таким чином, сьогоднішня активізація діяльності спеціалізованих 
громадських об’єднань – це своєрідний буферний період на шляху до 
конвергенції радянської та сучасної європейської пенітенціарної сис-
теми, роль громадськості у якій важко переоцінити. Як слушно з цьо-
го приводу зазначає Л. Вакан, взаємопереплетіння контролю і кому-
нікації, керування зневаженими категоріями людей та твердження 
соціальних кордонів дозволяє простежити, як розширення і передис-
локація в’язниці та її інституційних відгалужень (таких, як іспитовий 
термін, умовне звільнення, бази даних злочинів тощо) надали нового 
вигляду суспільному символічному ландшафту та змінили саму дер-
жаву2. Тож активізації діяльності громадських об’єднань у напрямі 
запобігання рецидивним злочинам, зокрема, пенітенціарному реци-
диву, слід розглядати й у більш широкому соціально-конструктивно-
му контексті – як шлях до стирання кордонів між суспільством та 
ув’язненими, зниження ефектів призонізації та пов’язаної з нею 
стигматизації. Це крок до визнання засуджених не ізгоями, а партне-

1  Проблеми соціальної адаптації осіб, які відбули кримінальні покарання ; за заг. 
ред. О. В. Беци. – К. : Атіка, 2006. – С. 21, 22. 

2  Вакан Л. Нарис неоліберальної держави : ринок праці, в’язниці та соціальна 
незахищеність / Л. Вакан // Спільне : журнал соціальної критики. – 2010. – № 1. – 
С. 9–17.
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рами у вирішенні спільної соціальної корисної задачі – зниження 
ступеню криміналізації суспільства.

Значну роль у розширенні фронту впливу громадськості на засу-
джених, у тому числі й в аспекті запобіганню пенітенціарному реци-
диву злочинів, відіграють спостережні комісії. Відповідно до поста-
нови Кабінету Міністрів України «Про затвердження положень про 
спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних 
установах» від 1 квітня 2004 р. № 429 та постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до Положення про спостережні комісії» 
від 10 листопада 2010 р. основною метою громадськості є сприяння 
органам і установам виконання покарань у виправленні й ресоціалі-
зації засуджених осіб та створенні належних умов для їх тримання, 
організація виховної роботи з особами, умовно-достроково звільне-
ними від відбування покарання та громадського контролю за їх по-
ведінкою протягом не відбутої частини покарання, надання допомоги 
у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання 
(ст. 3)1. Однак за всієї важливості й можливостях функціонування 
спостережних комісій їх діяльність на теперішній час не відповідає 
очікуванням.

Деякі вчені цілком справедливо вказують на значну формалі-
зованість цього елементу інституту громадського контролю за до-
триманням прав засуджених під час відбування ними покарань. Це 
унеможливлює оперативне реагування на факти їх порушень, у тому 
числі й з боку персоналу установ виконання покарань. У більшості 
спостережних комісій персональний склад розбалансований, у ньо-
му превалюють працівники органів державної влади; службова ді-
яльність голів спостережних комісій прямо або побічно залежить 
від результатів діяльності комісії по контролю за тією чи іншою 
колонією, у зв’язку із чим перевірки мають переважно номінальний 
характер, оскільки щодо них завчасно попереджають адміністрації 
установи виконання покарань, а це практично унеможливлює оцінку 
реального стану справ із дотриманням прав засуджених; рішення на 

1  Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при 
спеціальних виховних установах : постанова Кабінету Міністрів України від 1 квіт-
ня 2004 р. № 429 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/429–2004-п. – Заголовок з екрана. 
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засіданнях спостережних комісій у своїй більшості приймаються без 
попереднього ретельного вивчення ситуації в колонії та не мають 
суттєвого значення для вирішення проблем побутового, соціально-
правового, медико-санітарного характеру. Як засвідчило проведене 
інтерв’ювання засуджених, більшість із них навіть не знають про 
існування спостережних комісій, або не мають можливості контак-
тувати з їх членами1.

Не можна не звернути увагу й на слушне зауваження фахівців 
Української Гельсінської спілки з прав людини з приводу того, що, 
незважаючи на намагання громадянського суспільства зрушити з міс-
ця діяльність спостережних комісій шляхом організації підготовки 
майбутніх кваліфікованих членів комісій, розробки інформаційних, 
аналітичних матеріалів, їх діяльність все ще залишається профанаці-
єю відносно до того, яким має бути громадський контроль. Тим не 
менш на підтверджену тривалим досвідом загальну недолугість та 
неефективність діяльності, до сьогодні у відповідності до КВК Укра-
їни єдиними органами, які здійснюють контроль за дотриманням прав 
засуджених, є спостережні комісії2.

Відтак вважаємо, що одним із першочергових заходів, спрямова-
них на пожвавлення запобігання пенітенціарному рецидиву злочинів 
є реанімація роботи спостережених комісії, у яких ключову роль 
мають відігравати громадські об’єднання.

Поряд із наведеним, слід також звернути увагу й на міжнародно-
правові акти у сфері участі громадськості у протидії пенітенціарному 
та поспенітенціарному рецидиву злочинів, які ратифіковані Верхо-
вною Радою України і згідно із Конституцією України є складовою 
частиною національного законодавства. Так, до основних джерел 
міжнародного права відносяться документи прийняті ООН та її спе-
ціалізованими установами, регіональними міжнародними організа-
ціями – Радою Європи, а саме: Конвенція про захист прав людини 

1  Перепелиця Д. І. Призонізація в механізмі криміногенної детермінації : дис. … 
канд. юрид. наук : 12.00.08 / Д. І. Перепелиця ; Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. – 
С. 121, 122. 

2  Щорічна доповідь про права людини (2012 рік) / Українська Гельсінкська 
спілка з прав людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://helsinki.org.ua/
index.php?id=1362663498#_ftn3. – Заголовок з екрана. 
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і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р., Конвенція проти 
катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують 
гідність, видів поводження і покарання від 10 грудня 1984 р., Євро-
пейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або 
такому, принижує гідність, поводженню чи покаранню від 26 листо-
пада 1987 р., Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 
від 16 грудня 1966 р., Європейські пенітенціарні (в’язничні) правила 
від 12 лютого 1987 р., Мінімальні стандартні правила поводження 
з в’язнями від 30 серпня 1955 р. 

Відповідно до Мінімальних стандартних правил поводження 
з в’язнями, схвалених ООН, громадськість не лише допомагає звіль-
неним засудженим знаходити своє місце у суспільстві, а й піклується 
про те, щоб перші отримували необхідні документи і свідоцтва, зна-
ходили придатне житло і роботу, мали придатний і достатній для 
цього клімату й пори року одяг, володіли засобами, достатніми для 
переїзду на місце призначення і для життя протягом періоду, що на-
стає після звільнення. Згідно із Європейськими пенітенціарними 
(в’язничними) правилами громадськість має бути постійно поінфор-
мованою щодо пенітенціарної системи та роботи, виконувану персо-
налом пенітенціарних установ, аби сприяти кращому розумінню між 
пенітенціарними установами та суспільством. Пенітенціарне керів-
ництво повинно залучати громадян добровільно працювати в пені-
тенціарних установах. Отже, правом на об’єднання, у тому числі 
з метою протидії пенітенціарному і постпенітенціарному рецидиву 
злочинів, володіють всі громадяни держави, якщо на це немає закон-
них обмежень, для чого сформовано належну базу міжнародно-право-
вих гарантій.

Аналіз указаних нормативно-правових актів дозволяє стверджу-
вати, що в нормах міжнародного законодавства не остання роль при-
діляється закріпленню інституту участі громадськості у протидії 
пенітенціарному і поспенітенціарному рецидиву злочинів. Загалом 
курс України на євроінтеграцію зумовлює необхідність орієнтувати-
ся на міжнародні правові акти та практику залучення громадськості 
до запобіжної діяльності на засадах широкого врахування досвіду 
зарубіжних країн, передусім – членів Європейського Союзу. Постій-
ний громадський контроль робить систему виконання покарань про-
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зорою для суспільства. Це дає можливість ефективно використовува-
ти потенціальні можливості усіх суспільних інститутів для ресоціа-
лізації засуджених1.

Підсумовуючи розгляд питання правових засад участі громад-
ськості у протидії пенітенціарному і поспенітенціарному рецидиву 
злочинів, слід зазначити, що багато проблем все ще залишаються поза 
увагою законодавців, а частина із них – виключно результат незадо-
вільної правозастосовної практики. Тому головним завданням із боку 
української держави на сучасному етапі постає втілення в життя через 
елементи соціально-правового механізму протидії злочинності визна-
чених у чинному законодавстві положень, спрямованих на стимулю-
вання активізації діяльності громадськості у цьому напрямі, створен-
ня належних гарантій такої діяльності, а зрештою – й інтеграції пу-
блічних та приватних складових спеціально-кримінологічної 
превенції пенітенціарного та постпенітенціарного рецидивів злочинів.

Формування в Україні безпечного соціального простору як базової 
умови прогресивного цивілізаційного поступу вимагає наукової ре-
візії усталених складових системи протидії злочинності. Особливу 
стурбованість в цьому аспекті викликає існуюча система покарань, 
про низьку кримінологічну ефективність якої наочно свідчить рівень 
рецидивної злочинності взагалі, й пенітенціарного рецидиву злочинів, 
зокрема. Ця проблема не є новою для нашої держави. Втім, утвер-
дження новітніх векторів суспільного розвитку на зламі тисячоліть 
змушує по-новому подивитись на підходи до зниження кримінальної 
активності серед засуджених в цілому і більшою мірою серед тих, хто 
засуджений до покарання у виді позбавлення волі. Саме остання ка-
тегорія осіб становить найвищу суспільну небезпечність як з огляду 
на вид та міру покарання, так і з урахуванням тих чинників ризику 
девіантної поведінки, що поширюються у кримінально-виконавчих 
установах закритого типу.

Актуальною й донині залишається висловлена А. Ф. Зелінським 
відома теза про те, що колонія є університетом професійних злочин-
ців. Дійсно, ті реальні соціально корисні функції, які наразі властиві 

1  Соціально-правові засади участі громадськості в діяльності установ і органів 
виконання покарань [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://textbooks.net.ua/
content/view/2153/25. – Заголовок з екрана. 
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виправним колоніям майже повністю обмежуються тимчасовою ізо-
ляцією людини від суспільства. Зрештою маємо констатувати збере-
ження, а подекуди й нарощування, агресивного потенціалу серед 
засуджених, високого рівня насильства в їх колективах, суїцидальнос-
ті, численних порушень з боку персоналу установ виконання пока-
рань, відтворення стрижневих елементів кримінальної субкультури, 
поширення призонізації тощо. Кожне із наведених явищ так чи інак-
ше зачіпає проблеми пенітенціарного рецидиву злочинів. Тому остан-
ня багато в чому є наскрізною для всієї пенітенціарної системи, інди-
катором її дисфункції та водночас низької соціальної ефективності 
всієї системи кримінальної юстиції як такої. Тож протидія рецидивній 
злочинності виявляється одним із стратегічних завдань у реформу-
ванні всього комплексу кримінальної превенції. Чільне місце в цьому 
процесі займає діяльність громадськості, запобіжний потенціал якої 
важко переоцінити.

Громадськість у протидії пенітенціарному рецидиву здійснює 
свою діяльність у певних формах. Під такими формами, як правило, 
розуміють реалізацію ними завдань щодо захисту інтересів і прав 
засудженого всіма дозволеними законом способами. 

У науковій літературі радянських часів роль громадського впли-
ву характеризувалася достатньо пафосно, оскільки підкреслювалось, 
що радянська громадськість приймає активну участь у боротьбі за 
повне викорінення злочинності у нашій країні. Зокрема зазначалося 
про надання нею різноманітної допомоги виправно-трудовим уста-
новам у здійсненні складного завдання виправлення й перевихован-
ня злочинців та різноманітність форм і методів участі радянської 
громадськості в діяльності виправно-трудових установ1. На останню 
тезу слід особливо звернути увагу, оскільки, посилаючись на різно-
манітність форм участі громадськості у виправленні засуджених, 
фахівці зазвичай називають лише три їх види: 1) спостережні комі-
сії; 2) шефство підприємств та навчальних установ; 3) зустрічі за-
суджених з поважними та шанованими громадянами (Героями, пе-
редовиками, депутатами, керівниками тощо). До методів громад-

1  Михайленко П. П. Рецидивная преступность и ее предупреждение органами 
внутренних дел / П. П. Михайленко, И. А. Гельфанд. – К. : 4-я военная типография, 
1970 – С. 361. 
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ського впливу відносять індивідуальні бесіди, заслуховування звітів 
засуджених, лекції1.

Відповідно до ст. 124 КВК України діяльність громадськості 
спрямована на виправлення засуджених і запобігання злочинності 
в місцях позбавлення волі, залучення засуджених до морального, 
правового, трудового, естетичного, фізичного, санітарно-гігієнічно-
го виховання, а також до інших видів діяльності, що сприяють 
становленню їх на життєву позицію, яка відповідає правовим нор-
мам і вимогам суспільно корисної діяльності2. За даними Державної 
пенітенціарної служби України (далі – ДПтС), основним методом 
участі громадськості є проведення конференцій, «круглих столів», 
семінарів, тренінгів та консультацій для засуджених. Основною 
формою участі громадськості в діяльності органів і установ вико-
нання покарань визнається робота спостережних комісій та громад-
ських рад. Відповідно до ст. 25 КВК України, такий контроль має 
здійснюватись через спостережні комісії, утворення яких чинне 
законодавство відносить до повноважень виконавчих органів місь-
ких рад та місцевих державних адміністрацій3. Проте названа ді-
яльність не вичерпує усіх можливих та наявних форм громадського 
кримінально-превентивного впливу, зокрема, щодо пенітенціарного 
рецидиву злочинів. 

Однією із форм участі громадськості у процесі виправлення та 
ресоціалізації засуджених є здійснення представниками релігійних 
організацій богослужінь та релігійних обрядів. Відповідно до ст. 128 
КВК України у колонії можуть допускатися лише представники тих 
релігійних організацій, які зареєстровані у встановленому законом 
порядку. На сьогодні в установах ДПтС проводять духовно-просвіт-
ницьку роботу представники близько 40 релігійних конфесій та ор-
ганізацій, зареєстрованих в Україні (переважно православного, греко-

1  Степанюк А. Х. Засоби виправлення і ресоціалізації засуджених до позбавлен-
ня волі : монографія / А. Х. Степанюк. – Х. : Кроссроуд, 2011. – С. 219, 220. 

2  Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 р. № 1129-IV // 
Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 3–4. – Ст. 21.

3  Про співпрацю Державного департаменту з питань виконання покарань з гро-
мадськістю [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kvs.gov.ua/control/
publish/article7art_itE65980. – Заголовок з екрана.
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католицького та римсько-католицького віросповідань, протестантські 
церкви)1.

Активна участь громадськості у протидії пенітенціарному реци-
диву злочинів є гарантією її успіху. Діяльність цих суб’єктів у роз-
різі окресленої проблеми проводиться у таких формах:

а) організаційно-управлінський вплив, що здійснюється шляхом 
обговорення питань профілактики рецидивної злочинності, участі 
у перспективному і поточному плануванні профілактичної діяльнос-
ті, в закріпленні її завдань, форм у колективних угодах, спільній 
з установами виконання покарань діяльності, що зумовлено у норма-
тивних і методичних документах;

б) психо-корекційний та медико-соціальний вплив на засуджених 
з тим, щоб запобігти їх особистісній призонізації, розвитку захворю-
вань (соматичних, психічних та інших), психологічних бар’єрів, що 
заважають нормальному перебігу ресоціалізації, сприяють форму-
ванню криміногенних якостей; 

в) морально-виховний вплив на засуджених, що реалізується через 
індивідуальні й групові бесіди, обговорення поведінки, встановлення 
контролю за особою;

г) контрольно-гарантуючий вплив як на колективи засуджених, 
так і на установи виконання покарань з метою забезпечення макси-
мального дотримання прав і свобод ув’язнених, а також їх безпеки.

Форми участі громадськості у протидії пенітенціарному рециди-
ву мають спрямовуватись на контроль за додержанням правил і об-
межень адміністративного нагляду, схилення осіб до добровільної 
відмови від продовження злочинної поведінки, роз’єднання злочин-
них угруповань та ізоляції лідерів, «авторитетів», організаторів, со-
ціальної і матеріальної допомоги тим, хто має твердий намір відмо-
витися від продовження злочинної діяльності тощо. Маючи достатньо 
різноманітних характер, їх єднає однорідна мета – сприяння процесу 
виправлення засуджених, формування у них законослухняної пове-
дінки, стимулювання на вироблення таких життєвих установок, які 
відповідають соціальним нормам. 

1  Про співпрацю Державного департаменту з питань виконання покарань з гро-
мадськістю [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kvs.gov.ua/control/
publish/article7art_itE65980. – Заголовок з екрана.
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Підсумовуючи, зазначимо, що ефективність діяльності громад-
ськості у протидії пенітенціарному рецидиву значною мірою залежить 
від раціонального та своєчасного поєднання різних її форм. Останні 
націлені на забезпечення дотримання встановлених правил поведінки 
в установах виконання покарань та формування у особи, яка перебуває 
в місцях позбавлення волі, правослухняної поведінки. Незважаючи на 
вельми потужну теоретичну розробленість різноманітних форм гро-
мадського впливу на засуджених із метою недопущення розвитку в них 
вторинних рис криміналізації особистості, слід констатувати широкий 
спектр труднощів суто практичного характеру, пов’язаного з реаліза-
цією наявних розробок. Максимальна реалізація кримінально-превен-
тивного потенціалу громадськості у справі протидії пенітенціарному 
рецидиву можлива виключно на засадах комплексності, підпорядкова-
ності єдиній стратегії на виваженій ідеологічній основі, що передбачає 
переформатування пенітенціарної системи на засадах відкритості, 
сервісності, примату запобігання над репресіями.

Щодо протидії постпенітенціарному рецидиву злочинів, то про-
ведені кримінологічні дослідження свідчать, що значна група реци-
дивістів після відбуття покарання у виді позбавлення волі вчиняє нові 
злочини у перші дні або місяці після звільнення з кримінально-ви-
конавчих установ закритого типу. Можна з упевненістю стверджува-
ти, що досить велика їх частка на момент закінчення строку відбуття 
покарання має сформований намір продовжити злочинну діяльність, 
що ґрунтується на стійкій антисуспільній спрямованості, суттєвих 
вадах постпенітенціарного супроводження таких осіб й забезпечення 
їх соціальної адаптації. У цих умовах діяльність громадськості має 
бути спрямована на відвернення можливостей рецидивної злочинної 
діяльності шляхом усунення криміногенних чинників, що їй сприяють 
як на рівні видових детермінант, так й індивідуальних чинників, 
в тому числі й тих, що входять до криміногенної ситуації. Зрозуміло, 
що для переорієнтації установки з продовження злочинної поведінки 
на позитивні наміри необхідна система конкретних групових й інди-
відуальних заходів, які б сприяли вибору засудженим позитивного 
шляху свого життя1.

1  Попередження рецидивної злочинності [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу : http://ukr-pravo.at.ua/index/0–888. – Заголовок з екрана. 
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Участь громадськості у протидії постпеніціарному рецидиву зло-
чинів являє собою рішучі дії щодо схиляння осіб до добровільної 
відмови від продовження злочинної поведінки. В узагальненому ви-
гляді постпенітенціарний вплив громадськості на осіб, звільнених 
з місць позбавлення волі, постає перманентною складовою виховно-
го процесу, що охоплює систему заходів, спрямованих на:

– переконання засуджених в об’єктивній необхідності правомір-
ної поведінки на волі та надання їм допомоги в побутовому й трудо-
вому влаштуванні;

– організацію дієвого контролю за їх поведінкою і застосування 
у разі потреби адміністративних заходів примусу чи реагування 
в межах кримінального провадження.

Кримінально-превентивна діяльність громадськості в цьому кон-
тексті складає розгалужену систему, основними функціональними 
елементами якої є: підготовка засуджених до звільнення; надання 
допомоги особам, звільненим із місць позбавлення волі у трудовому 
та побутовому влаштуванні; організація загального контролю за по-
ведінкою осіб, звільнених з місць позбавлення волі; ініціювання за-
стосування в разі потреби заходів примусу – встановлення адміні-
стративного нагляду1.

У цілому робота громадськості має бути спрямована на здійснен-
ня кола заходів щодо організації постпенітенціарного стримання 
процесів інтенсифікації рецидивної злочинності. З метою надання 
державної і громадської допомоги доцільно було б створювати бла-
годійні фонди для осіб, звільнених з місць позбавлення волі; від-
кривати безкоштовні нічліжки для безпритульних; більш широко 
залучати до протидії постпенітенціарному рецидиву злочинів релі-
гійні організації, соціальні групи, окремих громадян; налагодити 
в країні через засоби масової інформації за допомогою і підтримкою 
громадськості контрпропаганду злочинної діяльності й кримінальної 
субкультури. 

Доцільним також є створення центрів соціальної адаптації за 
зразком європейських країн, на меті яких є впровадження програми 
з довгострокового (від 3 до 9 місяців) лікування наркозалежних осіб, 

1  Кримінально-виконавче право України : курс лекцій. – К. : МАУП. – 2000. – 
196 с. 
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відповідно до яких людина може скористатися амбулаторним ліку-
ванням1.

До заходів цього напряму запобігання постпенітенціарному реци-
диву злочинів належать також дорадча, консультативна участь громад-
ськості у законотворчій роботі щодо вдосконалення кримінального, 
кримінального процесуального, адміністративного, кримінально-ви-
конавчого законодавства, підвищення рівня оперативно-розшукової 
роботи з виявлення й припинення злочинної діяльності злісних реци-
дивістів та професійних злочинців; надійної взаємодії і координації 
зусиль правоохоронних органів у виконанні програм протидії постпе-
нітенціарній рецидивній злочинності, також потребує налагодження 
й вдосконалення міжнародного співробітництва у зазначеній сфері2.

Досягнення вищезазначених цілей стало можливим завдяки ство-
ренню в Україні служби пробації, яка є осередком концентрації гро-
мадськості з широкими правовими та соціальними повноваженнями. 
Серед напрямів роботи слід виділити надання особам, звільненим 
з місць позбавлення волі, різного роду психологічної, наркологічної, 
педагогічної, юридичної та матеріальної допомоги, що сприятиме 
поверненню особи до повноцінного життя3.

Служба пробації із залученням громадськості у сучасних умовах 
набуває все більшої актуальності, визначається значним потенціалом 
запобігання постпенітенціарному рецидиву злочинів, економічною 
доцільністю для суспільства та моральною цінністю, яка дозволяє 
досягти мети кримінальної політики найбільш гуманними засобами. 
Метою залучення громадськості до роботи служби пробації є виправ-
лення осіб, звільнених із місць позбавлення волі, в підсумку зведення 
до мінімуму постпенітенціарного рецидиву з їх боку4.

1  Богатирьова О. І. Участь громадськості у процесі виправлення та ресоціаліза-
ції засуджених, підоблікових кримінально-виконавчій інспекції / О. І. Богатирьова //
Правничий часопис Донецького університету. – 2013. – № 2. – С. 129–135. 

2  Попередження рецидивної злочинності [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу : http://ukr-pravo.at.ua/index/0–888. – Заголовок з екрана.

3  Богатирьова О. І. Участь громадськості у процесі виправлення та ресоціаліза-
ції засуджених, підоблікових кримінально-виконавчій інспекції / О. І. Богатирьова //
Правничий часопис Донецького університету. – 2013. – № 2. – С. 129–135.

4  Служба пробації: нове – добре забуте старе [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://sud.ua/newspaper/2013/05/20/49817-slyzhba-probatsii-novoe--khorosho-
zabitoe-staroe. Заголовок з екрана. 
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Конкретизація телеологічної основи діяльності громадськості 
у службі пробації дає можливості виділити наступні її цілі:

– сприяти розвитку соціальної адекватності та впевненості у влас-
них силах особі, звільненої з місць позбавлення волі;

– не дати особі, звільненої з місць позбавлення волі, опинитись 
у товаристві професійних злочинців, що неминуче приведе його до 
ув’язнення;

– забезпечити офіційний канал надання порад та підтримки осо-
бі, звільненої з місць позбавлення волі.

До числа основних заходів громадського впливу, спрямованих на 
протидію постпенітенціарного рецидиву злочинів, можна віднести 
такі:

– проведення профілактичних бесід із особами, звільненими 
з місць позбавлення волі, їх родичами, а також особами, які можуть 
здійснювати вплив на засуджених і користуються повагою й автори-
тетом;

– вжиття заходів щодо запобігання з боку осіб, звільнених з місць 
позбавлення волі, порушення громадського порядку та вчинення 
нових злочинів;

– надання особам, звільненим з місць позбавлення волі, різних 
видів соціальної, психолого-педагогічної, психотерапевтичної, ме-
дичної та правової допомоги;

– сприяння соціальній адаптації осіб, звільнених від відбування 
покарання з випробуванням.

Основними завданнями участі громадськості у протидії постпе-
нітенціарному рецидиву треба визначити такі:

– розвиток і зміцнення соціально корисних зв’язків особи після 
звільнення з місць позбавлення волі;

– підвищення та розвиток соціального статусу таких осіб;
– сприяння в забезпеченні прийнятних соціально-побутових умов 

особам, звільненим із місць позбавлення волі;
– допомога в їх соціальному розвиткові, включаючи підвищення 

соціальної культури, розвиток соціальних потреб, зміну нормативно-
ціннісної орієнтації, підвищення рівня соціального самоконтролю, 
блокування розвитку ефектів стигматизації;
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– сприяння особам, звільненим із місць позбавлення волі, в отри-
манні допомоги фахівців, зокрема у сфері психології, психіатрії і т.д.;

– організація посиленого соціального захисту осіб, звільнених 
з місць позбавлення волі та які мають особливі потреби (пенсіонери, 
інваліди);

– допомога особам, звільненим з місць позбавлення волі, у по-
шуках соціально прийнятного для них середовища, точки соціально-
го інтересу (робота, сім’я, релігія, мистецтво і т.д.);

– допомога у вирішенні конфліктних ситуацій1.
Також слід звернути особливу увагу на участь громадськості 

у протидії постпенітенціарному рецидиву злочинів із такими склад-
ними категоріями осіб, звільненими з місць позбавлення волі, як 
психічно хворі, хронічні алкоголіки і наркомани, психопати та ін. 
Ступінь їх соціальної й педагогічної запущеності, характер судимос-
тей, поведінка у місцях позбавлення волі та після звільнення, психіч-
на і соматична обтяженість, оточуюче середовище роблять діяльність 
громадськості з протидії постпенітенціарного рецидиву злочинів 
майже безперспективною. У цьому разі вкрай важливим є функціо-
нування в кожній області України центрів соціальної адаптації і ре-
соціалізації, які включають соціально-психологічну і наркологічну 
служби, що певним чином сприятиме зменшенню гостроти проблеми 
постпенітенціарного періоду2.

Окремої уваги заслуговує питання ролі громадськості у протидії 
позапенітенціарному соціальному конструюванню такого явища, як 
призонізація, що здійснюється самовідновлювальними механізмами 
стигматизації колишніх засуджених: створення незаконних перепон 
у прийнятті вказаної категорії осіб на роботу, неформальні обмежен-
ня спілкування у побуті тощо. 

У найбільш узагальненому вигляді об’єкт соціального констру-
ювання може бути визначений як сукупність «соціальних фактів» та 

1  Див. : Основи пенітенціарної психології / Н. П. Крейдун, О. М. Лактіонов, 
А. В. Сорока та ін. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – 140 с.; Фирсов М. В. Со-
циальная работа в пенитенциарной системе / М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова // Теория 
социальной работы. – М. : ВЛАДОС, 2000. – С. 201–217.

2  Рецидивна злочинність та її запобігання [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу : http://zaochka.net/catalog_p_11_p_23.html. – Заголовок з екрана. 
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їх моделей соціального світу, представлених людьми в наукових 
термінах і термінах повсякденного досвіду і здорового глузду1. Пе-
редумовою становлення та відтворення соціального конструкту типу 
«раніше засуджений» (у побуті – «зек», «сиділець» тощо) є відчу-
ження певної частини населення, яка біографічно пов’язана з від-
буванням покарання у виді позбавлення волі. Таке відмежування 
навіть не кримінальної, а саме пенітенціарно стигматизованої скла-
дової суспільства від його частини, яка не має відповідного ярлику, 
пояснюється в цілому негативним відношенням до установ виконан-
ня покарань не як до особливого роду соціальних клінік, а як до 
репресивної інституції, яка закріплює сформовані негативні осо-
бистісні риси, загартовує криміногенні якості, знання й навички 
злочинної діяльності. Тому й відчувається небезпека від джерела 
вказаних соціально загрозливих тенденцій2. 

Цей процес за своїм механізмом має спільні ознаки з маргіналіза-
цією, зі зростанням питомої ваги своєрідної соціальної периферії, 
якою є громадяни, від яких намагаються дистанціюватися роботодав-
ці, які входять до контингенту первинного оперативного та профілак-
тичного «відпрацювання» працівниками правоохоронних органів 
фактів нерозкритих та ще не вчинених злочинів тощо3. Як зазначає 
з цього приводу Я. І. Гілінський, у суспільстві накопичений величез-
ний агресивний потенціал. Він йде з сім’ї, армії, пенітенціарних 
установ. Цей потенціал має зростаючий характер і ґрунтується на 
соціальній нерівності, на колосальній кількості людей, виключених із 
суспільства, людей, яким у житті нічого «не світить». Недостатньо 
активна робота як медико-соціальна відносно цих людей, так і про-
світницька – в масштабах усього суспільства, призводить до феноме-
ну їх стигматизації і ставить, таким чином, на один рівень з тими 
ж ув’язненими та іншими групами осіб із низьким громадським ста-

1  Коробейникова А. П. Семья как социальный конструкт / А. П. Коробейникова 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://do.teleclinica.ru/184297/ – Загл. 
с экрана. 

2  Перепелиця Д. І. Призонізація в механізмі криміногенної детермінації : дис. … 
канд. юрид. наук : 12.00.08 / Д. І. Перепелиця ; Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. – 
С. 139. 

3  Там само. – С. 140.
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тусом1. Погоджуючись із Я. І. Гілінським, зауважимо, що вказана 
робота в принципі не може бути організована миттєво, за певним 
розпорядницьким актом й запрацювати як злагоджений механізм. 
Це – справа тривалого становлення ліберального ставлення суспіль-
ства до пенітенціарної системи в цілому (як до соціальної клініки, а не 
соціального «лепрозорію»), що має формуватися на рівні як первинної, 
так і подальшої соціалізації особистості. Іншими словами, окрім суто 
організаційно-управлінського напряму реформування ДПтС України, 
він має супроводжуватись якісними перетвореннями у системі освіти, 
конструюванням механізмів реінтеграції колишніх засуджених до со-
ціального середовища не на пільгових засадах, які апріорі засновані 
на тій чи іншій стигмі, а на паритетних засадах. Забезпечення остан-
ніх – питання зміни світоглядного підґрунтя реакції суспільства на 
злочинність. Тому й реалізація означеного напряму протидії постпе-
нітенціарному рецидиву злочинів за участю громадськості – справа 
перспективна і пов’язана із системними зрушеннями в культурно-
психологічному базисі соціодинаміки.

Таким чином, громадськість відіграє важливу роль у протидії по-
стпенітенціарному рецидиву злочинів, що зумовлено самою природою 
злочинності, як різновиду перманентних соціальних практик. Їх 
стримання, нейтралізація найглибших і фундаментальних детермі-
нант – справа перш за все самого суспільства, його громадського 
активу. Втім, слід визнати, що Україна перебуває лише на початково-
му етапі формування останнього. Проте очевидно, що цей шлях не-
відворотний і є пріоритетним у розбудові всієї системи антикримі-
нальної діяльності. У зв’язку із цим однією з основних її стратегій 
має стати зближення держави та громадськості, інституційне взаємо-
проникнення, створення широкої платформи спільних нерепресивних 
методик нейтралізації потенціалу криміналізації суспільства.

1  Российской тюрьме угрожает 11 сентября ? [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://www.prison.org/nravy/ponyat/doc011.shtml. – Загл. с экрана. 
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РОЗДІЛ 5 
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД УЧАСТІ 

ГРОМАДСЬКОСТІ У ЗАПОБІГАННІ 
І ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

5.1. Теоретичні підвалини міжнародної  
практики залучення населення  

до запобігання і протидії злочинності

Як показує прогресивна світова практика протидії злочинності, 
у наборі засобів цієї діяльності особливе місце посідає громадськість. 
Цей суб’єкт запобігання злочинності відіграє важливу роль у справі 
обмеження злочинності, зменшення її «ціни» та рівня криміногенно-
го потенціалу суспільства. Вказане питання особливо гостро стоїть 
для сучасної України, коли, за великим рахунком, окрім існування 
декларативного Закону України «Про участь громадян в охороні гро-
мадського порядку і державного кордону» від 2000 р. здобутки гро-
мадськості у справі протидії злочинності та правопорушенням є не-
значними1. 

Оптимізувати й удосконалити вітчизняну практику участі насе-
лення у справі протидії злочинності можна за допомогою передусім 
вивчення прогресивного міжнародного досвіду запобігання злочин-
ності із використанням сил і засобів громадськості, який у свою 
чергу базується на певних теоретичних підвалинах, що розробляють-
ся та удосконалюються ученими. Ураховуючи той факт, що в науковій 

1  Колодяжний М. Г. Щодо участі громадськості у запобіганні злочинності / 
М. Г. Колодяжний // Вісн. Кримінол. асоц. України : Актуальні сучасні проблеми 
кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : 
мат. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 12 трав. 2012 р.) : МВС України ; Харків. 
нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Т. 1. – Х. : Золота миля, 2012. – 
С. 99–102.
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літературі вже існують спеціальні дослідження, в яких узагальню-
ються теоретичні положення міжнародної практики запобігання 
і протидії злочинності1, звернемо увагу лише на деякі аспекти озна-
ченої наукової проблематики.

Запобіжна концепція громадського впливу на злочинність є од-
нією з найбільш поширених у західній правозастосовній практиці. 
Зокрема, у західних країнах світу суб’єктом соціального-правового 
контролю є громадськість. Іноді у літературі й нормативно-правових 
актах вона називається приватним сектором. Його діяльність прямо 
не пов’язана із протидією злочинності. До нього можна віднести 
громадськість у широкому розумінні, а саме: різноманітні громадські 
організації й асоціації із профілактики злочинності, заклади освіти 
і охорони здоров’я, установи сфери обслуговування, засоби масової 
інформації, окремі громадяни та ін. 

Взагалі у міжнародно-правових документах і західній літературі 
часто вживаються терміни «територіальна громада» чи «місцева гро-
мада». Вони мають кілька значень. З організаційної точки зору тери-
торіальна громада – це район, що має певні географічні кордони, 
і часто називається графством, містом чи кварталом, а з функціональ-
ної – це місце, де його мешканці відчувають певну єдність та поді-
ляють спільні цінності й норми поведінки2.

Аналіз іноземної наукової літератури показує, що стратегія більш 
широкого залучення місцевих громад до справи протидії злочиннос-
ті, як правило, розчинена по різних напрямах запобіжної діяльності, 
що ускладнює її дослідження. Більше того, окремі роботи західних 
кримінологів, якщо і містять інформацію про використання населен-
ня в охороні громадського порядку, то мають здебільшого не теоре-
тичний, а прикладний характер. Вони спрямовані виключно на допо-

1  Наприклад, див. : Иншаков С. М. Зарубежная криминология : учеб. пособ. / 
С. М. Иншаков. – М. : Инфра-М – Норма, 1997. – 374 с.; Лунеев В. В. Преступность 
XX века: мировые, региональные и российские тенденции / В. В. Лунеев ; изд. 2-е, 
перераб. и доп. – М. : Волтерс Клувер, 2005. – 912 с.; Лунеев В. В. Курс мировой 
и российской криминологии : учебник : в 2 т. – Т. 1 : Общая часть / В. В. Лунеев. – 
М. : Юрайт, 2011. – 1003 с.; Голіна В. В. Запобігання злочинності (теорія і практика) : 
навч. посіб. / В. В. Голіна. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2011. – 121 с.

2  Gerstein D. R. Preventing Drug Abuse : What Do We Know? / D. R. Gerstein, 
L. W. Green. – Washington, D. C. : The National Academy Press, 1993. – P. 120.
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могу правоохоронним органам підвищувати ефективність їх роботи, 
тобто, знову ж таки, присвячені певним приватним напрямам указаної 
запобіжної стратегії. 

Деякими правниками зазначається, що світова практика йде шля-
хом обрання пріоритетності диференційованого підходу до вирішен-
ня проблем злочинності, який полягає у розробці та реалізації заходів, 
спрямованих на обмеження чинників, що зумовлюють окремі види 
злочинності. При цьому велика кількість комплексних методичних 
рекомендацій щодо протидії злочинним проявам іноді, у тому числі 
й за кордоном, не має твердої наукової основи1. 

З метою компенсації недостатніх загальнотеоретичних підвалин 
запобігання окремим видам злочинності за участі громадськості у за-
хідній кримінології пропонуємо звернутись до альтернативних дже-
рел наукової інформації. На нашу думку, допомогти в цьому може 
узагальнення міжнародно-правових документів, присвячених цій 
проблематиці. Одними з таких є конгреси ООН із запобігання зло-
чинності і кримінального правосуддя, що відбуваються кожні п’ять ро-
ків у різних країнах світу, починаючи з 1955 р. Проаналізуємо най-
більш актуальні та кримінологічно значущі матеріали цих документів, 
в яких розглядались ті чи інші теоретичні питання у сфері громад-
ського впливу на злочинність. 

Уперше на високому міжнародному рівні при обговоренні пред-
ставниками кількох десятків країн світу проблема участі громадськос-
ті у протидії злочинності була розглянута на Третьому конгресі ООН 
із запобігання злочинам і режимам для злочинців2 (Стокгольм, 
9–18 серпня 1965 р.). У документі «Соціальні чинники та запобіган-
ня злочинності (із зверненням особливої уваги на роль громадськос-
ті, сім’ї, можливостей отримання освіти і роботи)» відзначалось, що 
у справі протидії злочинності використання можливостей громад-
ськості є обмеженим, оскільки основний акцент у цій справі відво-

1  Тюнин В. И. Идеи о предупреждении преступлений в античной и последующей 
философской и современной зарубежной криминологической литературе / В. И. Тю-
нин, А. Г. Мусеибов // Истоия гос. и права. – 2003. – № 4. – С. 61–64.

2  Протягом останніх 60 років назва конгресів неодноразово змінювалась. Тому 
у цій статті вона буде наводитись, враховуючи її редакцію на конкретний історичний 
період. 
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диться роботі судових й правоохоронних органів. Крім цього, було 
підкреслено, що: 

– історично громада завжди розглядала запобігання злочинності 
своїм правом, що призводило до підміни справедливості жадобою 
помсти, розуму – ритуальними заборонами, неупередженості – не-
терпимістю. Тому її прагнення має реалізовуватись відповідно до 
правових меж конкретної держави;

– уряди країн мають максимально популяризувати соціальний 
вектор власної політики з метою підвищення авторитету у громадськос-
ті й активізації її участі у заходах щодо запобігання злочинності.

В матеріалах Конгресу наголошується, що поняття «громадська 
відповідальність» за запобігання злочинності важко визначити й зро-
зуміти, а дотримання цього принципу – важко забезпечити. Навіть 
такі заходи, як визначення на законодавчому рівні ролі громадськос-
ті у профілактиці злочинності й закріплення юридичної відповідаль-
ності за відмову чи неналежне виконання покладених на неї обов’язків 
у вказаній царині, за досвідом багатьох, навіть західних розвинених 
країн, є далеко ненадійними. Зусилля науковців й правоохоронців та 
участь самої громадськості може бути безнадійними за умови, якщо 
суспільство не поділяє поставленої мети та відноситься без ентузіаз-
му до реалізації намічених завдань щодо приборкання злочинності. 
Наприклад, у районах, де поширена расова, релігійна чи мовна не-
терпимість, сама громада сприяє зростанню найбільш небезпечних 
проявів злочинності, підтримуючи такі настрої у суспільстві. Тому, 
враховуючи соціальний характер злочинності, необхідно здійснюва-
ти усе можливе для вселення громадськості усвідомлення її відпо-
відальності у справі протидії злочинності. 

Достатньо важлива теза Третього конгресу стосується громадської 
думки як могутнього чинника, що виникає на тлі традицій, звичаїв, 
релігійних переконань тощо. Тому основним завданням є створення 
таких програм соціального захисту, від яких можна очікувати широ-
кої підтримки з боку місцевих громад. Для цього слід визначити по-
рядок черговості програм. У разі негативного ставлення населення 
до вказаних програм від громади необхідно добиватись визнання 
доцільності такого роду діяльності за рахунок посилення фінансуван-
ня відповідної інформаційної кампанії. 
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Фахівці й вчені ООН, які готували зазначений документ та уза-
гальнювали найпрогресивніші на той час теоретичні положення за-
провадження стратегії участі населення у запобіганні злочинності, 
відзначили, що будь-який уряд має прагнути до того, щоб громад-
ськість повністю підтримувала виправданість його політики соціаль-
ного захисту, щоб це спонукало останню до діяльності з протидії 
злочинності. З цією метою, зокрема, слід демонструвати досягнення 
під час реалізації різних програм, починаючи із результативних по-
казників упровадження досвідно-показових проектів. Якщо проект 
став достатньо успішним – далі необхідно виконувати програму1. 

Четвертий конгрес ООН із запобігання злочинності та пово-
дженню із правопорушниками (Кіото, 17–26 серпня 1970 р.) розвинув 
ідеї попереднього форуму у документі «Участь громадськості у запо-
біганні і боротьбі зі злочинністю, включаючи злочинність неповно-
літніх». Видаються пізнавальними історичні підвалини залучення 
громадськості до діяльності із запобігання злочинності, яка є основою 
для роботи системи кримінального правосуддя. Ранні суспільства, що 
існували, керуючись звичаями й неписаними традиціями, вихваляли 
підкорення й забезпечували його з боку кожного члена групи, осо-
бливо серед дітей та молоді. Це є прикладом участі громадськості 
у забезпеченні підкорення особистих інтересів перед суспільними. 
Взагалі сама концепція злочину бере свій початок із поняття шкоди 
для певних суспільних відносин (благ чи цінностей) і, відповідно, 
втручання громади між злочинцем та потерпілим. Таким чином, усі 
державні установи – поліція, суди, виправні колонії – є продуктом 
цього державного втручання у проблеми, що носили традиційно міс-
цевий та груповий характер. 

За матеріалами Четвертого конгресу, класичні періоди грецької 
й римської історії переповнені прикладами участі громадськості 
у протидії злочинності, навіть, якщо концепція громадськості не 
охоплює рабів й інших осіб, які не були в ті часи громадянами. На-
приклад, в Давній Греції громадські питання обговорювались і ви-

1  A/CONF.26/2 // Робочий документ Третього конгресу ООН із запобігання зло-
чинам і режимам для злочинців «Соціальні чинники та запобігання злочинам (із 
зверненням особливої уваги на роль громадськості, сім’ї, можливостей отримання 
освіти і роботи)» (Стокгольм, 9–18 серп. 1965 р.). – 16 с.
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рішувались на загальних зборах. Невеликі розміри грецьких міст-
держав та їх державних структур об’єктивно призводили до залучен-
ня громадян у вирішення найактуальніших питань, включаючи 
проблеми запобігання злочинності. Подібно до цього римське право 
сформувалось у суспільстві, в якому відчувалась та відкрито підкрес-
лювалась необхідність участі громадськості. З цього приводу Цицерон 
у роботі під назвою «Де Республіка» писав: «Держава, відповідно, 
є справою народу, а народ – це не будь-яка група людей, об’єднана 
тим чи іншим чином, а сукупність значної кількості людей, об’єднаних 
загальною згодою щодо права і порядку й прагненням брати участь 
у діяльності на загальне благо»1. За підсумком деяких учених, гро-
мадське правосуддя виступає, таким чином, одним із найдавніших 
інститутів людства2. 

Важлива теза Конгресу зводиться до того, що активна діяльність 
громадськості не завжди свідчить про успіхи у справі протидії зло-
чинності, оскільки групові забобони можуть бути соціально небез-
печними й призвести до порушення прав людини. Доказом цьому 
може бути суд Лінча, що також був формою «участі громадськості». 
Тому у цьому Конгресі наголошується на необхідності вироблення 
фундаментальних положень щодо поняття участі громадськості у за-
побіганні злочинності, її форм, видів та ін. 

Рекомендовано поняття «участь громадськості у запобіганні зло-
чинності» розглядати у широкому та вузькому розумінні. Згідно із 
першою інтерпретацією це поняття включає усі види діяльності, за 
допомогою яких групи населення надають державним органам влади 
допомогу щодо запобігання злочинності. У вузькому розумінні це 
поняття зводиться до громадського співробітництва громади й окре-
мих громадян з органами кримінальної юстиції, органами місцевого 
самоврядування щодо реалізації програм соціального захисту насе-
лення та окремих напрямів діяльності із запобігання злочинності.

1  A/CONF.43/2 // Робочий документ Четвертого конгресу ООН із запобігання 
злочинності та поводженню із правопорушниками «Участь громадськості у запобі-
ганні і боротьбі зі злочинністю, включаючи злочинність неповнолітніх» (Кіото, 
17–26 серп. 1970 р.). – 29 с.

2  Wickwar W. H. Community development for social defence / W. H. Wickwar // 
International Review of Criminal Policy. – 1969. – № 27. – P. 47–53. 
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До цілей участі громадськості у запобіганні та протидії злочин-
ності у матеріалах цього Конгресу віднесено розвиток у громадян 
почуття приналежності до цілісної групи, якою може бути суспіль-
ство в державі чи місцева громада, а також розвиток прагнення 
реалізації важливої ідеї та мети – скорочення злочинності. При 
цьому наголошується, що слід уникати певних обставин, що зава-
жають досягненню цілей участі громадськості: а) відмінність сис-
теми цінностей між національними й місцевими групами населення 
та б) різке розходження думок щодо можливостей громадськості 
у запобіганні злочинності1.

П’ятий конгрес ООН із запобігання злочинності і поводженню із 
правопорушниками (Торонто, 1–12 вересня 1975 р.) у своїх матеріалах 
підсумував положення двох попередніх форумів і в ньому ще раз було 
обґрунтовано, що громадськість є перспективною та малодослідже-
ною формою соціального контролю злочинності. Зокрема, Конгрес 
уточнив визначення деяких понять: «громада» – відносно невелика 
група осіб, які мешкають на конкретній території та пов’язані між 
собою спільними інтересами; «участь громадськості» – сукупність 
способів й методів, завдяки яким громадські групи допомагають за-
побігати злочинності. 

Достатньо багато питань щодо участі населення й різних форм 
громадських об’єднань у протидії злочинності було присвячено на 
Сьомому конгресі із запобігання злочинності та поводженню із пра-
вопорушниками (Мілан, 26 серпня – 6 вересня 1985 р.), який став, без 
перебільшення, знаковим для світової теорії та практики запобігання 
злочинності. Це пов’язано із тим, що в одному з його робочих доку-
ментів «Нові форми злочинності і запобігання злочинності у контек-
сті розвитку: майбутні задачі» було закріплено теоретичні положення 
протидії злочинності шляхом реалізації спеціальних стратегій, що 
базувалась на опитуванні 44 країн світу. І одне з центральних місць 
у запровадженні цих запобіжних напрямів роботи відводилось саме 
громадському впливу на злочинність. 

1  A/CONF.43/2 // Робочий документ Четвертого конгресу ООН із запобігання 
злочинності та поводженню із правопорушниками «Участь громадськості у запобі-
ганні і боротьбі зі злочинністю, включаючи злочинність неповнолітніх» (Кіото, 
17–26 серп. 1970 р.). – 29 с.
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У цілому усі виділені стратегії можна розділити на дві великі групи, 
які пропонуємо розглянути більш докладно. Перша непряма стратегія 
містить такі напрями роботи, як підвищення рівня життя, надання від-
повідної освіти, створення умов для конструктивного проведення до-
звілля, боротьба із безробіттям, вирішення питань житлового будівни-
цтва та господарства, допомога у сфері соціального забезпечення.

Прямі стратегії включають: а) втручання у кризові ситуації; 
б) зменшення можливостей для учинення злочинів; в) патрулювання; 
г) різні пропагандистські кампанії; д) відвідування установ виконан-
ня покарань1.

Окремо в цьому документі Конгресу було вказано стратегію щодо 
участі громад у запобіганні злочинності. Виділення цієї стратегії 
в окрему ланку загальної структури цих напрямів діяльності із проти-
дії злочинності доводить особливе значення громадського впливу на 
злочинність, а відтак – його не до кінця використані можливості 
у царині запобігання злочинності2. 

Ювілейний Десятий конгрес ООН із запобігання злочинності та 
поводженню із правопорушниками (Відень, 10–17 квітня 2000 р.) та-
кож не оминув теоретичні питання участі громадськості у протидії 
злочинності. У його матеріалах відзначається, що сучасний досвід 
залучення населення до впливу на злочинність не обмежується ви-
дами співробітництва громадськості й державних органів влади, що 
виділялись вище. У деяких країнах зарекомендували себе форми 
роботи, що спираються на партнерські відносини не лише поліції 
з місцевими органами влади, а й із місцевими діловими колами, що 
можуть брати участь у фінансуванні діяльності із протидії злочин-
ності на території громади3.

1  Також див. : Голіна В. В. Нові підходи до запобігання злочинності в Україні / 
В. В. Голіна, М. Г. Колодяжний // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – 
Х. : Право, 2012. – Вип. 24. – С. 48–56.

2  A/CONF.121/18 // Робочий документ Сьомого конгресу ООН із запобігання 
злочинності та поводженню із правопорушниками «Нові форми злочинності і запо-
бігання злочинності у контексті розвитку: майбутні задачі» (Мілан, 26 серп. – 6 вер. 
1985 р.). – 35 с.

3  A/CONF.187/7 // Робочий документ Десятого конгресу ООН із запобігання 
злочинності та поводженню із правопорушниками «Ефективне запобігання злочин-
ності: у ногу із новітніми досягненнями» (Відень, 10–17 квіт. 2000 р.). – 13 с.
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В Одинадцятому, Дванадцятому й Тринадцятому конгресах ООН, 
що відбулись у 2005 р., 2010 р. та 2015 р. відповідно, також було на-
голошено на актуальності та значущості у ХХІ ст. громадського реа-
гування на злочинність та її негативні наслідки для суспільства. 

Розгляд теоретичних питань громадського впливу на злочинність, 
вироблених ученими різних країн, дає підстави для вирішення на-
ступних наукових завдань, що полягають у вивченні сучасного стану 
використання громадськості у запобіганні злочинності у різних кра-
їнах світу.

5.2. Громадський вплив на злочинність  
у Сполучених Штатах Америки 

Міжнародний досвід протидії злочинності доводить той факт, що 
США входить до когорти країн, в яких стратегія участі громадськос-
ті у запобіганні злочинності реалізується якнайповніше. Стабілізація 
стану злочинності, а також скорочення основних її кількісно-якісних 
показників останніми роками у цій державі дає підстави стверджува-
ти про велику роль у цьому процесі, окрім іншого, саме громадськос-
ті. Ураховуючи вищезазначене, проаналізуємо основні форми роботи 
громадських формувань та окремих громадян у системі суб’єктів 
протидії злочинності цієї країни шляхом їх класифікації за характе-
ром діяльності на: 1) патрулювання у громадських місцях1; 2) участь 
у програмах профілактичного спрямування2; 3) надання інформації 
про вчинені злочини; 4) участь у просвітницьких заходах.

Патрулювання у громадських місцях. Слід зазначити, що цьому 
напряму роботи з боку місцевих громад поліцією США не завжди 

1  Див. : Колодяжний М. Г. Злочинності – громадську протидію (сучасний досвід 
США) / М. Г. Колодяжний // Політика в сфері боротьби зі злочинністю : мат. Всеукр. 
наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 1–2 бер. 2013 р.). – Івано-Франківськ : При-
карпат. нац. ун-т імені Василя Стефаника, 2013. – С. 269–271.

2  Див. : Колодяжний М. Г. Участь громадськості у програмах запобігання зло-
чинності в США / М. Г. Колодяжний // Теорія і практика правознавства. – 2013. – № 1 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/tipp_2013_1_30.
pdf – Заголовок з екрана.
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приділялась велика увага. Протягом останніх 40 років правотворча 
й правозастосовна практика цієї країни пережили кілька реформ, що, 
у свою чергу, відбились на основних підходах, які застосовувались 
владою при запобіганні злочинності. У 70-х рр. ХХ ст. основний 
акцент американської державної політики у сфері запобігання зло-
чинності здійснювався відповідно до рекомендацій авторитетних на 
той час учених. Вказані рекомендації спирались на соціальне рефор-
мування (боротьба із безробіттям, підвищення стандартів соціально-
го забезпечення, матеріальне стимулювання незахищених верств 
населення)1. Однак, як відомо, результати такої політики є дещо від-
строченими у часі. Тому, враховуючи недостатність результатів за-
провадження загальносоціальних заходів та різке зростання злочин-
ності в цей період, 80-ті рр. ХХ ст. вже були пов’язані із суттєвим 
посиленням каральної практики, розширенням штату судів та органів 
поліції й прийняттям кількох законів, що значно розширювали права 
останніх2. Це дало свій ефект, однак нетривалий: у 1981–1984 рр. 
тяжка злочинність скоротилась з 13 млн до 11,8 млн учинених зло-
чинів. І вже у 1985 р. відбулось підвищення її рівня. Це є додатковим 
прикладом так званої кримінологічної аксіоми: ефект жорстких за-
ходів завжди має обмежений у часі характер, і якщо первинний успіх 
не закріпити комплексом інших заходів впливу на злочинність – слід 
очікувати її невпинного зростання3.

Тому наприкінці 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст. було розпочато від-
новлення системності запобігання злочинності у США, ядром якої 
стало реформування поліції. Нова концепція базувалась та продовжує 
базуватись на громадській поліцейській діяльності (community policing), 

1  Шур Э. М. Наше преступное общество (социальные и правовые источники 
преступности в Америке) / Э. М. Шур ; пер. с англ. Ю. А. Неподаева, предисл. и под 
ред. В. Н. Кудрявцева. – М. : Прогресс, 1977. – С. 17, 18; Кларк Р. Преступность 
в США (замечания по поводу ее природы, причин, предупреждения и контроля) / 
Р. Кларк ; пер. с англ. А. С. Никифорова, под ред. и со вступ. ст. Б. С. Никифорова. – 
М. : Прогресс, 1975. – С. 147. 

2  Шостко О. Ю. Концепції кримінальної юстиції у США і попередження зло-
чинності / О. Ю. Шостко // Становлення правової системи демократичної України 
та юридична наука : короткі тези доп. та наук. повідом. наук. конф. молодих учених 
та аспіратнів ; за ред. М. І. Панова. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 1998. – С. 63–64.

3  Иншаков С. М. Зарубежная криминология : учеб. пособ. / С. М. Иншаков. – М. : 
Инфра-М – Норма, 1997. – 374 с.



Розділ 5. Міжнародний досвід участі громадськості у запобіганні і протидії...

200

яка іноді називається політикою орієнтації на місцеві громади. Одним 
із напрямів цієї доктрини стало саме широке залучення громадян до 
патрулювання у громадських місцях. Проаналізуємо зміст й особли-
вості реалізації запобіжної стратегії «community policing» на прикладі 
роботи окремого поліцейського підрозділу в США. Так, поліція міста 
Арройо Гранде (розташований на головному транспортному коридорі 
у центральній Каліфорнії між Лос-Анджелесом та Сан-Франциско), що 
обслуговує район із населенням у 70 тис., постійно відзначається за 
свої досягнення саме щодо запровадження запобіжної політики орієн-
тації на місцеві громади. За це у березні 1999 р. відділок поліції цього 
міста отримав нагороду як фіналіст щорічного змагання за високу якість 
у здійсненні поліцейського нагляду з орієнтацією на громадськість 
(конкурс фінансується регіональними інститутами охорони громад-
ського порядку Лос-Анджелеса, Сакраменто й Сан-Дієго)1. Через це 
цей відділ визнано моделлю агенції з охорони законності у системі 
американського правосуддя. 

Виділимо основні ознаки роботи зазначеного поліцейського від-
ділку:

1) запровадження нової програми управління, орієнтованої на 
громади; 

2) поступове заміщення поліцейської концепції контролю страте-
гією більш тісної роботи з місцевою громадою;

3) розширення таких видів діяльності, як: заохочення громадян за 
підтримку безпеки у районі проживання та співробітництво із полі-
цією; поліпшення зв’язків поліції з місцевим населенням і урядовими 
установами;

4) реорганізація поліції з органу, що реагує на наслідки учинених 
злочинів, на інститут партнерства й соціальної допомоги; 

5) урахування думки місцевої громади щодо пріоритетів роботи 
поліції;

6) оцінка ефективності діяльності поліції здійснюється на під-
ставі глибини кооперації із громадськістю та запровадження обслу-
говуючої функції; 

1  Майоров В. И. Организация деятельности по охране общественного порядка 
в США, странах Европы и России : учеб. пособ. / В. И. Майоров. – Челябинск : По-
лиграф-Мастер, 2003. – С. 22.
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7) підвищення співпраці із населенням дозволяє уникати необхід-
ності розширення штату поліцейських, а, відтак, – заощаджувати 
державний бюджет тощо.

На середину 90-х рр. минулого століття у столиці США, Вашинг-
тоні, налічувалось майже 300 патрульних груп місцевих мешканців 
чисельністю майже 14 тис. осіб. Іноді такі добровольці здійснюють 
патрулювання у складі груп, що включають поліцейських чи бійців 
національної гвардії. Результати такої практики призвели до того, що 
у 1993 р. у столиці США рівень нічних крадіжок зі зламом скоротив-
ся на 40 %, а питома вага угонів авто у структурі всієї злочинності 
зменшилась з 12 % до 2 %1. 

Продовжуючи вдалий приклад діяльності добровільних патрулів 
у штаті Вашингтон, відзначимо, що він не обмежується його цен-
тром. Така практика поширена й у більш провінціальних містечках, 
до яких можна віднести м. Анакортес, що налічує трохи більше 16 
тис. мешканців. При місцевому департаменті поліції з 1992 р. до 
теперішнього часу успішно функціонує патруль, до складу якого 
входить понад 80 свідомих громадян, які зацікавлені у правопоряд-
ку й безпеці власного міста. Патруль розділений на дві групи – 
«Центр» і «Захід», що здійснюють охорону громадського порядку 
та є «очами й вухами» поліції Анакортес. Лише у 2010 р. учасники 
допоміжних патрулів витратили на безкоштовній основі понад 3,5 
тис. год. власного часу на цю діяльність. До основних форм роботи 
цих патрулів відносяться:

– охорона громадського порядку в найбільш криміногенних міс-
цях;

– спостереження за підозрілими особами й припинення антисо-
ціальної поведінки з їх боку;

– перевірка збереження особистого майна мешканців Анакортеса, 
які перебувають у відпустці поза межами міста (188 рейдів у 2010 р.); 

– видача письмових попереджень особам, які здійснили парку-
вання автомобіля у недозволених місцях;

– патрулювання у центрі міста з метою охорони майна в офісах 
юридичних осіб;

1  Иншаков С. М. Зарубежная криминология : учеб. пособ. / С. М. Иншаков. – М. : 
Инфра-М – Норма, 1997. – 374 с.
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– інформування громадськості про вчинені у місті сексуальні 
злочини.

У деяких штатах поширене патрулювання «Ангелів-охоронців», 
члени якої уперши стали охороняти метро Нью-Йорка, а на теперіш-
ній час їх відділки функціонують більше, ніж у 30 американських 
містах1. «Ангели-охоронці» представляють собою групи доброволь-
ців, які пройшли спеціальну підготовку і виконують охорону громад-
ського порядку в уніформі без зброї. За зовнішнім виглядом такі 
особи нагадують поліцейських, однак ними не являються. В експе-
риментальних районах, де запроваджувалась програма участі таких 
груп, рівень майнових злочинів скоротився на 10 %2.

У цілому високий рівень довіри населення до поліції й активність 
громадян у правоохоронній діяльності у США пояснюється створен-
ням спеціальних громадських організацій, що координують роботу 
в цій сфері. Так, у 1974 р. було створено Національну лігу із запобі-
гання злочинності силами населення, під егідою якої здійснюється 
комплекс заходів у межах системи самооборони, що, окрім спільного 
патрулювання із поліцією, включає співпрацю у розкритті злочинів, 
профілактику підліткового наркотизму тощо3.

Взагалі, за оцінками учених, оптимізувати діяльність охорони 
громадського порядку з боку місцевого населення у США вдалося 
після створення у 1999 р. Асоціації громадського патрулювання, 
10 тис. членів якої є особливо активними у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі 
та Чикаго. Незважаючи на те, що, наприклад, у 2009 р. рівень без-
робіття у США залишався стабільним (10 %), в країні вдалося скоро-
тити на 7,5 % зареєстровані грабежі та на 19 % – угони автомобілів. 
Спеціалісти пов’язують покращення динаміки злочинності саме із 
позитивним ефектом додаткової допомоги з боку громадян, у тому 

1  Майоров В. И. Организация деятельности по охране общественного порядка 
в США, странах Европы и России : учеб. пособ. / В. И. Майоров. – Челябинск : По-
лиграф-Мастер, 2003. – С. 41.

2  Взаимодействие милиции и населения: к итогам харьковского эксперимента. – 
Харьков : Нац. ун-т внутр. дел, 2003. – С. 16.

3  Шостко О. Ю. Суб’єкти по попередженню злочинності неповнолітніх у США: 
система і функції / О. Ю. Шостко // Проблеми законності : республік. міжвід. наук. 
зб. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 1998. – Вип. 34. – С. 193–
197.
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числі безробітних, які задіяні у протидії вуличній злочинності. Лише 
у Чикаго на оплату річної зарплатні громадським патрулям виділя-
ється близько 60 млн дол. США1. Звичайно є й інші приклади вдало-
го застосування стратегії патрулювання громадськістю вулиць у США.

Участь у програмах профілактичного спрямування є одним із 
найпріоритетніших напрямів реалізації сучасної державної криміно-
логічної політики США. Підвалини застосування програмного під-
ходу до вирішення проблеми скорочення злочинності у цій країні були 
закладені ще кілька десятиліть тому. У цілому американські урядові 
програми запобігання злочинності включають в себе визначення на-
прямків соціологічних досліджень, розробку й удосконалення їх 
методики, підготовку відповідного персоналу, фінансування, органі-
зацію й власне реалізацію профілактичних заходів. 

Аналіз різних профілактичних програм, які здійснюються у меж-
ах роботи таких організацій, показує, що кількість цих проектів на-
разі у США сягає за сотню; приймаються вони на різних рівнях 
(федеральному, конкретному штаті чи місцевому); реалізуються 
у межах первинного (загальносоціального), вторинного (профілак-
тичного) чи третинного (профілактика рецидиву) рівнів запобігання 
злочинності; спрямовані на протидію, як правило, конкретному виду 
злочинності чи її фоновому явищу. 

На думку окремих кримінологів, скорочення у США протягом 
1999–2008 рр. злочинності неповнолітніх на 16 % відбулось за рахунок 
доволі ефективної системи функціонування програм запобігання зло-
чинності неповнолітніх. Вони діють на різних рівнях, є детально 
обґрунтованими, у них беруть участь громадські й релігійні органі-
зації за активної підтримки населення2. Наприклад, серед сучасних 
програм щодо протидії підлітковій та молодіжній злочинності, у яких 
громадськість бере активну участь, можна виділити: «National Guard 
Youth Foundation» (Молодіжний фонд «Національна гвардія»), 
м. Александрія, штат Вірджинія; «The Community School» (Школа 

1  Винокур Б. ДНД по-американски: граждане США все активнее участвуют 
в патрулировании своих городов / Б. Винокур // Новые известия. – 2010. – 21 января.

2  Шостко О. Ю. Теорії причин злочинності неповнолітніх у сучасній американ-
ській кримінології : наук.-практ. посіб. / О. Ю. Шостко. – К. : Ред. журн. «Право 
України» ; Х. : Право, 2013. – С. 6, 7. (48 с.)
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громади), м. Кемден, штат Мен; «Alliance for Children and Families» 
(Альянс для дітей та сімей), м. Мілуокі, штат Вісконсін; «The 
Academy» (Академія), м. Піттсбург, штат Пенсильванія1; «Drug Abuse 
Resistance Education» (Зловживання наркотиками: опір утворенню) – 
реалізується у 75 % шкіл США й 43 країнах світу2 та ін.

Також при Міністерстві юстиції США функціонує агенція – Управ-
ління програм юстиції (The Office of Justice Programs – OJP), яка має 
безпосереднє відношення до діяльності громадських об’єднань щодо 
охорони правопорядку в США. Це Управління займається вивченням, 
оцінкою й удосконаленням існуючої системи юстиції на федерально-
му й місцевому рівнях шляхом запровадження інновацій у роботі 
суб’єктів кримінальної юстиції цієї держави. 

Вказаним Управлінням, окрім іншого, здійснюється оцінка існу-
ючих програм профілактики злочинності та її окремих проявів на 
підставі реальних показників. Зокрема, вивчаються чинні програми 
запобіжного спрямування на державному й місцевому рівнях у сфері 
кримінального правосуддя, правосуддя у справах неповнолітніх, 
скорочення віктимізації населення і захисту прав потерпілих від зло-
чинів. Для цього розроблена прозора система градації таких програм 
залежно від критерію їх реальних показників ефективності й відгуків 
їх учасників: «ефективні», «багатообіцяючі» та «неефективні». Ста-
ном на квітень 2013 р. предметом спеціального дослідження з боку 
OJP стали 256 програм, серед яких 28 % визнано ефективними, 61 % – 
перспективними (які потребують певних змін та удосконалення через 
досягнення не всіх поставлених перед ними цілей) та 11 % – неефек-
тивними. 

Серед 72 програм із високим показником їх ефективності можна 
виділити такі проекти, як: «Adolescent Transitions Program» (Підліт-
кова програма переходів); «Big Brothers Big Sisters» (Великі браття, 

1  New Programs for Youth Offenders: a Search for Effective National Models / Center 
for National Policy. – Washington, 2001. – 36 p.

2  Шостко О. Ю. Програми запобігання наркоманії серед підлітків у США / 
О. Ю. Шостко // Проблемы совершенствования украинского законодательства 
и повышение эффективности правоприменительной деятельности : темат. сб. науч. 
тр. ; отв. ред. Н. И. Панов. – Харьков : Нац. юрид. акад. Украины, 1997. – С. 157–161; 
Drug Abuse Resistance Education [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.dare.com/home/about_dare.asp – Зоголовок з екрана.
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великі сестри); «Operation Peacekeeper» (операція «Хранитель миру»); 
«Hot Spots» (Гарячі точки) та ін.

Звичайно, на цьому програмний підхід запобігання злочинності 
у США із використанням можливостей громадськості не вичерпуєть-
ся. Існують й інші вдалі приклади. Так, наразі у США набула широ-
кого поширення програмна реалізація наукових ідей сучасного аме-
риканського кримінолога Д. Кеннеді, який очолює Центр профілак-
тики та контролю злочинності, а також викладає у Коледжі 
кримінального правосуддя імені Джона Джея (м. Нью-Йорк). Суть 
його запобіжної кримінологічної теорії втілена у програмах «Operation 
Ceasefire» (Припинення вогню) і «Drug-market Intervention» (Втру-
чання у ринки наркотиків). Вони базуються на переконанні членів 
й ватажків вуличних банд, які спеціалізуються на насильницькій та 
наркотичній злочинності, щодо припинення їх злочинної діяльності. 

Суть програми зводиться до збору поліцією доказової бази фактів 
учинення конкретними особами різних злочинів. Після демонстрації 
поліцією злочинцям сукупності доказів, які підтверджують їх вину, 
останнім пропонується взяти участь у профілактичних бесідах із пред-
ставниками місцевої громади (сусідами, друзями, педагогами, батька-
ми, соціальними працівниками й поліцейськими) в обмін на гарантію 
не арештовувати злочинців. Запровадження указаних проектів показа-
ло високу ефективність, оскільки в тих містах, де вони проводились, 
рівень убивств скорочувався на 60 %, а загальний рівень злочинності – 
майже наполовину. Вперше означені програми були реалізовані 
у 2003 р. в м. Хай-Пойнт (штат Північна Кароліна). Після обнадійливих 
результатів ця практика на теперішній час поширилась майже на 100 
міст США і навіть інші держави (Велика Британія, Австралія, Бразилія, 
Колумбія, Мексика, деякі країни Карибського басейну)1.

1  Докладніше див. : Монсен Л. В городе Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния) при-
меняют новые методы в борьбе с преступностью / Л. Монсен [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://iipdigital. usembassy.gov/st/russian/article/2012/08/20120807134276.
html#axzz24I64K5cI – Заголовок з екрана; Монсен Л. Операция «Прекращение огня»: 
в городах Америки борются с преступностью / Л. Монсен [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/article/2012/08/20120822134993. 
html#axzz288yAURwh – Зоголовок з екрана; Монсен Л. Новый подход сокращает пре-
ступность в Хай-Пойнте (штат Северная Каролина) / Л. Монсен [Електронний ре-
сурс].  – Режим доступу :  ht tp: / / i ipdigital .usembassy.gov/st /  russian/
article/2012/08/20120802134062.html#axzz27fYNkZE6 – Заголовок з екрана.
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Аналіз вказаних різноманітних профілактичних програм, проектів 
й спеціальних операцій, що здійснювались та продовжують реалізо-
вуватись у різних містах США, дозволяє дійти до таких висновків: 

а) вони спрямовані на запобігання конкретним видам злочинів чи 
фоновим явищам злочинності (корислива, насильницька злочинність, 
алкоголізм, наркоманія та ін.); 

б) розраховані на певні вікові групи їх учасників (діти (6–12 років), 
підлітки (14–18 років), молоді люди (18–25 років), дорослі); 

в) запроваджуються за участі різних суб’єктів (поліція, добро-
вольці, волонтери, психологи, педагоги, батьки, родичі, соціальні 
працівники тощо); 

г) базуються переважно на положеннях конкретної кримінологіч-
ної запобіжної теорії (соціального контролю, соціального управління, 
навчання, екологічного дизайну і т.ін.).

Надання інформації про вчинені злочини. Цей напрям запобіжної 
діяльності полягає у підвищенні в населення довіри до правоохорон-
них органів та заохочення громадян за допомогу у розкритті й роз-
слідуванні різних злочинів1. 

Загальновідомо, що поліція жодної країни не у змозі приборкати 
злочинність без допомоги населення. Тому вона вимушена шукати 
різні форми залучення громадян до запобігання і протидії злочиннос-
ті у виді конкретної допомоги шляхом, наприклад, оплати послуг, 
звільнення від відповідальності, угоди злочинця із правосуддям та ін. 
У багатьох країнах вважається розумним й моральним повідомити до 
поліції про злочин, що готується або вже учинений. Це розглядається 
владою і суспільством формою турботи громадян правовим режимом 
у власній державі, місті чи на своїй вулиці. І все перелічене є досить 
поширеною практикою у сучасних США, де інформатор (викри-
вач) може стати навіть людиною року2. 

1  Денисова Т. А. Про нові підходи боротьби зі злочинністю: зарубіжний досвід 
/ Т. А. Денисова // Вісн. Луган. ін.-ту внутр. справ МВС України. Спец. вип. «Адмі-
ністративно-правові та кримінологічні аспекти діяльності органів внутрішніх справ 
прикордонних районів». – Луганськ : РВВ ЛІВС, 2000. – С. 119–122.

2  Докладніше див. : Graham J. Crime Prevention Strategies in Europe and North 
America / J. Graham, T. Bennett. – Helsinki, 1995. – Р. 47–96. (138 р.); Лунеев В. В. Курс 
мировой и российской криминологии : учебник : в 2 т. – Т. 1 : Общая часть / В. В. Лу-
неев. – М. : Юрайт, 2011. – С. 861.
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У США набув поширення спеціальний проект «Crime Stoppers» 
(Зупини злочинця), що передбачає тісне співробітництво ЗМІ, право-
охоронних й адміністративних органів і добровільних інформаторів 
у сфері протидії злочинності1. Підвалиною сучасної практики реалі-
зації цього проекту є грошова винагорода розміром від 100 до 1000 
дол. США тих осіб, які надають будь-які відомості про вчинений 
латентний злочин2. При цьому у фінансуванні програми «Зупини зло-
чинця» беруть участь комерційні структури (банки, окремі бізнесме-
ни), які зацікавлені у захисті своїх інтересів й скороченні місцевої 
злочинності3. Наприклад, в м. Бостон протягом 1986–1996 рр. завдя-
ки тісному співробітництву громадян й поліції вдалось скоротити 
рівень злочинності майже на третину4.

«Neighborhood Watch» (Сусідське спостереження) є ще одним 
досить поширеним у США різновидом програм щодо надання гро-
мадянами відомостей до поліції про вчинені злочини. Така практи-
ка була започаткована у 70-х рр. ХХ ст., а потім швидко поширилась 
на Канаду, Велику Британію й Королівство Нідерландів. Так, у США 
близько 20 % родин мешкають у районах, де діють такі проекти, 
а третина з них самі беруть участь в цих програмах. Ключовим 
принципом сусідського спостереження є розширення неформально-
го нагляду та своєчасного інформування поліції про учинені право-
порушення. Це призводить до збільшення кількості арештів і, як 
наслідок, – скорочення рівня місцевої злочинності, особливо її ре-
цидивної частини. Також указана практика сприяє зменшенню у на-
селення страху перед злочинністю та підвищенню рівня безпеки 
у районі проживання5.

1  Голіна В. В. Запобігання злочинності (теорія і практика) : навч. посіб. / В. В. Го-
ліна. – Х. : Нац. юрид. акад.. України, 2011. – С. 117.

2  Шакун В. І. Урбанізація і злочинність : монографія / В. І. Шакун. – К. : Укр. 
акад. внутр. справ, 1996. – С. 223.

3  Бандурка О. М. Партнерські взаємовідносини між населенням та міліцією : 
підручник / О. М. Бандурка, В. О. Соболєв, В. І. Московець. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту 
внутр. справ, 2003. – С. 268, 269. 

4  A/CONF.187/11 // Робочий документ «Участь громад у запобіганні злочиннос-
ті» Десятого конгресу ООН із запобігання злочинності і поводженню з правопоруш-
никами (Відень, 10–17 квіт. 2000 р.). – 25 с.

5  Взаимодействие милиции и населения: к итогам харьковского эксперимента. – 
Харьков : Нац. ун-т внутр. дел, 2003. – С. 17. 
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Дієвою сучасною формою залучення громадськості до запобігання 
злочинності у США є її участь у просвітницьких заходах. Різновидом 
такої діяльності можна назвати роботу так званих Цивільних поліцей-
ських академій (Civil Police Academy), що започаткували свою роботу 
у 1985 р. при Департаменті поліції м. Орландо (штат Флоріда). Навчан-
ня у таких академіях зводиться до 13-тижневого просвітницького курсу, 
протягом якого слухачі: вивчають чинні нормативно-правові акти у сфе-
рі запобігання злочинності у конкретному штаті США; ознайомлюють-
ся зі станом злочинності й найбільш небезпечними її проявами; освою-
ють основи охорони громадського порядку та розкриття злочинів тощо1.

У сучасних США існують, звичайно, й інші аналогічні вдалі при-
клади. У м. Кенмор (штат Вашингтон) щороку відбувається 10-тиж-
невий курс під назвою «The Citizen’s Academy» (Громадянська акаде-
мія), робота якої спрямована на підвищення взаємопорозуміння 
мешканців й місцевої поліції шляхом розширення уявлення перших 
про принципи, форми і складність роботи правоохоронців. Цей курс 
охоплює різні теми: оборонна тактика, особливості розслідування 
нещасних випадків, убивств й тяжких злочинів, специфіка функціо-
нування системи ідентифікації відбитків пальців тощо. Наприклад, 
у 2013 р. курси Гомадянської академії в м. Кенмор відбулись з 13 бе-
резня до 15 травня з 18.00 до 21.00. 

У межах зазначеної запобіжної стратегії у США також запрова-
джуються так звані геолокаційні проекти на кшталт «Карта злочин-
ності», що представляє собою автоматизовану систему збору даних 
поліцейської кримінально-правової звітності про злочинність і зло-
чинців. Іншими словами, «Карта злочинності» є своєрідним віддзер-
каленням (у кримінологічному розумінні) географії та топографії 
сучасної американської злочинності. Представлений електронний 
сервіс дозволяє підвищити кримінологічну поінформованість грома-
дян про найбільш криміногенні райони різних міст з метою зменшен-
ня рівня віктимізації населення2.

1  Бандурка О. М. Партнерські взаємовідносини між населенням та міліцією : 
підручник / О. М. Бандурка, В. О. Соболєв, В. І. Московець. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту 
внутр. справ, 2003. – С. 279–284.

2  Воропай Е. «Карта преступности» – это американская система оповещения 
и информирования общественности о криминогенной ситуации в городах США / 
Е. Воропай [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://te-st.ru/apps/raids-online/ – 
Заголовок з екрана.
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Крім цього, на теперішній час у США набір просвітницьких за-
ходів здійснюють різні державні громадські організації. Серед них 
можна виділити «National Association of Town Watch» (Національна 
асоціація міської варти). Ця некомерційна громадська організація 
функціонує з 1981 р. у сфері протидії наркоманії шляхом залучення 
до своїх лав волонтерів та роз’яснення громадянам напрямів запо-
бігання цьому «фоновому» явищу злочинності. 

Отже, аналіз сучасної практики запобігання злочинності у США 
показує, що громадськість у цій державі займає провідне місце в сис-
темі суб’єктів запобігання злочинності. Це пояснюється різноманіттям 
форм роботи різних громадських об’єднань, обсягами державного 
фінансування та розширенням сфер їх функціонування. Такий по-
зитивний сучасний зарубіжний досвід у царині протидії злочинності, 
безперечно, є корисним для удосконалення вітчизняної правотворчої 
й правозастосовної практики, у реформуванні якої вже давно назріла 
необхідність. 

5.3. Сучасний стан використання громадськості  
у сфері запобігання злочинності у Великій Британії 

Теорія і практика запобігання злочинності у Великій Британії має 
багато спільних рис із США. Кримінологи із США здійснили значний 
внесок у розробку багатьох профілактичних заходів, у тому числі 
поєднаних із діяльністю громадськості: маркування майна; освітле-
ність віктимогенних об’єктів; програма сусідського спостереження; 
громадське патрулювання й житлова політика у сфері планування 
й проектування будівель; розробка так званих гарячих точок злочин-
ності із врахуванням її географії і топографії тощо1. При цьому бри-
танській підхід до справи запобігання злочинності має і власну спе-
цифіку. 

У 1994 р. уряд Великої Британії виступив з ініціативою під назвою 
«Партнери проти злочинності» (Partners Against Crime), метою якої 

1  Ведерникова О. Н. Теория и практика борьбы с преступностью в Великобри-
тании / О. Н. Ведерникова. – М. : Рос. криминол. ассоц., 2001. – С. 272, 283.



Розділ 5. Міжнародний досвід участі громадськості у запобіганні і протидії...

210

є поглиблення подальшого співробітництва поліції і населення щодо 
профілактики злочинів. В межах цієї ініціативи реалізується низка 
програм:

– «Сусідське спостереження» (Neighbourhood Watch);
– «Вуличне патрулювання» (Street Watch); 
– «Квартальний констебль» (The Neighbourhood Constable).
Крім цього, з 1983 р. у цій країні запроваджено програму «Більш 

безпечні міста» (The Safer Cities Programme), пов’язана з боротьбою 
не лише із злочинністю, а й усуненням почуття страху перед кримі-
нальними проявами. Вона реалізується на підставі сумісних дій міс-
цевої влади, поліції, представників приватного бізнесу й населення.

Із цього випливає, що урядом та правоохоронними органами роз-
глядуваної країни особлива увага приділяється діяльності «активних 
громадян» та їх профілактичній роботі у місцевій громаді («комью-
ніті») за місцем проживання. Це пов’язано із тим, що, на думку біль-
шості британців, побудова правової держави неможлива без участі 
громадян у соціальному житті, у тому числі в охороні громадського 
порядку1. 

Поліцію Великої Британії можна назвати основним суб’єктом за-
побігання злочинності. Вона здійснює не лише репресивну функцію, 
пов’язану із затриманням злочинців, розкриттям злочинів, а й реалі-
зує соціально-обслуговуючі та інформаційні напрями роботи, спря-
мовані на підвищення у громадськості довіри до правоохоронних 
органів й розширення участі першої у діяльності із запобігання зло-
чинам. Це вимагає постійного удосконалення роботи поліції, що до-
сягається її реформуванням. Метою сучасної реформи у поліції Ве-
ликої Британії є: послідовні й всеохоплюючі зміни як у місцевому 
(районному), так й національному масштабі; скорочення рівня зло-
чинності; підвищення професіоналізму поліцейських; зниження 
бюрократичних перепон у доступі британських підданих до поліцей-
ських послуг.

Однією із центральних підвалин цієї реформи має стати ще 
більше наближення поліцейських до місцевих громад, а також під-
вищення довіри громадськості до усієї системи органів криміналь-

1  Ведерникова О. Н. Теория и практика борьбы с преступностью в Великобри-
тании / О. Н. Ведерникова. – М. : Рос. криминол. ассоц., 2001. – С. 272, 283. 
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ної юстиції. Для цього була створена у 2013 р. Національна агенція 
боротьби зі злочинністю (NCA). Планується, що ця Агенція проти-
діятиме організованій злочинності, здійснюватиме укріплення на-
ціональних кордонів Великої Британії, запобігатиме шахрайствам, 
кіберзлочинності й захищатиме дітей і молодь від цих та інших 
кримінальних посягань. У своїй діяльності зазначена Агенція керу-
ватиметься, окрім застосування оперативно-розшукових заходів, 
звичайно ж підтримкою громадськості у запобіганні вказаним та 
іншим видам злочинності. Слід відзначити, що необхідність ство-
рення такого окремого органу обумовили чималі прямі й непрямі 
витрати передусім від організованої злочинності, які, за підрахун-
ками британських спеціалістів, сягають на теперішній час 20–40 
млрд фунтів стерлінгів на рік1. 

Досягненню поліцією Англії та Уельсу поставлених перед нею 
урядом та британським суспільством завдань, у тому числі щодо 
тісного взаємозв’язку із населенням на місцевому рівні, сприяє со-
лідне фінансування цього правоохоронного органу. Воно здійснюєть-
ся з кількох джерел: МВС, Міністерство у справах громад і місцевого 
самоврядування та дотації на поліцію на місцевому рівні. Як бачимо, 
навіть у сфері асигнування британської поліції простежується зв’язок 
і зацікавленість місцевих громад у якнайширшому використанні цим 
органом кримінальної юстиції його повноважень, доказом чому є вка-
зана структура фінансування англійської поліції. 

На теперішній час у поліції Великої Британії відбуваються 
глобальні перетворення. Генеральні вектори нової запобіжної док-
трини можна анонсувати словами Міністра внутрішніх справ, а з 
липня 2016 р. прем’єр-міністра цієї країни – Т. Мей. Вона відзна-
чила, що головним завданням сучасної британської поліції є ско-
рочення злочинності. Основним засобом досягнення цієї мети 
є децентралізація управління поліцейською системою. Починаючи 
з 2012–2013 рр. передбачається суттєве скорочення бюрократичної 
звітності органів поліції та підпорядкування їх роботи місцевим 
громадам, розширення соціально-обслуговуючої і допоміжної 
функції поліцейських. 

1  Докладніше див. : Homeoffice [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
www.Homeoffice.gov.uk – Заголовок з екрана.
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Елементами указаної управлінської доктрини є:
1) активне залучення громадськості до охорони громадського 

порядку;
2) запровадження практики виборності поліцейських посад у міс-

цевій громаді (конкретному міському районі);
3) підзвітність органів поліції місцевим мешканцям;
4) інформування підданих про рівень криміногенності за місцем 

проживання;
5) надання з боку органів державної влади й поліції грантів на 

фінансову підтримку найбільш активних громадських організацій, 
що задіяні у справі запобігання злочинності;

6) стимулювання державою роботодавців і бізнесменів з метою 
активізації їх підлеглих (працівників) у громадських справах й роз-
ширення лав добровольців у сфері профілактики злочинності;

7) створення Форуму інновацій щодо запобігання злочинності, 
в якому задіяні наукові кола, бізнес-структури та громадські органі-
зації, діяльність учасників якого спрямована на удосконалення стра-
тегій скорочення злочинності;

8) удосконалення програми громадського безпечного партнерства 
(CSPs), що включає розвиток нових можливостей скоординованої 
роботи органів державної влади, поліції і громадськості у запобіган-
ні злочинності та зменшенні витрат на цю діяльність1.

Взагалі у британському суспільстві серед урядовців, правоохо-
ронців, науковців і представників громадських організацій від-
буваються жваві обговорення сучасної ролі поліції у забезпеченні 
законності та захисту прав підданих, напрямів діяльності поліцей-
ських і т.ін. Найпоширенішу точку зору з цього приводу можна 
висловити словами колишнього міністра внутрішніх справ Великої 
Британії Х. Блерс, яка відзначила, що найкращим сучасним ново-
уведенням британської поліції за всю історію її існування є ство-
рення так званої громадської патрульної служби CSO (Community 
Support Officers), яка включає роботу добровільних помічників 
поліції2. 

1  A New Approаch to Fighting crime. – London : Home Office, 2012. – 12 р.
2  Москвичев А. И. Дебаты о реформе полиции Великобритании / А. И. Москви-

чев // Борьба с преступностью за рубежом. – 2005. – № 11. – С. 27–30.
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Використання сил добровольців часто здійснюється при прове-
денні масових заходів, розшуку злочинців, зниклих людей, в інших 
випадках посилення регулярних поліцейських сил. У багатьох граф-
ствах й містах Великої Британії існує інститут спеціальних констеблів, 
який сприяє роботі констеблів регулярних сил поліції. Спеціальні 
констеблі несуть службу у вільний від основної роботи час та отри-
мують за це погодинну оплату. 

Добровільні помічники використовуються переважно за місцем 
їх проживання. Це справляє позитивний вплив на їх активність, 
оскільки сприяє реалізації особистої зацікавленості у забезпеченні 
порядку на території обслуговування1.

Згідно із доповіддю «Поліцейська діяльність: модернізація повно-
важень поліції для задоволення потреб громади» функції указаних 
громадських помічників поліції було розширено видами діяльності, 
спрямованими на боротьбу із жебракуванням й антисоціальною по-
ведінкою. Натепер добровольці здійснюють патрулювання у громад-
ських місцях разом із поліцейськими. При цьому забороняється ви-
користовувати добровольців для затримання злочинців або у ситуа-
ціях, пов’язаних із застосуванням насильства або у випадках 
наявності загрози для їх життя чи здоров’я. На теперішній час таких 
вільнонайманих неатестованих працівників поліції налічується понад 
20 тис. осіб, на діяльність яких виділяється більше 50 млн фунтів 
стерлінгів. Також практика показує, що підвищенню якості роботи 
співробітництва громадськості та поліції сприяє запровадження під-
ходу, перевіреного пілотним проектом. Відповідно до нього навчання 
рекрутів (новачків) поліцейської служби відбувається переважно не 
у класах, а на «передовій» правоохоронної діяльності, тобто на вули-
цях, у житлових мікрорайонах, де має місце безпосереднє спілкуван-
ня помічників поліції і знаходження ними спільної мови із місцевим 
населенням2. 

1  Майоров В. И. Организация деятельности по охране общественного порядка 
в США, странах Европы и России : учеб. пособ. / В. И. Майоров. – Челябинск : По-
лиграф-Мастер, 2003. – С. 14.

2  Москвичев А. И. Дебаты о реформе полиции Великобритании / А. И. Москви-
чев // Борьба с преступностью за рубежом. – 2005. – № 11. – С. 27–30; Гаврило-
ва Е. Б. Мнение Федерации полиции о реформе английской полиции / Е. Б. Гаврило-
ва // Борьба с преступностью за рубежом. – 2005. – № 10. – С. 33–37
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Наприклад, станом на 2013 р. лондонська поліція нараховує у сво-
їх лавах близько 31 тис. поліцейських, з яких 2,5 тис. є добровольця-
ми-курсантами, а біля 5 тис. осіб – офіцерами-добровольцями1. Така 
структура поліції Лондона забезпечує належний рівень правопорядку, 
тісну взаємодію із місцевим населенням й підтримання довірливих 
відносин лондонців з офіційними державними інституціями.

Корисним із кримінологічної точки зору є досвід деяких британ-
ських міст щодо запровадження посади менеджерів з безпеки грома-
ди, які здійснюють координуючу функцію, спрямовану на підвищен-
ня партнерських відносин поліції з місцевими органами влади та 
місцевою громадою. Уперше такий досвід запроваджено у м. Брекнел 
Форест (графство Беркшил) у 1992 р., а згодом поширено у багатьох 
містах Туманному Альбіону. 

У Великій Британії набула поширення програма сусідського спо-
стереження. Вона характеризується тим, що її організація і запрова-
дження починається із загальних зборів мешканців багатоквартирно-
го будинку, мікрорайону чи приватного сектору. Учасники проекту 
висувають кандидатуру, що здійснюватиме координуючу роль між 
громадянами та поліцією. Зокрема, у штатному розкладі поліцейських 
відділків передбачено посаду офіцера по зв’язках із громадськістю, 
який: навчає жителів навичкам правомірної поведінки; консультує 
з питань особистої безпеки і віктимологічної профілактики; роз’яснює 
положення процесуального законодавства та ін. 

Роль самих учасників сусідського спостереження полягає у: по-
стійній зацікавленості подіями, що відбуваються у районі проживан-
ня та проблемами її мешканців; спостереження за будинками і майном 
сусідів; створення враження постійної присутності жителів, які уїха-
ли у відпустку чи відрядження (прибирання газет й пошти, розміщен-
ня власного автомобіля на сусідській стоянці, увімкнення світла на 
дворі у вечірній час); повідомлення до поліції за телефоном чи на 
особистому прийомі про підозрілих осіб тощо2.

1  Докладніше див. : Metropolitan Police[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://content.met.police.uk/ Site/diversityandequality – Заголовок з екрана. 

2  Докладніше див. : Бандурка О. М. Партнерські взаємовідносини між населен-
ням та міліцією : підруч. / О. М. Бандурка, В. О. Соболєв, В. І. Московець. – Х. : 
Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – С. 257–268.
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Своєрідним «ноу-хау» у сфері запобігання злочинності та під-
вищення кримінологічної поінформованості британців про злочин-
ність є запровадження електронного сервісу під назвою «Карта 
злочинності». Його суть полягає у можливості для будь-якого ко-
ристувача мережі Інтернет оцінити рівень криміногенності у будь-
якій частині столиці Великої Британії – Лондоні. Зокрема, сервіс 
дозволяє:

– визначити рівень й динаміку злочинності у певній частині Лон-
дона;

– виявити найбільш поширені злочини чи делікти відповідного 
району;

– порівняти показники злочинності теперішнього часу із попере-
дніми періодами;

– отримати інформацію про працівників поліції, які обслуговують 
відповідний район (прізвище, ім’я, посада, звання, фото, контактні 
телефони, години прийому тощо).

При цьому різні райони Лондона на цій карті мають власний колір 
(від блакитного до червоного), що свідчить по відповідний рівень 
криміногенності у британській столиці. Карта злочинності виявилась 
дуже вдалим експериментом МВС Великої Британії, що доводить 
підвищена зацікавленість до нього з боку британців: протягом 2011–
2012 рр. сервісом скористалось понад 500 млн разів1.

Безперечно такий підхід сприяє досягненню мети так званої об-
слуговуючої функції поліції, узгоджується із принципами політики 
орієнтування на громади. «Карта злочинності» завдяки розширенню 
уявлень людей про рівень злочинності в районі їх проживання чи 
роботи сприяє зменшенню віктимізації населення, скороченню витрат 
на злочинність. Але однією із головних її переваг є соціальна спря-
мованість цього сервісу, завдяки якому підвищується довіра до по-
ліції та всієї системи органів влади.

Британською поліцією створюються спеціальні організації, ді-
яльність яких спрямована на заспокоєння громадян й усунення стра-
ху перед злочинністю. Серед таких можна виділити, наприклад Фонд 

1  Metropolitan Police Crime Mapping [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://maps.met.police.uk/ – Заголовок з екрана. 
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«Безпечний Лондон». Ця організація створена за підтримки поліції 
і мерії столиці Великої Британії. Фінансування її діяльності здійсню-
ється з кількох джерел: з боку поліції, керівництва міста й приватних 
благодійних внесків. Основним завданням Фонду є організація вза-
ємодії поліції й лондонців, особливо у найбільш неблагополучних 
й криміногенних районах столиці Туманного Альбіону; зменшення 
віктимізації неповнолітніх через консультаційну та пропагандистську 
діяльність; виявлення родин із проявами сімейного насильства та 
надання їм необхідної допомоги; вивчення соціальних та інших про-
блем молодого покоління; сприяння розв’язанню різних проблем 
місцевих громад шляхом посередництва між ними та мерією міста 
тощо1. 

Отже, аналіз сучасного досвіду участі громадськості у запобіган-
ні злочинності у Великій Британії показує, що він має схожі ознаки 
із практикою США у цій сфері. Політика орієнтування на громади 
є основним вектором розвитку британської правоохоронної стратегії, 
на запровадження якої виділяються чималі кошти із державного, 
місцевого бюджетів та із спонсорських джерел. Одним із головних 
показників ефективності роботи поліції цієї держави на сучасному 
етапі є, з одного боку, рівень партнерських відносин з місцевим на-
селенням, а, з другого, – співвідношення витрачених коштів на бо-
ротьбу зі злочинністю та обсягу заощаджених коштів і людських 
ресурсів від потенційних злочинів, яким вдалось запобігти. І не 
останню роль у цій формулі відіграє громадськість як один з основних 
суб’єктів британської кримінологічної політики2. 

1  Metropolitan Police Crime Mapping [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://maps.met.police.uk/ – Заголовок з екрана. 

2  Також див. : Колодяжний М. Г. Досвід Великої Британії у використанні гро-
мадськості щодо запобігання злочинності / М. Г. Колодяжний // Форум права. – 2013. – 
№ 3. – С. 317–323 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/
FP_index.htm_2013_3_53.pdf – Заголовок з екрана; Колодяжний М. Г. Стратегія 
участі громадськості у запобіганні злочинності як складова кримінологічної політи-
ки Великої Британії / М. Г. Колодяжний // Правова доктрина – основа формування 
правової системи держави : мат. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю Нац. 
акад. прав. наук України та обговоренню п’ятитомної монографії «Правова доктри-
на Україна» (м. Харків, 20–21 листоп. 2013 р.). – Х. : Право, 2014. – С. 680–683.
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5.4. Місце громадськості у програмах запобігання 
злочинності в країнах-членах Європейського Союзу

Здійснимо аналіз найбільш успішних практик запобігання зло-
чинності за участі громадськості у низці країн ЄС, в яких склалися 
вже усталені підходи взаємодії поліції й органів державної влади із 
місцевим населенням.

Федеративна Республіка Німеччина. У ФРН на початку 90-х рр. 
ХХ ст. були створені ради із запобігання злочинності як на рівні зе-
мель, так і у масштабі муніципалітетів. Всього вказана держава на-
лічує близько 2 тис. різних за масштабом функціонування органів 
запобігання злочинності. Основні з них здійснюють свою діяльність 
на рівні земель, розглядаючи злочинність місцевим явищем. При 
цьому Федеральний уряд проводить загальнодержавну політику 
контролю злочинності1. 

Визначальну роль у запобіганні злочинності у ФРН на сучасному 
етапі відіграє Інститут «Німецький форум запобігання злочинності» 
(DFK). Він бере участь в обмеженні криміногенного потенціалу ні-
мецького суспільства шляхом посилення відчуття безпеки громадян 
й зменшення шкоди від злочинів. DFK спільно із федеральними, зе-
мельними, державними й недержавними установами розробляє сус-
пільну стратегію запобігання злочинності, у його полі зору перебуває 
міжгалузева запобіжна діяльність. Крім цього, цей суб’єкт об’єднує 
численні ініціативи запобіжного характеру, забезпечуючи здійснення 
кримінологічних стратегій, програм і заходів на загальнонаціональ-
ному рівні2. 

Ще однією значущою для практики запобігання злочинності 
у ФРН є програма (інформаційна система) під назвою «PrävIS». Вона 
займає серед проектів запобігання злочинності особливе місце, 
оскільки виступає своєрідною системою менеджменту протидії, міс-

1  Докладніше див. : The European Crime Prevention Network (EUCPN) [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу : http://www.eucpn.org/strategies/index.asp – Заголовок 
з екрана.

2  Мошак Г. Г. Використання засобів приватного права у запобіганні злочиннос-
ті / Г. Г. Мошак. – Х. : Кроссроуд, 2010. – С. 90–92. 
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тить механізми, що використовуються для обробки великого масиву 
даних у державному масштабі1. 

Ураховуючи вказані підвалини сучасної концепції запобігання 
злочинності у ФРН, проаналізуємо найбільш поширені програми 
профілактики різних груп злочинів цієї країни, де громадськість ви-
ступає одним із основних суб’єктів. Для цього скористаємось відо-
мостями про передовий досвід запобігання злочинності, що узагаль-
нений Європейською мережею запобігання злочинності (European 
Crime Prevention Network – EUCPN). Ця організація створена у 2001 р. 
На її діяльність протягом 2001–2014 рр. виділено 845 тис. євро, зо-
крема на: виявлення ефективної практики у сфері запобігання зло-
чинності в Європі; сприяння обміну знаннями і досвідом у вказаній 
царині між країнами ЄС; допомогу у розвитку місцевих й національ-
них стратегій запобігання злочинності тощо.

Наразі EUCPN здійснює свою діяльність відповідно до багато-
літньої концепції, розрахованої на 2010–2015 рр. Основними складо-
вими цієї концепції є вивчення й удосконалення існуючих передусім 
програмних підходів до запобігання молодіжній злочинності; зло-
чинам, учиненим із застосуванням холодної зброї; обмеження вікти-
мізації підлітків у кіберпросторі; протидії злочинам у сфері незакон-
ного обігу наркотичних засобів, прекурсорів та їх аналогів, а також 
насильству у сім’ї. Європейська мережа запобігання злочинності 
приділяє також велику увагу втіленню у життя концепції участі гро-
мадськості у запобіганні злочинності. 

Прикладом прогресивного досвіду участі громадськості у запо-
біганні злочинності у ФРН є такі програми профілактики, як: «Кру-
глий стіл сімейного насильства у Ремс-Мур-Каунти» (Roundtable 
Domestic Violence in the Rems-Murr-County); «Jet» (Реактивний) тощо.

У ФРН наразі реалізуються сотні програм запобігання різним ви-
дам злочинів, у тому числі за участі громадських організацій право-
охоронної спрямованості та окремих громадян, зацікавлених у на-
лежному рівні правопорядку, як на рівні окремих земель, міст, так 
й на національному рівні.

1  Мошак Г. Г. Використання засобів приватного права у запобіганні злочиннос-
ті / Г. Г. Мошак. – Х. : Кроссроуд, 2010. – С. 92–95.
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Франція1. Перш, ніж проаналізувати громадський вплив на зло-
чинність шляхом запровадження різних програм профілактики зло-
чинності у цій країні, необхідно надати загальну характеристику 
системи запобігання злочинності в ній. Як і у багатьох європейських 
країнах, у Франції запобігання злочинності здійснюється на націо-
нальному та місцевому рівні. Велику роль у визначенні основних 
векторів запобіжної діяльності на національному рівні відіграє Між-
відомчий комітет, заснований у 2006 р. До його складу входять різні 
міністри французького уряду, але провідна роль відводиться міністрам 
внутрішніх справ, юстиції та освіти. При цьому органі функціонує 
Генеральний секретаріат, що готує комітетові необхідні документи до 
його засідань. Членами секретаріату є представники різних адміні-
страцій: префект, суддя, старший офіцер поліції й жандармерії, один 
представник Міністерства освіти й три – Міністерства внутрішніх 
справ. Основним завданням секретаріату є налагодження стосунків 
й підвищення взаємодії з питань запобігання злочинності з місцеви-
ми органами влади Франції. 

У розглядуваній країні ученими та урядовцями прийнято вважати, 
що місцеві органи влади є основною ланкою запобіжної діяльності. 
Це пов’язано із тим, що на мерів міст покладаються завдання з орга-
нізації й безпосереднього запобігання злочинності, а також коорди-
нації цієї діяльності, що фінансується переважно із місцевого бюдже-
ту конкретного французького міста. Префектури тісно взаємодіють 
із відповідними міністерствами та Національним фондом запобіган-
ня злочинності з метою вироблення спільних пріоритетів у запобі-
ганні злочинності, що оформлюється у спеціальних контрактах. 

У сучасній правоохоронній діяльності Франції можна зустріти так 
звану поліцію наближення (проксиміте), яка є неозброєним органом 
правопорядку. Це яскравий приклад децентралізованої поліції, ядром 
діяльності якої є не репресія, а переконання, профілактика й тісна 
співпраця із громадськістю. У вирішенні проблем запобігання зло-
чинності на території обслуговування поліцейські наближення є само-

1  Див. : Колодяжний М. Г. Сучасна концепція запобігання злочинності в Євро-
пейському Союзі / М. Г. Колодяжний // Форум права. – 2013. – № 4. – С. 168–173 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.
htm_2013_4_30.pdf – Заголовок з екрана.
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стійними кадровими одиницями у прийнятті відповідних рішень 
зниження криміногенності1.

Вдалим прикладом профілактики злочинності у Франції є про-
грама «Infos à Gogo» (Інформація Галор). Про ефективність цієї про-
грами свідчить той факт, що у 2012 р. вона номінувалась на французь-
ку премію запобігання злочинності, що запроваджена Форумом 
з питань безпеки Франції (FFSU).

Італія2. Основні підходи до запобігання злочинності в Італії ціл-
ком охоплюються так званою концепцією політики добросусідства 
(Neighbourhood Policing), запровадження якої відбулось у 2002 р. та 
яка на теперішній час остаточно ще не втілена у життя. Вона полягає 
у відході від репресивного підходу органів кримінальної юстиції 
Італії у питаннях запобігання злочинності до більш гуманних, 
пов’язаних із посередницькими, соціально спрямованими напрямами 
правоохоронних органів. На тверде переконання Міністерства вну-
трішніх справ Італії, італійського уряду та інших відомств, ефектив-
ність запобіжної діяльності більше залежить від глибини і якості 
співробітництва із приватним сектором, місцевими громадами, ніж 
від ступеня жорсткості реагування на кримінальні прояви. 

Останнім часом в Італії створено кілька успішних проектів, спря-
мованих на запобігання злочинності у тій чи іншій сфері, наприклад:

а) «Головна інформаційна служба» (Home Reporting Service) – для 
повідомлення про злочини особливо з боку громадян з вадами фізич-
ного розвитку;

б) «Безпечні парки» (Secure Parks) – забезпечення належного 
стану правопорядку на території парків у найбільших італійських 
містах шляхом патрулювання представників державної й природоохо-
ронної поліції3;

1  Див. : Проблеми адаптації законодавства України у сфері протидії злочиннос-
ті до законодавства Європейського Союзу : монографія / О. Ю. Шостко, О. В. Сердюк, 
О. М. Овчаренко та ін. ; за заг. ред. О. Ю. Шостко. – К. : Ред. журн. «Право України» ; 
Х. : Право, 2013. – С. 193, 194.

2  Також див. : Колодяжний М. Г. Загальні підходи до запобігання злочинності 
в Італії / М. Г. Колодяжний // Теорія і практика правознавства. – 2013. – № 2 [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/tipp_2013_2_75.pdf – Заголо-
вок з екрана.

3  Див. : Бирюков П. Н. Полиция Итальянской Республики / П. Н. Бирюков 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.eurasialaw.ru/index.
php?option=com_jcontentplus&view=article&id=922:2010-07-28-07-55-49&catid=125:
2010-07-28-07-53-25&Itemid=215 – Загл. с экрана.
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в) відкриття у поліцейських відділках офісів по зв’язках із насе-
ленням з метою підвищення співробітництва із місцевими громадами, 
а також інформування населення про розкриття чи хід розслідування 
найбільш резонансних та тяжких злочинів, що підвищує довіру до 
органів поліції;

г) «Поліцейський – ще один ваш друг» (The Policeman is another 
Friend 

of Yours) – налагодження доброзичливих і прозорих стосунків 
поліції з футбольними фанатами («ультрас») для зменшення хуліган-
ських, расистських та інших протиправних проявів під час проведен-
ня футбольних матчів;

д) здійснення широкої агітаційної програми серед учнівської та 
студентської італійської молоді з метою підвищення рівня їх правової 
культури й толерантності, організованої Міністерством освіти Італії 
та Комітетом ЮНІСЕФ в Італії.

Слід відзначити про італійський досвід укладання своєрідних 
меморандумів про безпеку між МВС Італії та місцевими державними 
органами з метою приведення відповідності вимог безпеки громадян 
до одних стандартів у різних італійських регіонах. Для цього у берез-
ні 2007 р. між МВС Італії та Національної асоціацією італійських 
муніципалітетів було підписано відповідну угоду. 

Окрім цього, у межах стратегії зменшення можливостей учинення 
злочинів в Італії поширюється практика монтажу засобів відеоспосте-
реження у громадських місцях та повідомлення до поліції відомостей 
з боку, наприклад, таксистів про протиправні вчинки інших осіб. Для 
цього центральні диспетчерські пункти компаній, що здійснюють па-
сажирські перевезення, підключено до телефонної лінії поліції.

Ураховуючи, що в сучасній Італії є дуже поширеним таке явище, 
як сімейне насильство, тому з метою його скорочення здійснюються 
відповідні заходи. Так, у цій країні було запроваджено програму під 
назвою «Антинасильницька мережа в італійських містах» (Antiviolence 
Network among the Urban-Italy cities), в межах якої реалізується проект 
«Аріанна» (Arianna Project), спрямований на боротьбу саме із сімей-
ним насильством. 

Прикладом ефективної програми у межах політики «community 
policing» (орієнтування на місцеві громади) є сучасний проект «Без-
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пека… за межами вашого будинку» (Safe…outside your home), за-
проваджений у квітні 2012 р. у одному з італійських міст-портів 
Анкона.

Ще одним прикладом участі італійської громадськості у запо-
біганні злочинності є створення добровольцями спеціального інтер-
нет-порталу під назвою «Mafialeaks» на кшталт відомого інформа-
ційного антишпигунського сервісу «Wikileaks», створеного австра-
лійцем Джуліаном Ассанджем1. Так, невелика група добровольців 
з Італії за власні кошти та у вільний від основної роботи час ство-
рила ресурс, метою якого є поширення інформації про організовану 
злочинність у країні. Передбачається, що на сторінках «Mafialeaks» 
жертви мафіозі зможуть анонімно публікувати дані про злочинців, 
не боячись за власну безпеку. Свої імена автори проекту також не 
розголошують, щоб захистити себе та свої сім’ї від можливої помсти 
з боку злочинних угруповань. За словами організаторів цього ресур-
су, «Mafialeaks» – це відмінна можливість поширювати інформацію 
і тим самим зруйнувати страх італійського суспільства перед орга-
нізованою злочинністю. Ця ініціатива була позитивно сприйнята не 
лише пересічними італійцями, а й деякими представниками судової 
влади Італії2.

Таким чином, як показує аналіз й узагальнення показових сучас-
них підходів провідних європейських країн до запобігання злочин-
ності, основним елементом цієї діяльності є не державна репресія за 
учинений злочин, а розширення участі приватного сектора. Виходячи 
із широти використання громадськості у реалізації різних програм 
запобігання злочинності, вона посідає провідне місце серед суб’єктів 
правоохоронної діяльності. 

1  Найем М. Основатель Wikileaks Джулиан Ассандж: «’Государство скрывает от 
людей информацию, потому что она свидетельствует о несправедливости их планов» 
/ М. Найем [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://blogs.pravda.com.ua/
authors/nayem/4cfc28d09d41e/ – Загл. с экрана.

2  В Італії з’явився сайт, мета якого поширювати інформацію про злочинців 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.newsru.ua/world/05nov2013/
internet_portal.html – Заголовок з екрана.
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5.5. Громадськість як суб’єкт запобігання злочинності 
у країнах Співдружності Незалежних Держав

Аналіз сучасного досвіду залучення окремих громадян та їх 
об’єднань до справи запобігання злочинності на пострадянському 
просторі пропонується на прикладі трьох держав: Російської Феде-
рації, Республіки Бєларусь та Республіки Казахстан. Них обрано 
з кількох обставин: 1) вони демонструють сталий економічний роз-
виток аж до 2014 р.; 2) ці країни є членами новоутворених міжнарод-
них політико-економічних інституцій у виді Митного союзу та Євра-
зійського економічного союзу; 3) спостерігаються у цілому схожі 
тенденції у динаміці злочинності за останні роки та ін.

Російська Федерація. Важливу роль у справі скорочення злочин-
ності у цій країні відіграє й практика розширення та активізація 
участі громадськості у запобіганні злочинності. Розглянемо сучасні 
форми громадського впливу на злочинність та його результати більш 
детальніше. 

Основним нормативно-правовим актом цієї країни, який регла-
ментує порядок та форми залучення приватного сектору до запобі-
гання злочинності, є Федеральний закон Російської Федерації «Про 
участь громадян в охороні громадського порядку» від 2 квітня 2014 р. 
№ 44 – Ф31. У ньому закріплено принципи участі громадян в охороні 
громадського порядку: добровільність; законність; пріоритетність 
захисту прав і свобод людини й громадянина; право кожного на само-
захист від протиправних посягань усіма засобами, які не заборонені 
законом; взаємодія з поліцією та органами державної влади; недо-
пустимість підміни повноважень поліції та інших органів (ст. 4). Закон 
також передбачає створення спеціального реєстру народних дружин 
й громадських об’єднань правоохоронної спрямованості у кожному 
суб’єкті Російської Федерації (ст. 7). Окрім цього, вказаний норма-
тивно-правовий акт закріплює окрему Главу 2 під назвою «Форми 
участі громадян в охороні громадського порядку». До них віднесено:

1  Об участии граждан в охране общественного порядка : Федеральный закон 
Российской Федерации от 2.04.2014 г. № 44 – ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://www.rg.ru/2014/04/04/poryadok-dok.html. – Загл. с экрана. 
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1) сприяння органам внутрішніх справ (поліції) та іншим органам 
шляхом:

– інформування про правопорушення та погрози громадському 
порядку;

– участі у заходах з охорони громадського порядку за запрошен-
нями поліції та інших органів державної влади й місцевого самовря-
дування;

– охорони громадського порядку під час проведення спортивних, 
культурно-масових та інших заходів за запрошенням організаторів;

– участі у роботі координаційних, експертних й дорадчих органів 
(рад, комісій) з питань охорони громадського порядку, що створю-
ються у поліції та інших органах, за їх запрошенням (ст. 8 Закону);

2) участь громадян у пошуку осіб, які зникли безвісти; 
3) позаштатне співробітництво з поліцією щодо:
– висловлення громадянами вимог про припинення протиправної 

поведінки;
– вжиття заходів для охорони місця злочину, доказів учинення 

злочину із подальшою їх передачею співробітникам поліції;
– сприяння поліції в охороні громадського порядку (ст. 10);
4) участь у діяльності громадських об’єднань правоохоронної 

спрямованості через:
– допомогу поліції та іншим органам в охороні громадського по-

рядку;
– відвернення та припинення злочинів;
– поширення правових знань, роз’яснення норм поведінки у гро-

мадських місцях (ст. 11).
Зазначений Закон значною мірою посприяв розширенню лав гро-

мадських формувань у сфері запобігання злочинності. Наприклад, 
у 2007 р. у Російській Федерації функціонувало 36,2 тис. недержавних 
громадських формувань у сфері запобігання злочинності чисельністю 
387,7 тис. осіб. За їх участю було розкрито майже 42,6 тис. злочинів, 
виявлено більше 475,1 тис. адміністративних правопорушень1. Згідно 

1  Див. : Каракулин М. В. Некоторые особенности участия общественности 
в охране правопорядка и борьбе с преступностью в России в современных условиях 
/ М. В. Каракулин [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://teoria-practica.ru/-
2-2008/law/karakulin.pdf. – Загл. с экрана.
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із доповіддю про результати та основні напрямки діяльності МВС 
цієї країни станом на 2013 р. у Російській Федерації зареєстровано 
вже 46,1 тис. громадських організацій правоохоронної спрямованос-
ті загальною чисельністю 439,8 тис. осіб. З них 14,3 тис. народних, 
а також 970 козацьких дружин. Вони налічують 199,5 тис. та 73 тис. 
членів відповідно. Окрім цього, у справі протидії злочинності наразі 
задіяно 38,2 тис. позаштатних працівників поліції. За їх участі роз-
крито 26,4 тис. злочинів, затримано 18,4 тис. злочинців, виявлено 
понад 471,5 тис. адміністративних правопорушень1. Вказані соціаль-
но-економічні, правові та організаційні умови дають підстави про-
гнозувати найближчим часом збільшення у цій країні чисельності 
громадських об’єднань правоохоронної спрямованості та кількості їх 
учасників. 

У спеціальних наукових дослідженнях, присвячених питанню 
запобігання злочинності у Росії недержавними суб’єктами, особлива 
увага акцентується на двох видах суб’єктів:

1) суб’єкти, які функціонують на некомерційній основі (позаштат-
ні співробітники поліції; громадські помічники правоохоронних ор-
ганів; ДНД; громадські формування правоохоронної спрямованості 
у виді громадських пунктів охорони порядку та козацьких форму-
вань);

2) суб’єкти, які функціонують на комерційній основі (приватні 
детективні та охоронні структури)2. 

Узагальнення сучасного російського досвіду щодо використання 
громадськості у запобіганні злочинності показує, що він охоплює як 
вже відомі раніше форми залучення громадян до правоохоронної ді-
яльності, так і нові, апробація яких здійснена нещодавно. 

До вже відомих форм участі громадськості та поліції можна від-
нести ті, що згадані у Законі Російської Федерації «Про участь гро-
мадян в охороні громадського порядку» від 2 квітня 2014 р. № 44 – Ф3. 

1  Докладніше див. : Доклад о результатах и основных направлениях деятельнос-
ти Министерства внутренних дел Российской Федерации в 2013 году / Министерство 
внутренних дел Российской Федерации, М., 2014. – С. 43. (89 с.)

2  Иванова В. С. Предупреждение преступлений негосударственными субъектами 
в России : автореф. дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / В. С. Иванова. – Рязань, 
2007. – 27 с.
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Найбільш поширеною формою такого співробітництва є, звичайно, 
діяльність добровільних народних дружин (ДНД). Члени ДНД тісно 
співпрацюють із пунктами охорони порядку (ГПОП). 

ГПОП можна назвати координаційними центрами громадської 
безпеки. Це пояснюється тим, що вони, з одного боку, концентрують 
інформацію про криміногенну ситуацію у конкретному житловому 
районі, а з другого, – виконують функцію громадських приймалень, 
куди звертаються громадяни із конкретними проханнями про захист. 

До найбільш поширених форм роботи громадськості й поліції 
можна віднести: а) сприяння поліції у проведенні профілактичних та 
оперативно-розшукових заходів; б) виявлення наркопритонів та місць 
сексуальної розпусти; в) встановлення фактів незаконного проживан-
ня іноземців, порушення правил реєстраційного обліку; г) перевірка 
осіб, які перебувають під адміністративним наглядом; д) проведення 
виховних бесід із «важкими» підлітками; е) сприяння разом із моло-
діжними центрами зайнятості у працевлаштуванні у період літніх 
канікул неповнолітніх із неблагополучних сімей тощо.

Взаємодія ГПОП і ДНД виявляється у спільній охороні громад-
ського порядку, виявленні найбільш криміногенних місць на терито-
рії обслуговування з метою виділення додаткових сил і засобів, при-
пинення протиправних дій громадян. 

Правопорядок у Російській Федерації охороняють не лише ДНД 
у їх звичному вигляді, але й козацькі дружини. У Законі Російської 
Федерації «Про участь громадян в охороні громадського порядку» від 
2 квітня 2014 р. № 44 – Ф3 передбачається діяльність народних дру-
жин із числа членів козацьких громад, які внесені до державного 
реєстру козацьких громад у Росії (ст. 23). До повноважень козацьких 
формувань відноситься перевірка документів, що засвідчують особу. 
Козаки також мають право доставляти правопорушників до органів 
внутрішніх справ. У цілому сучасне Кубанське козаче військо роз-
ташоване на території трьох суб’єктів Російської Федерації (Красно-
дарського краю, Адигеї і Карачаєво-Черкесії та Абхазії).

На цьому у цілому аналіз звичних форм участі громадськості щодо 
запобігання злочинної у Росії закінчується. Виділимо у цій сфері 
певні новації, які з’явились останнім часом у розглядуваній державі. 
МВС Росії пішло на безпрецедентний для себе та практики запобі-
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гання злочинності у країнах СНД крок. Він пов’язаний із запрова-
дженням існуючого вже багато десятиліть у західних країнах інсти-
туту грошового заохочення громадян за надання інформації про 
вчинені злочини або активну участі у розкритті злочинів. Розмір ви-
нагороди залежить від ініціатора такої винагороди. На рівні Міністра 
внутрішніх справ Російської Федерації він може сягати 3 млн рублів 
(станом на січень 2017 р. – близько 50 тис. дол. США). Ці ініціативи 
оформлені у відповідному наказі МВС1.

Ще одна новація стосується намагань відродити посаду сільських 
старост. Ними є мешканці сіл, які обираються місцевою громадою 
для вирішення їх соціальних, економічних та інших проблем. Основна 
функція старост полягає у відновленні місцевого самоврядування, 
покращенні взаємодії місцевого населення й підвищенні їх соціальної 
відповідальності. Старости мають брати участь у лобіюванні інтер-
есів односельчан, урахуванні їх думки щодо відновлення соціальної 
інфраструктури та ін. Крім цього, старости можуть взяти на себе 
частково правоохоронну функцію шляхом: активізації сусідів в охо-
роні правопорядку; повідомленні інформації про факти учинених 
злочинів; наданні відомостей про злочинців, які розшукуються по-
ліцією тощо. Пілотний проект відродження посади сільських старост 
запроваджений у Ленінградській області Росії, де пропонується на 
федеральному рівні закласти правову основу діяльності такого со-
ціального інституту. У 2013 р. на цю програму виділено близько 
140 млн руб2.

Республіка Бєларусь. Правовою основою діяльності різних гро-
мадських об’єднань правоохоронної спрямованості у цій країні є За-
кон Республіки Бєларусь «Про участь громадян в охороні правопо-
рядку» від 26 червня 2003 р. Закон передбачає такі організаційно-
правові форми участі громадян в охороні правопорядку: 

1) індивідуальна участь (повідомлення органам кримінального 
переслідування про факти злочинів, що готуються, учиняються чи які 

1  МВД обещает платить гражданами миллионы за добровольную помощь 
и доносы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.newsru.com/
russia/24aug2012/nagragdenie.html – Загол. с экрана.

2  Див. : В Россию могут вернуться старосты // Комсомольская правда. – 2014. – 
4 апреля. – С. 3.
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учинені; інформування про причини й умови, які зумовлюють вчи-
нення злочинів; сприяння правоохоронним органам у профілактиці 
чи припиненні правопорушень; пропаганда правових знань, що спри-
яє запобіганню злочинам) (ст. 7);

2) позаштатне співробітництво із правоохоронними органами;
3) участь в об’єднаннях громадян, які сприяють правоохоронним 

органам в охороні правопорядку (створення без статуту самодіяльних 
груп з охорони правопорядку за місцем проживання чи знаходження 
своєї власності) (ст. 9);

4) членство у добровільних дружинах (охорона громадського по-
рядку, життя й здоров’я громадян та їх власності; профілактика й при-
пинення правопорушень; забезпечення безпеки дорожнього руху; 
охорона громадського порядку у випадках надзвичайних подій; на-
вчання громадян основам безпечної поведінки у громадських місцях 
й забезпечення безпеки житла, навчання прийомам самозахисту; за-
ходи з охорони державного кордону) (ст. 12) 1

У вказаному нормативно-правовому акті найбільше уваги приділено 
саме роботі й правовому статусу ДНД. Для цього виділено цілу Главу 3. 

Як показує сучасний стан залучення громадян до протидії зло-
чинності, у Республіці Бєларусь найбільш поширеною є саме робота 
добровільних дружин у різних її проявах. На теперішній час форми 
їх роботи та взаємодії із правоохоронними структурами мало чим 
відрізняються від їх радянських аналогів. Держава намагається мак-
симально розширити географію діяльності дружинників і залучити 
до їх лав якомога більше членів. Добровільні дружини формуються 
за територіально-виробничим принципом. Вони створюються за рі-
шенням органів місцевого самоврядування чи керівництва певних 
підприємств або вищих навчальних закладів. 

Наразі у Республіці Бєларусь нараховується понад 4 тис. сформо-
ваних і зареєстрованих добровільних дружин загальною чисельністю 
близько 45 тис. осіб2. З них біля 1,4 тис. дружин чисельністю 15 тис. 

1  Об участии граждан в охране правопорядка : Закон Республики Беларусь от 
26 .06.2003 г.  № 214-З  [Электронный ре сурс] .  –  Режим до ступа : 
http://www.tammby.narod.ru/belarus-zakon/zakon_214–2003.htm – Загл. с экрана.

2  Добровольные помощники стражей правопорядка [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://www.mnpz.by/index.php?kp=press&lang=ru&newsid=679&acti
on=shownews. – Загл. с экрана.
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членів функціонує й охороняє громадський порядок у сільській міс-
цевості1. Як правило, дружинники виконують покладені на них право-
охоронні функції у неробочий час, у вихідні та святкові дні. Патру-
лювання здійснюється групами з 3–4 осіб разом із співробітником 
патрульно-постової служби органів внутрішніх справ. Маршрут па-
трулю проходить здебільшого через найбільш криміногенні місця 
конкретних населених пунктів. Посилення роботи патрулів здійсню-
ється переважно у святкові дні чи дні, коли відбуваються культурно-
масові й спортивні заходи. 

16 квітня 2014 р. у Республіці Бєларусь набув чинності Закон 
«Про основи діяльності із профілактики правопорушень». Відпо-
відно до його вимог передбачається створення ГПОП, які існували 
у Радянському Союзі. Самим керівництвом МВС Республіки Бєла-
русь визнається, що за модель взято організацію таких пунктів за 
прикладом Росії2. Але станом на серпень 2014 р. створення ГПОП 
у зазначеній державі ускладнюється через низку економічних, ор-
ганізаційних й ідеологічних причин: нестача фінансових можливос-
тей для створення пунктів й виділення необхідних приміщень; не-
зрозумілість відповідальними особами створення ГПОП у короткі 
терміни; неприйняття деякими представниками громадськості та 
правоохоронних структур необхідності повернення до старого ра-
дянського досвіду роботи таких пунктів, які мали низькі показники 
профілактичної діяльності, а іноді навіть були джерелом розпусти 
й аморальності. 

Республіка Казахстан. Правовою основою залучення недержав-
них структур до протидії злочинності у цій країні є Закон Республіки 
Казахстан «Про профілактику правопорушень» від 29 квітня 2010 р. 
№ 271-IV ЗРК. У ст. 17 цього нормативно-правового акту передбача-
ється участь громадян й організацій у профілактиці правопорушень 
шляхом: організації правової пропаганди; участі у роботі консульта-

1  В Беларуси помощь милиции оказывают 3 662 добровольные дружины 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://news.tut.by/society/66772.html. – Загл. 
с экрана.

2  Общественный пункт охраны порядка – не только рабочее место участкового 
инспектора милиции [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://mvd.gov.by/ru/
main.aspx?guid=13871. – Загл. с экрана. 
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тивно-дорадчих й експертних органів; сприяння іншим суб’єктам 
профілактики1. 

Спеціальним законодавчим документом у цій сфері є Закон Рес-
публіки Казахстан «Про участь громадян у забезпечення громадсько-
го порядку» від 9 липня 2004 р. № 590 – ІІ. Цей Закон має лише 9 
статей, які дуже обмежено висвітлюють основні положення участі 
громадян у запобіганні злочинності. У ст. 7 представленого норма-
тивно-правового акту вказується, що громадяни, які беруть участь 
в охороні правопорядку, мають право: 

а) допомагати органам внутрішніх справ у заходах із забезпечен-
ня громадського порядку, не пов’язаних із контрольними та наглядо-
вими функціями;

б) відвертати й припиняти злочини й адміністративні правопору-
шення;

в) для припинення злочинів застосовувати фізичну силу та інші 
засоби, якщо у інший спосіб досягти вказаної мети не уявляється 
можливим;

в) затримувати й доправляти до правоохоронних та інших органів 
державної влади осіб, які вчинили злочини чи адміністративні право-
порушення; в окремих випадках обшукувати таких осіб для вилучен-
ня у них вогнепальної зброї та небезпечних предметів;

г) здійснювати роз’яснювальну й правову роботу із профілактики 
правопорушень, алкоголізму, наркоманії й токсикоманії;

д) вимагати від громадян дотримання громадського порядку та ін.
У ст. 8 Закону навіть закріплено низку заходів заохочення грома-

дян, які беруть активну участь у запобіганні злочинності. Серед них 
виділено: оголошення подяки; нагородження грамотою; надання 
грошової премії; інші заходи, які визначаються органами місцевої 
влади2. 

1  О профилактике правонарушений : Закон Республики Казахстан от 29.04.2010 
г. № 271 – IV ЗРК [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://online.zakon.kz/
document/?doc_id=30657323. – Загл. с экрана.

2  Об участии граждан в обеспечении общественного порядка : Закон Республи-
ки Казахстан от 9.07.2004 г. № 590 – ІІ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049312# pos=30;12&sel_link=1000308988. – 
Загл. с экрана.
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Слід зазначити, що найбільш популярною й поширеною у цій 
країні формою роботи громадськості із протидії злочинності є робо-
та ДНД. Станом на 2013 р. у Республіці Казахстан діє 4,5 тис. гро-
мадських формувань правоохоронної спрямованості загальною чи-
сельністю майже 27 тис. осіб. Наприклад, у 2012 р. вони розкрили 
понад 1,7 тис. злочинів та виявили більше 20 тис. адміністративних 
правопорушень1. 

У Республіці Казахстан діяльність дружин здійснюється, як, до 
речі, і в Республіці Бєларусь, переважно за галузево-виробничим 
принципом. Це означає, що формування добровільних дружин про-
водиться керівництвом відповідних підприємств, організацій, на-
вчальних закладів. 

За загальним правилом, дружинники у цій країні здійснюють 
патрулювання безкоштовно на визначених органами внутрішніх справ 
маршрутах. Останні проходять через найбільш густонаселені мікро-
райони, де відбувається скупчення молодих людей та можливі різні 
конфлікти. Члени громадських формувань охороняють правопорядок, 
як правило, не більше 2 год. на тиждень, переважно у вечірній час та 
у святкові дні. Членам ДНД керівництвом підприємств, де вони пра-
цюють, за їх позаурочну роботу правоохоронної спрямованості може 
бути надано додаткові 3 дні до основної відпустки2. 

Законодавча норма про матеріальне заохочення громадян, які 
беруть активну участь в охороні правопорядку, яка міститься у ст. 8 
Закону Республіки Казахстан «Про участь громадян у забезпечення 
громадського порядку» від 9 липня 2004 р. № 590 – ІІ, набуває все 
більш широкого упровадження у різних регіонах представленої дер-
жави. Така практика набирає обертів й у сфері боротьби із корупцією. 
За інформацією Агентства Республіки Казахстан по боротьбі з еко-
номічною та корупційною злочинністю, лише протягом 2013 р. у кра-

1  В Актобе обсудили формирование народных дружин [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://www.meta.kz/novosti/kazakhstan/777191-v-aktobe-obsudili-
formirovanie-narodnyh-druzhin.html. – Загл. с экрана.

2  В Казахстане собирают отряды дружинников [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://profinance.kz/news/novosti_dlya_koshelka/v_kazahstane_sobirayut_
otryady_d. – Загл. с экрана. 
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їні було заохочено 229 громадян, які повідомили органи влади про 
факт учиненого злочину корупційної спрямованості з боку іншої 
особи. Сума грошової винагороди становить 25 млн тенге (станом на 
січень 2017 р. – близько 75 тис. дол. США). Взагалі відповідно до 
Правил заохочення осіб, які повідомили про факт корупційного пра-
вопорушення чи які іншим чином сприяють у боротьбі з корупцією, 
затверджених постановою Уряду Республіки Казахстан від 23 серпня 
2012 р. № 1077, грошова винагорода за таку інформацію встановлю-
ється у таких розмірах:

– за адміністративними справами про корупційні правопорушен-
ня – 30 місячних розрахункових показників (далі – МРП, де 1 МРП 
дорівнює 1 852 тенге (5,5 дол. США), що є еквівалентом 165 дол. 
США;

– за кримінальними справами про корупційні злочини невеликої 
тяжкості (40 МРП або 220 дол. США);

– за кримінальними справами про корупційні злочини середньої 
тяжкості (50 МРП або 275 дол. США);

– за кримінальними справами про тяжкі корупційні злочини 
(70 МРП або 385 дол. США);

– за кримінальними справами по особливо тяжких корупційних 
злочинах (100 МРП або 550 дол. США)1.

Вивчення сучасного стану залучення громадськості до справи 
запобігання злочинності у країнах СНД дає підстави зробити такі 
висновки: 1) правова основа діяльності недержавних суб’єктів спри-
яє активізації запобігання злочинності; 2) найбільш поширеною 
формою громадського впливу на злочинність є робота ДНД і ГПОП; 
3) орієнтиром для формування державної політики щодо участі гро-
мадян у протидії злочинності в окремих країнах СНД є модель пере-
дусім Російської Федерації, де запровадження тих чи інших видів 
громадського впливу на злочинність відбувається з певним виперед-
женням у часі.

1  Див. : Правила поощрения за оказание содействия в борьбе с коррупцией : 
постановление Правительства Республики Казахстан от 23.08.2012 г. № 1077 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://finpol.gov.kz/rus/soobshi_o_korrupcii/
pravila_pooxhreniya/. – Загл. с экрана.
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5.6. Використання громадськості у сфері запобігання 
злочинності у країнах Латинської Америки

Бразилія є найбільшою за територією і населенням країною Ла-
тинської Америки. Яскравою ознакою цієї країни є широка майнова 
поляризація населення. Певне зниження рівня злочинності протягом 
2000–2012 рр. у Бразилії вдалось досягти завдяки поєднанню різних 
антикриміногенних засобів загальносоціального та спеціально-кри-
мінологічного характеру. До соціально-економічних профілактичних 
напрямів можна віднести боротьбу із безробіттям, особливо серед 
молоді, яка займає значну частку у структурі бразильського суспіль-
ства; розвиток виробництва; економічну підтримку соціально неза-
хищених верств населення. Основним напрямом запобігання зло-
чинності залишається діяльність поліції із реагування на вже учине-
ні злочини й затримання злочинців. 

Виробленню сучасних стратегій запобіжної діяльності у цій кра-
їні сприяє аналіз стану і тенденцій злочинності, її причин, умов та 
найбільш раціональних шляхів обмеження криміногенного впливу 
останніх. Наукову обґрунтованість реалізації сучасної кримінологіч-
ної політики у Бразилії забезпечує широке використання результатів 
кримінологічних і соціологічних досліджень, що здійснюються як 
міжнародними, так й національними науковими установами1.

Реалізації нових підходів у запобіганні злочинності у Бразилії 
сприяє прийняття Національної програми з питань публічної безпеки 
й громадянства (PRONASCI). Її запровадження відбулось у 2007 р. 
Зазначена програма представляє собою здійснення різних заходів 
з боку Міністерства юстиції та інших центральних органів державної 
влади Бразилії щодо реформування системи кримінального право-
суддя і фінансування місцевих цільових профілактичних програм. На 
2007–2011 рр. було заплановано виділення біля 6,7 млрд реалів (ста-
ном на січень 2017 р. складає близько 2 млрд дол. США) на: матері-

1  A/Conf.213/6 / Обеспечение действенности руководящих принципов Органи-
зации Объединенных Наций в области предупреждения преступности / Двенадцатый 
Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности 
и уголовному правосудию. – С. 15. 
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альну підтримку близько 3,5 млн осіб, які задіяні у сфері забезпечен-
ня публічної безпеки, молодих людей та їх сімей; зменшення рівня 
убивств з 29 до 12 на 100 тис. населення упродовж 2007–2011 рр.1

Щодо місцевих профілактичних програм, то вони мають здебіль-
шого соціально-економічну спрямованість, оскільки розраховані на 
соціальну підтримку незахищених верств населення й створення умов 
для розвитку ринку праці. До них можна віднести такі програми: 
«Територія миру», «Жінки миру», «Громадянин-резервіст», «Малюй 
свободу, малюй громадянство» та ін.2

Частина профілактичних програм розрахована на мешканців 
майже 6,5 тис. фавел, тобто специфічних районів трущоб, де мешкає 
6 % найбільш бідного й маргіналізованого населення Бразилії3. У ці-
лому життя у фавелах слабко контролюється місцевою поліцією. Тому 
це призводить до широкого поширення організованої злочинності, 
наркозлочинності, насильницьких злочинів із використанням вогне-
пальної зброї. За даними ООН, близько третини убивств у фавелах 
учиняють особи віком 10–19 років. Щонайменше 20 тис. малолітніх 
й неповнолітніх у віці від 10 до 16 років є наркокур’єрами4. За під-
тримки Управління ООН з наркотиків та злочинності здійснюється 
спеціальний профілактичний проект (BRAR75), пов’язаний із скоро-
ченням масштабів обігу наркотиків у фавелах Ріо-де-Жанейро5. Тому 
Уряд Бразилії намагається вживати профілактичних заходів, спрямо-
ваних на покращення життя передусім мешканців трущоб, їх офіцій-
не працевлаштування, створення соціально-економічних та психоло-
гічних бар’єрів для продовження злочинної діяльності. До здійснен-

1  A/Conf.213/14 / Семинар-практикум по практическим подходам к предупре-
ждению преступности в городах / Двенадцатый Конгресс Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию. – С. 16. (28 с.)

2  Там само. – С. 17. 
3  Фавела [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://ru.wikipedia.org/

wiki/%D4 %E0 %E2 %E5 %EB%E0. – Загл. с экрана.
4  A/Conf.203/11 / Семинар-практикум 3: стратеги и наилучшие методі предупре-

ждения преступности, в частности применительно к преступности в городах и мо-
лодежи, относящейся к группам риска / Одиннадцатій Конгресс Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию. – 
С. 9. 

5  Там само. – С. 24. 
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ня цих заходів залучаються не лише соціальні працівники, а й 
представники місцевих громад й добровольці. 

Активізації діяльності із запобігання злочинності у Бразилії по-
сприяло проведення у 2014 р. фінальної частини чемпіонату світу із 
футболу, а також літніх Олімпійських ігор у 2016 р. в м. Ріо-де-
Жанейро. Через це у великих містах, в яких проводились футбольні 
матчі, влада за допомогою місцевих громад була вимушена приймати 
кардинальні рішення у скороченні злочинності та вирішенні соціаль-
них питань населення. У одному з найбільших бразильських мегапо-
лісів, Сан-Паоло, з населенням близько 20 млн, який приймав матчі 
Мундіалю – 2014, було запроваджено комплекс заходів із запобігання 
злочинності: 

1) вивчено її стан шляхом розробки інформаційної системи «Ін-
фозлочинність»; 

2) створено спеціальний Форум, до складу якого увійшов мер 
Сан-Паоло та мери ще 38 найближчих міст, які є частиною муніци-
пального округу Сан-Паоло; 

3) скоординовано запобіжну діяльність між мерами та поліцією 
вказаних міст; 

4) сформовано додаткові місцеві муніципальні поліцейські під-
розділи;

5) прийнято законодавство щодо закриття більшості барів у кри-
міногенних районах для підвищення безпеки місцевого населення та 
скорочення рівня насильницьких злочинів, які вчиняються у стані 
алкогольного сп’яніння;

6) активізовано місцеві громади для участі у проведенні просвіт-
ницьких, правових, соціальних заходів за підтримки владних структур 
округу Сан-Паоло.

Здійснення низки заходів із розвитку місцевої інфраструктури 
указаного міста, реконструкції міських районів, а також мобілізації 
і об’єднання зусиль мешканців дозволило скоротити рівень убивств 
у Сан-Паоло протягом 2000–2007 рр. удвічі: з 43,2 до 22,0 відповідно 
на 100 тис. населення1.

1  A/Conf.213/14 / Семинар-практикум по практическим подходам к предупре-
ждению преступности в городах / Двенадцатый Конгресс Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию. – С. 18, 19.
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Останнім часом у Бразилії набуло поширення розробка й реаліза-
ція спеціальних профілактичних програм, заходи яких здійснюються 
у різних містах, спрямовані на запобігання окремим видам злочин-
ності та у реалізації яких беруть активну участь представники місце-
вих громад. Це такі програми, як: «Fica Vivo» («Залишайся живим»); 
«Praças da Paz SulAmérica» («Парки миру»); «Ação na Linha» («Дія 
за лінією»); «Policia Premio Cidadã» («Громадянська поліцейська 
премія»); «Disque-Denúncia» («Надайте скаргу»); «Ação Comunitária 
Chácara Santo Antônio» («Дії громади Санту-Антоніо»); «Papo de 
Responsa» («Розмови про відповідальність»); «Regresso» («Повернен-
ня») та ін. 

У Колумбії, країні Латинської Америки, що вирізняється одним 
із найбільших рівнів тяжкої насильницької злочинності й злочин-
ності у сфері незаконного обігу наркотичних речовин, місцевою 
владою також здійснюються певні кроки у їх скороченні із залучен-
ням недержавних суб’єктів. Реалізація різних стратегій запобігання 
злочинності у цій державі, як правило, проводиться за активної 
фінансової, організаційної й наукової підтримки ООН та її регіо-
нальних інститутів. 

Успіхи колумбійської влади у сфері запобігання злочинності мож-
на продемонструвати, навівши приклад міста Медельїн. У 1991 р. 
у зазначеному місті було зафіксовано найбільший за всю історію рі-
вень убивств: 381 на 100 тис. населення1. Цьому сприяло поряд із 
соціально-економічною розбалансованістю країни діяльність тисяч 
озброєних представників мафіозних структур, що спеціалізуються на 
торгівлі кокаїном, більшість якого культивується саме у Колумбії. У ті 
часи у Колумбії держава як така була відсутня, оскільки діяльність 
органів державної влади, включаючи правоохоронні, контролювалась 
з боку наркокартелів. Скоротити злочинність у шість разів у Меде-
льїні протягом 2002–2007 рр. з 174 до 29 на 100 тис. населення вдалось 
завдяки запровадженню комплексу взаємопов’язаних запобіжних 
заходів: 

1) реалізація концепції колективної відповідальності, відповідно 
до якої усі члени суспільства мають опікуватись питаннями безпеки;

1  Satterthwaite D. What role for mayors in good city governance? / D. Satterthwaite 
// Environment and Urbanization. – 2009. – Vol. 21. – P. 3–17.
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2) приділення поліцією особливої уваги найбільш криміногенним 
районам міста;

3) проведення діалогу із представниками організованої злочин-
ності про припинення активного й відкритого протистояння владним 
структурам і конкурентам на незаконному ринку наркотиків;

4) значне посилення фінансування соціальної сфери (транспорт, 
освіта, будівництво соціального житла)1. 

Але на думку окремих спеціалістів, досягти значних успіхів у ско-
роченні рівня убивств у Медельїні вдалося саме завдяки взаємодії 
місцевих органів влади із громадськими організаціями, оскільки вони 
користуються високим авторитетом у місцевого населення2.

Шляхом запровадження комплексу взаємопов’язаних заходів за-
гальносоціального й спеціально-кримінологічного характеру вдалось 
значно скоротити злочинність й у столиці Колумбії – Боготі. До таких 
заходів можна віднести:

– виконання програми ООН «Більш безпечні міста» щодо вико-
ристання альтернативних джерел отримання кримінологічно значущої 
інформації про учинення деяких злочинів для їх запобігання. Зокрема, 
вивчення даних соціальних і медичних установ про кількість колум-
бійців, які звернулись за медичною допомогою у разі поранення від 
вогнепальної чи холодної зброї, допомагає у визначенні рівня на-
сильницької злочинності у конкретному районі3. На підставі указаних 
відомостей поліція визначає найбільш криміногенні й небезпечні для 
громадян місця та приймає рішення про виділення необхідних сил 
й засобів поліції для розкриття злочинів та затримання злочинців;

– професіоналізація та підвищення кваліфікації поліції;
1  A/Conf.213/14 / Семинар-практикум по практическим подходам к предупре-

ждению преступности в городах / Двенадцатый Конгресс Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию. – С. 19, 20. 

2  Davila J. Being a mayor: the view from four Colombian cities / J. Davila // 
Environment and Urbanization. – 2009. – Vol. 21. – P. 37–56.

3  A/Conf.203/11 / Семинар-практикум 3: стратеги и наилучшие методы предупре-
ждения преступности, в частности применительно к преступности в городах и мо-
лодежи, относящейся к группам риска / Одиннадцатый Конгресс Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию. – 
С. 19.



Розділ 5. Міжнародний досвід участі громадськості у запобіганні і протидії...

238

– створення поліцейських служб з питань сім’ї, що дозволило 
посилити соціально-обслуговуючу функцію поліції й підвищити до-
віру громадян до правоохоронних органів;

– покращення соціального забезпечення населення (будівництво 
нових бібліотек, розвиток виробництва й транспортних послуг, бо-
ротьба із безробіттям);

– обмеження вживання алкоголю та обігу вогнепальної зброї;
– відновлення публічного простору шляхом демонтажу зруйно-

ваних будинків, ремонту існуючих й будівництва нових споруд та ін. 
Поступова реалізація зазначених запобіжних стратегій дозволила 

скоротити у Боготі з 1993 р. до 2011 р. рівень убивств майже у 4 рази: 
з 80 до 21,6 на 100 тис. населення відповідно1.

Зазначені напрями запобігання злочинності у Колумбії на сучас-
ному етапі можна доповнити намаганням розробки й упровадження 
програм профілактики злочинності: «Observatorio de Seguridad» 
(«Обсерваторія безпеки»); «Negocios Responsables y Seguros» («Від-
повідальний та безпечний бізнес»); «Cultura de Paz» («Проект куль-
тури миру») тощо.

Мексика також відноситься до країн Латинської Америки із висо-
ким рівнем злочинності. Певним чином цьому сприяють особливос-
ті географічного розташування цієї країни. Територія Мексики є сво-
єрідним наркотрафіком, оскільки має спільний кордон із США – голо-
вним ринком наркотиків, що виготовляються у державах Латинської 
Америки. 

Бездіяльність мексиканської корумпованої поліції, широке по-
ширення злочинності сприяють активізації самоорганізації населен-
ня. Вказана діяльність не завжди є законною, оскільки має ознаки 
самоправства з боку пересічних громадян по відношенню до злочин-
ців, здійснення самосуду із застосуванням негуманних методів. 
У Мексиці є доволі поширеними випадки групового нанесення гро-
мадянами злочинцям тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. 

1  Див. : A/Conf.213/14 / Семинар-практикум по практическим подходам к пред-
упреждению преступности в городах / Двенадцатый Конгресс Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию. – 
С. 20; Global Study on Homicide – 2013: Trends, Contexts, Data / United Nations Office 
on Drugs and Crime (UNODC). – Vienna, 2014. – Р. 146.
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Є приклади відсікання злочинцям тих частин тіла, якими вони учи-
няють злочини. Наприклад, в одному із мексиканських поселень на-
товп розлючених людей прив’язав до дерева злочинця, якого було 
спалено живцем. Цю жахливу картину демонстрували місцеві ЗМІ1. 

Іноді через недовіру до поліції місцеві мешканці об’єднуються 
в озброєні добровільні загони самооборони з метою протидії пред-
ставникам організованих злочинних угруповань, поєднаних коруп-
ційними зв’язками із правоохоронцями. Так, у місті Паракваро штату 
Мічоакан 600 озброєних вогнепальною стрілецькою зброєю членів 
дружин самооборони під назвою «Autodefensas» обеззброїли та за-
тримали керівника місцевої поліції, який підозрювався у зв’язках із 
наркокартелем «Caballeros Templarios» («Тамплієри»). 

У сусідньому штаті Гереро, в якому виробляється майже полови-
на мексиканського героїну, через високий рівень віктимізації насе-
лення, страх громадян перед злочинністю створено громадську по-
ліцію штату. Її члени на добровільних й безоплатних засадах здійсню-
ють охорону громадського порядку та беруть участь у рейдах із 
затримання злочинців. Для популяризації діяльності добровільних 
громадських формувань правоохоронної спрямованості проводяться 
спеціальні заходи. До них можна віднести урочисту ходу місцевих 
мешканців у мексиканському місті Аютла-де-лос-Лібрес2. 

В цілому у Мексиці превалює репресивний напрям боротьби із 
злочинністю. Він полягає в озброєному протистоянні організованій 
злочинності шляхом затримання чи фізичного знищення злочинців, 
руйнування злочинної інфраструктури (приміщень, де виготовляють-
ся наркотики; обладнання для їх виготовлення; нелегальних приват-
них аеродромів). 

Соціальна складова запобігання злочинності у Мексиці здійснюєть-
ся наразі відповідно до прийнятих програмних документів, зокрема: 
Національного плану розвитку Мексики на 2013–2018 роки, Національ-

1  Мексиканский опыт борьбы с преступностью [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://www.pravoznavec.com.ua/books/298/22944/31/. – Загл. с экрана.

2  Отряды самообороны разоружили полицию, которая защищает мафию во 
власти [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://censor.net.ua/photo_
news/265795/otryady_samooborony_razorujili_politsiyu_kotoraya_ zaschischaet_mafiyu_
vo_vlasti_foto. – Загл. с экрана.
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ної програми боротьби із голодом на 2014–2018 роки, Програми розвитку 
соціального сектору на 2013–2018 роки1. Указані документи передбача-
ють низку стратегічних напрямів розвитку соціально-економічної сфери 
у Мексиці щодо боротьби із безробіттям, розвитку національного ви-
робництва, будівництва житла, підтримки туристичного бізнесу.

Останнім часом у Мексиці поступово упроваджуються профілак-
тичні заходи із широким залученням до їх здійснення недержавних 
суб’єктів запобігання злочинності: церкви, профсоюзів, роботодавців, 
вищих навчальних закладів, працівників культури й мистецтва тощо. 
Прикладом профілактики злочинності у Мексиці за допомогою про-
грамно-цільового підходу є такі проекти, як: «Comunidad en Libertad 
Asistida» («Проект громадської пробації»).

Безперечно, сучасний досвід країн Латинської Америки у впро-
вадженні стратегії громадського впливу на злочинність наведеним 
матеріалом не обмежується. Є вдалі приклади й інших латиноамери-
канських держав. До них можна віднести такі:

– створення Національної системи забезпечення безпеки грома-
дян у Перу. Вона започаткована ще у 2003 р. та полягає у роботі ко-
мітетів безпеки, до складу яких входять: муніципалітети, поліція, 
органи освіти й охорони здоров’я, громадські організації, окремі 
громадяни. Ці комітети аналізують злочинність у конкретному райо-
ні проживання та відповідно до стану й характеру місцевої злочин-
ності виробляють заходи її запобігання (облаштування місць відпо-
чинку, профілактична робота із молоддю, технічне оснащення поліції, 
організація патрулювання добровольців). Діяльність комітетів заохо-
чується наданням матеріальних субсидій;

– створення програм профілактики злочинності з боку нефор-
мальних молодіжних груп шляхом залучення приватного сектору 
(добровольців, волонтерів) для проведення просвітницької й правової 
роботи з молоддю та наданням соціальної допомоги (Гватемала)2;

1  Див. : Sedesol [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sedesol.gob.mx/
es/SEDESOL/SEDESOL. – Заголовок з екрану.

2  A/Conf.203/11 / Семинар-практикум 3: стратеги и наилучшие методі предупре-
ждения преступности, в частности применительно к преступности в городах и мо-
лодежи, относящейся к группам риска / Одиннадцатій Конгресс Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию. – 
С. 16, 20. 
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– здійснення оглядів віктимізації населення для оцінки довіри 
громадян до органів кримінальної юстиції, наявності страху перед 
злочинністю й визначення найбільш поширених злочинів в окремих 
містах і селищах. Це дає можливість поліції та місцевим органам 
влади забезпечити індивідуальний підхід у виробленні для кожного 
міста власної стратегії запобігання злочинності й розширення лав 
поліцейських за рахунок безкоштовної допомоги добровольців при 
охороні громадського порядку (Перу)1;

– залучення в Аргентині громадських організацій до психологіч-
ної підтримки й навчання молоді із неблагополучного середовища 
в межах проекту «Sistema de Formación de Animadores Juveniles» 
(«Схема навчання молодих лідерів»). Метою проекту є розвиток 
у молодих людей соціальної активності, лідерських якостей, допо-
мога у відмові від негативних звичок і асоціальної поведінки (вжи-
вання алкоголю, наркотиків, ігроманія). Фінансування програми 
здійснюється недержавними суб’єктами (підприємцями, громадяна-
ми, приватними компаніями); 

– запровадження профілактичної програми, розрахованої на не-
повнолітніх злочинців та осіб віком 17–21 рік, які перебувають у при-
тулках. Програма спрямована на ресоціалізацію юнаків, розвиток 
у них соціальної відповідальності, визначення життєвих пріоритетів 
й шляхів їх досягнення. У проведенні індивідуальної і групової ро-
боти із такими особами активно залучається безкоштовна й добро-
вільна допомога волонтерів, студентів вищих навчальних закладів 
(Аргентина)2.

Дослідження сучасного стану використання недержавних суб’єктів 
у запобіганні злочинності у країнах Латинської Америки дає підста-
ви для здійснення таких висновків: 

1) основою запобігання злочинності у цих державах є розвиток 
системи кримінального правосуддя й запровадження загальносоці-
альної запобіжної діяльності; 

2) останнім часом урядами та місцевими органами влади у зазна-
чених країнах приділяється більша увага розширенню суб’єктів за-

1  Див. : Public-Private Partnerships and Community Safety: Guide to Action / 
International Centre for the Prevention of Crime (ICPC). – Montreal, 2011. – Р. 130.

2  Там само. – Р. 105, 106. 
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побігання злочинності за рахунок громадських організацій та окремих 
громадян;

3) найбільш поширеною формою громадського впливу на зло-
чинність є розробка й виконання програм профілактики злочинності 
із широким залученням громадських організацій, добровольців та 
волонтерів;

4) розробка програм профілактики злочинності й оцінка їх резуль-
тативності проводиться за підтримки національних й міжнародних 
наукових і учбових установ.

5.7. Японський досвід застосування стратегії участі 
громадськості у запобіганні злочинності 

Японія є унікальною країною з багатьох обставин. По-перше, вона 
географічно автономна, оскільки розташована на островах. По-друге, 
це давня країна, історія якої налічує сотні років. По-третє, особливість 
Японії полягає у традиціях японського суспільства, своєрідному на-
ціональному менталітеті, які впливають на розвиток цієї держави. До 
перелічених обставин, що відрізняють Японію від багатьох країн 
світу, відноситься й низький рівень злочинності. Зокрема, протягом 
2003–2013 рр. основні види злочинів в Японії мають стійку тенденцію 
до скорочення. Так, за вказаний проміжок часу кількість виявлених 
поліцією умисних убивств скоротилась на 88 %, крадіжок зі зламом – 
на 310 %, грабежів – на 219 %, угонів автотранспорту – на 254 %, 
зґвалтувань – на 175 %1. 

Успіхи Японії у запобіганні злочинності не можна пояснити якоюсь 
однією причиною. Низький рівень злочинності у представленій країні 
пов’язується із низкою обставин соціально-економічного, соціально-
психологічного, правового, організаційно-управлінського, технологіч-
ного та іншого характеру. При цьому вагоме місце у системі запобіган-
ня злочинності посідає стратегія громадського впливу на неї, що реа-
лізується в цій країні, починаючи з другої половини ХХ ст.

1  Knoema [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://knoema.ru/atlas/Япония/
topics/Преступность. – Заголовок з екрану.
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У відомій науковій праці К. Уеда «Злочинність і кримінологія 
у сучасній Японії» (1989 р.) зазначається, що базисом японської мо-
делі запобігання злочинності можна вважати тісні зв’язки місцевого 
населення і поліції. Для цього в Японії створюються Асоціації запо-
бігання злочинності, які функціонують до цього часу. Вказані громад-
ські організації правоохоронної спрямованості були створені ще 
у 30-х роках ХХ ст., а з 60-х років ХХ ст. їх діяльність набула загаль-
нодержавного характеру. Вони створюються при поліцейських від-
ділках і фактично представляють собою посередницьку ланку у вза-
ємодії японської поліції з населенням. До основних форм роботи цих 
організацій можна віднести: 

а) інформування поліції про злочини, правопорушення та інші 
події, які трапились на території обслуговування конкретного полі-
цейського відділку;

б) просвітницька діяльність серед громадян про рівень криміно-
генності у конкретній префектурі (адміністративно-територіальні 
одиниці Японії);

в) поширення серед місцевого населення інформації, спрямованої 
на зменшення його віктимізації;

г) здійснення кримінологічної поінформованості громадян за 
місцем їх роботи (найчастіше у фінансових установах, закладах до-
звілля) та ін.1

Найбільш чисельною громадською організацією в Японії у сфері 
запобігання злочинності вважається Федерація запобігання злочин-
ності. Вона складається із 50 асоціацій на рівні префектур, 1 200 
районних відділів, що працюють при поліцейських управліннях, 
а також 410 тис. місцевих відділів, які створюються на базі відділів 
поліції. Указані організації здійснюють профілактику злочинності 
неповнолітніх, формують із числа своїх членів так звані загони пиль-
ності, які патрулюють вулиці японських міст і сіл, як правило, у ве-
чірні й нічні години доби. За аналогом СРСР в Японії також функці-

1  Уэдa K. Пpeстyпнoсть и кpиминoлoгия в сoвpeменнoй Япoнии / К Уэда ; пеp. 
c яп. ; пoд peд. и с встyп. ст. H. Ф. Kyзнeцoвoй и B. H. Еpeминa. – M. : Пpoгpeсс, 
1989. – С. 159–161; Богаев А. В центре внимания – общественность и правопорядок 
/ А Богаев [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.mgsopop.ru/статьи/
в-центре-внимания- – -общественность-и-правопорядок. – Загл. с экрана.
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онують добровільні громадські патрулі, які охороняють громадський 
порядок за галузевим принципом, тобто на території обслуговування 
конкретної комерційної фірми чи підприємства1. 

Поширеною формою громадського впливу на злочинність в Япо-
нії є діяльність організацій «Старші брати і сестри». Вони є аналогом 
схожих за структурою й завданнями організацій «Big Brothers and Big 
Sisters» (Великі брати й великі сестри), що функціонують у США (про 
це вже йшлося вище). Зазначені організації в Японії працюють 
з 1947 р. Їх членами є переважно молоді люди, які здійснюють про-
філактичну роботу серед неповнолітніх правопорушників та серед 
так званих важких підлітків шляхом: залучення неповнолітніх до 
навчання і спорту; проведення профілактичних бесід; допомоги у зна-
ходженні взаємопорозуміння батьків з їх дітьми; навчання батьків 
методикам правильного спілкування з дітьми, поширення відповідної 
методичної літератури тощо2.

Окрім перелічених громадських організацій, в Японії можна ви-
ділити й інші недержавні формування, що беруть активну участь 
у сфері запобігання злочинності: 1) сусідські комітети; 2) асоціація 
батьків й вчителів (Parents and Teachers Association), 3) асоціація від-
вернення розбійних нападів у багатоквартирних будинках та на фі-
нансові установи тощо3. 

У префектурах Японії також створюються квартальні комітети, 
що представляють собою форму самоорганізації японського населен-
ня для вирішення побутових, соціальних та інших проблем. Ці комі-
тети очолюють, як правило, особи, які користуються у місцевій гро-
маді достатнім авторитетом (колишні поліцейські, громадяни з актив-
ною громадянською позицією та ін.). Основними напрямами 

1  Герасимов С. И. Концептуальные основы и научно-практические проблемы 
предупреждения преступности : автореф. дис. … канд. юрид. наук ; 12.00.08 / С. И. Ге-
расимов. – М., 2001. – С. 51. 

2  Уэдa K. Пpeстyпнoсть и кpиминoлoгия в сoвpeменнoй Япoнии / К Уэда ; пеp. 
c яп. ; пoд peд. и с встyп. ст. H. Ф. Kyзнeцoвoй и B. H. Еpeминa. – M. : Пpoгpeсс, 
1989. – С. 161, 162. 

3  Бороноев П. Г. Сравнительно-правовой анализ института профилактики право-
нарушений в России и Японии / П. Г. Бороноев [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://pandia.ru/text/78/003/36869.php. – Загл. с экрана; Еремин В. Как Япо-
ния справляется с преступностью / В. Еремин [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа : http://www.proza.ru/2007/03/02–384. – Загл. с экрана.
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діяльності цих комітетів є: сприяння дружнім відносинам; організація 
заходів із прибирання громадських місць (парків, скверів, вулиць); 
здійснення соціально-виховної роботи шляхом спілкування з «важ-
кими» підлітками; удосконалення протипожежної безпеки; 
роз’яснення правил безпечної поведінки при стихійних лихах (зем-
летрусах, цунамі). Однією з форм роботи квартальних комітетів 
є профілактика злочинності, яка проводиться за допомогою: збору від 
місцевих мешканців інформації про вчинені злочини чи правопору-
шення; роз’яснення громадянам основних заходів із убезпечення 
власного життя, здоров’я й майна від протиправних посягань тощо1. 

Квартальні комітеті тісно співпрацюють із низовими ланками 
японської поліції – поліцейськими будками (у містах) та поліцейськи-
ми постами (у сільській місцевості)2. Ефективність їх діяльності 
пов’язана із високою довірою японців до поліції. Це досягається 
шляхом налагодження тісних, довірливих взаємовідносин поліції 
Японії та громадян. Станом на 2015 р. в Японії нараховувалось близь-
ко 6,6 тис. будок та 9 тис. постів. Як правило, робота будок й постів 
нічим між собою не відрізняється, за виключенням кількості поліцей-
ських, які у них працюють, та території обслуговування. Так, будки 
обслуговують територію площею 0,22 кв. милі, а пости – 18–25 кв. 
миль3. 

Висока ефективність діяльності поліції Японії можна також 
пов’язувати із тим, що у більшості випадків поліцейські живуть у буд-
ках (на постах) в їх окремих приміщеннях разом із своїми родинами. 
Завдяки постійній присутності поліцейського за місцем його роботи, 
яке співпадає із місцем фактичного проживання, досягається тісна 
співпраця із мешканцями місцевої громади. Останні ставляться до 
поліцейського не як до представника влади, а, в першу чергу, як до 

1  Уэдa K. Пpeстyпнoсть и кpиминoлoгия в сoвpeменнoй Япoнии / К Уэда ; пеp. 
c яп. ; пoд peд. и с встyп. ст. H. Ф. Kyзнeцoвoй и B. H. Еpeминa. – M. : Пpoлpeсс, 
1989. – С. 164, 165. 

2  Белявская О. А. Уголовная политика в Японии / О. А. Белявская // Актуальные 
вопросы борьбы с преступностью в России и за рубежом. – М., 1992. – Вып. 7. – С. 30. 

3   Wood A. Japan May Offer A Way Forward For Better Community Policing in Bibb 
C o u n t y  /  A .  Wo o d  [ Е л е кт р о н н и й  р е су р с ] .  –  Ре ж и м  д о с ту п у  : 
http://maconmonitor.com/2015/03/26/japanese-kobans-community-policing/. – Заголовок 
з екрана. 
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сусіда1. Окрім цього, висока довіра до поліцейських у цій країні до-
сягається також через виконання ними своїх службових обов’язків 
без вогнепальної зброї. Основною функцією японської поліції на 
місцевому рівні є не правоохоронна, а соціально-обслуговуюча. Це 
означає, що правоохоронці Японії перебувають у постійному контак-
ті із мешканцями конкретного населеного пункту, поліцейські допо-
магають у вирішенні соціальних, побутових та інших проблем, з яки-
ми громадяни стикаються кожного дня. Для сучасного поліцейського 
розглядуваної держави є нормою пригостити чаєм відвідувачів по-
ліцейської будки (посту) чи надати сусідам у користування парасоль-
ку. Слід відзначити, що японська модель розгалуженої системи по-
ліцейських відділків на місцевому рівні знайшла підтримку у багатьох 
країнах світу: Сінгапурі, Індонезії, Коста-Ріці, Гватемалі, Гондурасі, 
Сальвадорі, Нікарагуа. Наприклад, у бразильському мегаполісі Сан-
Паулу із населенням понад 20 млн осіб перед проведенням у 2014 р. 
фінальної частини Чемпіонату світу з футболу було створено близько 
200 поліцейських відділків за прикладом японських поліцейських 
будок. Цей захід разом із вжиттям інших заходів запобігання злочин-
ності дозволило значно зменшити в Сан-Паулу рівень убивств2. 

Отже, кримінологічний аналіз японської моделі запобігання зло-
чинності показує, що низький рівень злочинності у цій країні дося-
гається завдяки вмілому поєднанню кількох основних запобіжних 
стратегій. Основною серед них є стратегія громадського впливу на 
злочинність (community policing), що передбачає використання без-
коштовної й добровільної допомоги громадян у проведенні профілак-
тичних заходів і виправленні злочинців3. 

1  Wood A. Japan May Offer A Way Forward For Better Community Policing in Bibb 
C o u n t y  /  A .  Wo o d  [ Е л е кт р о н н и й  р е су р с ] .  –  Ре ж и м  д о с ту п у  : 
http://maconmonitor.com/2015/03/26/japanese-kobans-community-policing/. – Заголовок 
з екрану.

2  Там само.
3  Див. : Колодяжний М. Г. Кримінологічний аналіз японської моделі запобігання 

злочинності / М. Г. Колодяжний // Вісн. кримінол. асоц. України : зб. наук. пр. (ред-
кол. : О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.) – Х : ХНУВС, 2015. – № 3. – С. 20–33; Коло-
дяжний М. Г. Застосування стратегії «community policing» при запобіганні злочин-
ності в Японії / М. Г. Колодяжний // Кримінально-правові та кримінологічні заходи 
протидії злочинності : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 13 листоп. 
2015 р.). – Одеса : ОДУВС, 2015. – С. 74, 75; Колодяжний М. Г. Зарубіжний досвід 
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5.8. Основні напрями використання міжнародного 
досвіду участі громадськості у запобіганні злочинності 
у правотворчій та правозастосовній практиці в Україні

Дослідження сучасного стану міжнародного прогресивного до-
свіду громадського впливу на злочинність дозволяє виділити низку 
шляхів його упровадження в Україні. 

Різні напрями удосконалення державної внутрішньої політики 
у сфері запобігання злочинності із використанням громадськості 
можна класифікувати за їх характером на кілька видів, що охоплюють 
заходи політичної, нормативно-правової, організаційно-управлінської, 
соціально-психологічної й технічної спрямованості1. 

Заходи політичного характеру полягають у виробленні в Україні 
політичної волі на використання сучасних альтернативних підходів 
у модернізації правоохоронної діяльності, оптимізації роботи органів 
кримінальної юстиції у першу чергу за рахунок розширення участі 
недержавних суб’єктів у сфері запобігання і протидії злочинності. 

Виходячи із розуміння у західних країнах світу поняття «громад-
ськість» у широкому значенні, необхідно відповідним чином форму-
вати державну політику у сфері залучення різних соціальних інсти-
тутів до діяльності із запобігання злочинності в Україні. Звідси гро-
мадськістю охоплюватимуться не лише громадські формування 
правоохоронної спрямованості та окремі громадяни, а й заклади 
освіти і охорони здоров’я, органи самоорганізації населення, церква, 
релігійні організації, ЗМІ, волонтери, близькі родичі злочинців й пра-
вопорушників. 

На жаль, на теперішній час спостерігається штучне гальмування 
передусім з боку керівництва правоохоронних органів процесу більш 

залучення громадськості до запобігання злочинності / М. Г. Колодяжний // Актуаль-
ні проблеми охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки 
в сучасних умовах : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 
20 листоп. 2015 р.). – Дніпропетровськ : Дніпропет. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – 
С. 64–67.

1  Див. : Колодяжний М. Г. Закон України «Про Національну поліцію» – крок до 
народу чи повернення у минуле? / М. Г. Колодяжний // Юрид. вісн. України. – 2015. – 
№ 51–52 (26 груд. 2015 р. – 3 січ. 2016 р.). – С. 16, 17.
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широкого залучення громадян до діяльності із запобігання злочин-
ності. Певні здобутки можна відзначити хіба що у воєнній сфері та 
антикорупційній діяльності. Так, із початком проведення АТО у До-
нецькій і Луганській областях у 2014 р. відбулось пожвавлення во-
лонтерського руху. Деякі представники громадськості міністром 
оборони України були включені до складу департаменту тендерних 
закупівель Міністерства оборони України з метою мінімізації коруп-
ційних ризиків під час освоєння мільярдів бюджетних коштів на 
придбання одягу, взуття, ліків, спеціального обладнання, паливно-
мастильних матеріалів та ін. для військовослужбовців Збройних Сил 
України. 

Крім цього, останніми роками простежується позитивна динамі-
ка у розширенні кола суб’єктів запобігання корупції за рахунок гро-
мадських організацій та окремих громадян. Наразі в Україні налічу-
ється близько 200 громадських організацій, метою яких є формуван-
ня державної антикорупційної політики та обмеження корупційних 
ризиків у діяльності різних органів державної влади й місцевого само-
врядування. Певні підвалини запобігання корупції із використанням 
допомоги громадян закріплені й у Законі України «Про запобігання 
корупції» 2014 р. У ньому передбачена діяльність так званих викри-
вачів корупціонерів, тобто громадян, які надають правоохоронним 
органам, у тому числі й в анонімний спосіб, інформацію про при-
четність державних службовців та інших осіб до корупційних прак-
тик. Законодавство гарантує відповідний захист викривачів корупці-
онерів. 

У зв’язку із цим політичні декларації і заяви політичних партій, 
фракцій, окремих політиків та громадських діячів про розвиток гро-
мадянського суспільства в Україні, створення відповідних засад для 
розширення участі громадськості у запобіганні злочинності й коруп-
ції мають втілюватись у життя. Для цього необхідні, по-перше, нор-
мативно-правові підвалини, які дозволятимуть більш активно залу-
чати громадян до правоохоронної діяльності, а, по-друге, відповідні 
управлінські рішення керівників центральних органів виконавчої 
влади, включаючи органи кримінальної юстиції. 

Нормативно-правові заходи упровадження прогресивного між-
народного досвіду громадського впливу на злочинність в Україні 
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стосуються прийняття нового Закону України з умовною назвою «Про 
участь громадян у запобіганні і протидії злочинності». Чинний Закон 
України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і дер-
жавного кордону» 2000 р.1 є застарілим. У ньому передбачено хіба 
що залучення членів громадських формувань правоохоронної спря-
мованості до спільного із поліцейськими чи прикордонниками патру-
лювання (ст. 11). Це означає, що зазначений нормативно-правовий 
акт не охоплює багатьох прогресивних форм громадського впливу на 
злочинність.

З метою стимулювання громадян у наданні відомостей про осіб, 
які підозрюються у вчиненні певного злочину чи які перебувають 
у розшуку, необхідно доповнити Закон України «Про Національну 
поліцію» 2015 р. положенням про грошове заохочення інформаторів, 
які надали відомості про учинений злочин чи злочинця, який роз-
шукується правоохоронними органами.

Крім цього, центральним органам виконавчої влади, окремим 
міністерствам бажано ураховувати думку громадськості під час роз-
робки й прийняття тих чи інших нормативно-правових актів у сфері 
правоохоронної діяльності.

Реалізація заходів організаційно-управлінської спрямованості за-
лежить від наявності політичної волі й рішучості правоохоронних 
органів, а також відповідних правових засад розширення громадсько-
го впливу на злочинність. Представлені заходи є різноманітними, 
упроваджуються низкою органів державної влади. 

В Україні необхідно створити пілотні проекти у сфері запобіган-
ня злочинності. Така практика є доволі поширеною у США, Великій 
Британії та деяких інших країнах-членах ЄС. Зокрема, результати 
кримінологічних досліджень, що проводяться у науково-дослідних 
установах й навчальних закладах нашої країни, мають використову-
ватись зацікавленими органами державної влади. Вони мають брати 
участь в оцінці результативності таких проектів, а потім поширювати 
прогресивний досвід, що застосовувався на локальному рівні, на 
більшу територію у регіональних масштабах. Прикладом є програми 

1  Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону : 
Закон України від 22 червня 2000 р. № 1835-III // Відом. Верхов. Ради України. – 
2000. – № 40. – Ст. 338.
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«Зупини злочинця» та «Під доглядом сусідів», які запроваджувались 
у деяких районах Харківської області на початку 2000-х років. Але, 
на жаль, вказаний досвід використаний належним чином не був. 

Пропонується проведення раз на півроку загальних зборів грома-
дян за місцем проживання. На такі збори через начальника районно-
го відділу Національної поліції бажано запрошувати поліцейського, 
який би покращував кримінологічну поінформованість громадян 
шляхом: надання корисної інформації про стан злочинності у районі 
проживання, найбільш криміногенні місця; повідомлення про спосо-
би зменшення віктимності різних категорій громадян. Поліцейські 
мають популяризувати серед місцевої громади створення громадських 
патрулів із числа добровольців, цікавитись відомостями про осіб, які 
займаються незаконними видами діяльності, тощо. У свою чергу 
місцева влад має сприяти у створенні громадянами органів самоор-
ганізації населення у виді сільських, квартальних чи будинкових ко-
мітетів.

В Україні мають поглиблюватись процеси децентралізації дер-
жавної влади для того, щоб розширювався доступ громадян до інфор-
мації, спрощувався механізм урахування владою думки громадян про 
напрями модернізації правоохоронної діяльності. Це не уявляється 
можливим без запровадження повноцінного електронного урядуван-
ня. Головним управлінням МВС України в областях та у м. Києві 
пропонується за прикладом органів місцевого самоврядування ви-
користовувати сучасний досвід запровадження елементів електро-
нного урядування. Доречно було б поширити практику надання гро-
мадянами електронних петицій до органів Національної поліції, які 
повинні розміщуватись на офіційних веб-порталах правоохоронних 
органів. У цих петиціях можуть пропонуватись представниками міс-
цевої громади шляхи зменшення криміногенності в окремих районах 
міст, надаватись рекомендації щодо створення добровільних загонів 
з охорони громадського порядку; вироблятись шляхи можливого 
ушляхетнення місцевими органами влади тих місць, що перетвори-
лись на притони, місця вживання наркотичних засобів і психотропних 
речовин, де необхідно, за можливості, посилити патрулювання по-
ліцейськими. Також громадянами можуть подаватись петиції із про-
позиціями про доцільність чи недоцільність призначень окремих осіб 
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на посаду начальників районних відділів поліції. Подібний досвід 
доволі поширений у графствах Великої Британії. 

У межах покращання доступу громадян до інформації й посилен-
ня їх кримінологічної поінформованості слід упроваджувати сучасні 
західні зразки візуалізації злочинності за допомогою картографічно-
го опрацювання. За прикладами багатьох міст США й лондонської 
поліції проекти «Карта злочинності» запроваджуються й у деяких 
містах України. Однак побудова карт злочинності має здійснюватись 
виключно на підставі актуальної офіційної статистичної інформації 
про злочинність, якою оперують органи прокуратури й поліції. 

У Законі України «Про Національну поліцію» 2015 р. зазначається, 
що одним із головних показників ефективності роботи органів поліції 
є рівень довіри до неї з боку громадян. Більше того, норми цього нор-
мативно-правового акту передбачають регулярне щорічне звітування 
керівництвом як усієї поліції, так і її територіальних органів, перед 
громадянами про результати своєї роботи. Бажано, щоб звіт органів 
місцевої поліції про свою роботу включав, окрім статистичних даних 
про стан злочинності, ще й інформацію щодо кількості зустрічей по-
ліцейських із мешканцями місцевих громад на загальних зборах. 

З метою розширення участі громадськості у запобіганні злочин-
ності потребує практична реалізація положень постанови Кабінету 
Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у форму-
ванні та реалізації державної політики» від 3 листопада 2010 р. № 9961. 
У ній особливо наголошується на організації діяльності громадських 
і наукових рад у роботі центральних органів державної влади й орга-
нів місцевого самоврядування. Такі ради мають брати постійну участь 
на колегіях правоохоронних органів, контролювати їх діяльність, 
особливо щодо законності й цільового характеру витрачання бюджет-
них коштів, сприяти більш широкому залученню громадських 
об’єднань до сфери запобігання злочинності.

Окрім цього, в Україні необхідно створити інститут доброчесно-
го інформаторства за прикладом США. В нашій державі цей інститут 

1  Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 
політики : постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996–
2010-п/page. – Заголовок з екрана.
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на законодавчому рівні закріплений лише у Законі України «Про за-
побігання корупції» 2014 р., де передбачена діяльність викривачів 
корупціонерів. Тому необхідно внести відповідні доповнення до 
чинного законодавства, що регулює діяльність громадськості у сфері 
запобігання злочинності. 

Якісне функціонування інституту доброчесного інформаторства 
не уявляється можливим без створення фонду оплати послуг викри-
вачів на державному й муніципальному рівнях. Слід активно залуча-
ти бізнесменів, які зацікавлені у скороченні, наприклад, корупції 
у діяльності органів державної влади, що нерідко заважають прозоро 
здійснювати підприємницьку діяльність.

Розвиток інституту добровільного інформаторства в Україні тісно 
пов’язаний із волонтерською діяльністю. За даними експертів, 
у 2014 р. майже чверть українців у різній формі займалися волонтер-
ством. Близько 70 % з них спрямовують свою діяльність на підтримку 
військовослужбовців у боротьбі із сепаратистами під час проведення 
АТО у Донецькій і Луганській областях. Однак, як показують реалії, 
діяльність волонтерів не завжди є виключно соціальною. Добровіль-
на й безоплатна допомога надається волонтерами правоохоронцям 
у виді цінної інформації про діяльність незаконних військових фор-
мувань, злочини, які вчиняються їх учасниками. Тому є очевидним, 
що діяльність волонтерських організацій є важливою не лише для 
адресатів їх соціальної допомоги, а й для органів кримінальної юс-
тиції. Останні можуть і мають використовувати оперативні дані во-
лонтерів про злочини проти основ національної безпеки. До того 
ж волонтери можуть стати надійним резервом для роботи інших до-
бровільних об’єднань правоохоронної спрямованості1. 

Окремої уваги заслуговує практика розробки і реалізації в Укра-
їні заходів державних, обласних й міських комплексних програм за-
побігання злочинності. Наразі вони представляють собою деклара-
тивні документи, які владою здебільшого реалізуються із нецільовим 

1  Колодяжний М. Г. Сучасні форми участі громадськості у запобіганні злочин-
ності в Україні / М. Г. Колодяжний // Актуальні проблеми кримінального права та 
кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : зб. матеріалів Міжнар. 
наук.-практ. конф. (22 трав. 2015 р., м. Харків) / МВС України ; Харків. нац. ун-т 
внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України. – Х. : ХНУВС, 2015. – С. 115, 116.
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використанням бюджетних коштів. За результатами проведених 
в Україні досліджень, Рахункова палата України неодноразово визна-
вала такі програми недієвими і такими, що не досягають поставленої 
мети й не забезпечують досягнення очікуваних результатів1. Тому 
програми профілактики правопорушень мають перетворитись на 
реальні механізми запобігання різним видам злочинності із широким 
залученням до їх здійснення громадськості за європейським зразком. 

Для активізації української молоді у наданні на добровільних за-
садах допомоги правоохоронним органам у питаннях профілактики 
злочинності необхідно використовувати досвід таких країн, як Коро-
лівство Нідерландів й США. В них керівники підприємств, установ 
і організацій різних форм власності під час прийому працівників на 
роботу звертають увагу на безкоштовну волонтерську та іншу діяль-
ність останніх у сфері запобігання злочинності2. Ось чому у багатьох 
західних країнах світу є популярною участь студентів у різноманітних 
студентських організаціях і рухах. Молоді спеціалісти для досягнен-
ня значних результатів у професійній діяльності й реалізації кар’єрних 
амбіцій на початкових етапах виконують функції волонтерів із надан-
ня соціальної та іншої допомоги різним категоріям найбільш неза-
хищених верств населення. Основна причина подібних масових 
альтруїстичних потягів у США і країнах ЄС – бажання досягти жит-
тєвого успіху, який не уявляється можливим без певних обмежень, 
пов’язаних із волонтерською та іншою добровільною діяльністю 
у сфері запобігання злочинності. Тому зазначений досвід має стати 
предметом окремого вивчення для його упровадження в Україні та 
формування відповідної внутрішньої державної політики. 

Соціально-психологічні заходи розширення громадського впливу 
на злочинність пов’язуються щонайменше із двома аспектами. Пер-
ший аспект полягає у захисті й дотриманні в Україні прав людини 
і громадянина. Застосування тортур та катування, що іноді мають 

1  Голіна В. В. Державне програмування і регіональне планування заходів запо-
бігання злочинності в Україні : монографія / В. В. Голіна, С. Ю. Лукашевич, М. Г. Ко-
лодяжний ; за заг. ред. В. В. Голіни. – Х. : Право, 2012. – 304 с.

2  Колодяжний М. Г. Перспективи використання прогресивного зарубіжного до-
свіду щодо громадського впливу на злочинність / М. Г. Колодяжний // Кримінологіч-
на теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення : матеріали 
наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 бер. 2015 р.). – К. : НАВСУ, 2015. – С. 81–85.
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місце щодо підозрюваних в ізоляторах тимчасового перебування МВС 
України, обвинувачених, які перебувають у слідчих ізоляторах, за-
суджених в установах виконання покарань посилюють недовіру 
окремих громадян та суспільства у цілому до правоохоронної й судо-
вої системи. Вказані негативні обставини поглиблюють психологічну 
прірву між народом і владою. Тому першочерговим завданням усієї 
системи кримінальної юстиції є беззаперечне дотримання прав лю-
дини і громадянина, закріплених у Конституції України. Це має стати 
фундаментом для розвитку інших напрямів більш широкого залучен-
ня різних інститутів громадянського суспільства до сфери протидії 
злочинності. Вона не уявляється можливою без моральної, фізичної, 
інформаційної та іншої підтримки населення. 

Другий аспект упровадження у нашій державі елементів запо-
біжної стратегії «community policing» стосується популяризації учас-
ті громадян при запобіганні злочинності. Добровільна участь пере-
дусім молоді у діяльності, наприклад, громадських формувань право-
охоронної спрямованості має стати своєрідним сучасним суспільним 
трендом. І функцію популяризації відповідного стилю життя й по-
ведінки у зазначеній сфері мають взяти на себе органи державної 
влади, органи місцевого самоврядування, правоохоронні структури. 

Основними соціально-психологічними напрямами популяризації 
участі громадян у наданні безкоштовної добровільної допомоги пра-
воохоронним органам у запобіганні злочинності можуть бути: 

а) створення відповідної соціальної реклами, яку необхідно по-
ширювати по телебаченню й мережі Інтернет; 

б) популяризація волонтерського руху й добровільних загонів 
самоорганізації студентської молоді у вищих навчальних закладах;

в) організація телевізійних проектів щодо: правової допомоги 
громадянам, які виявили бажання зареєструвати статут та організу-
вати роботу громадської організації правоохоронної спрямованості; 
висвітлення відомостей про кількість подібних добровільних загонів 
в Україні та окремих містах; інформування телеаудиторії про успіхи 
й складнощі у діяльності громадських патрулів і шляхи їх подолання; 
виступи міністра внутрішніх справ, начальників обласних управлінь 
Національної поліції про особливості співпраці поліцейських з окре-
мими громадянами із виявлення злочинів й правопорушень, а також 
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переваг партнерських взаємовідносин правоохоронних органів із 
громадськістю тощо. 

До заходів технічної спрямованості у сфері участі громадськості 
щодо запобігання злочинності можна віднести:

– сприяння окремими громадянами у монтажі камер відеоспос-
тереження за місцем проживання чи зберігання майна; 

– здійснення громадянами благодійних внесків для придбання 
необхідного обладнання та інших засобів для оснащення осіб, які 
беруть участь у діяльності громадських патрулів;

– участь талановитих студентів, програмістів та інших спеціаліс-
тів сфери IT-технологій у розробці відповідного програмного забез-
печення для упровадження на місцевому рівні проектів «Карта зло-
чинності», а також технічній підтримці подальшого упровадження 
системи електронного урядування в Україні тощо. 
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ВИСНОВКИ

Проведене дослідження теоретичних та практичних питань учас-
ті громадськості у запобіганні злочинності в Україні, а також між-
народного досвіду використання її потенціалу дозволяє дійти таких 
висновків: 

1. Успіх демократичних перетворень в Україні і перебудова всіх 
сфер суспільного життя, створення повноцінного демократичного 
суспільства і правової держави багато в чому залежать від активної 
участі громадян у цьому процесі. Зміна засад діяльності системи 
кримінальної юстиції за всією вертикаллю, низькі показники ефек-
тивності їх діяльності вимагають кардинального перегляду застарілих 
підходів радянського зразка у сфері приватно-публічного партнерства, 
співробітництва та взаємодії органів кримінального переслідування 
із громадськістю. Вагомі переваги більш широкого залучення громад-
ських формувань правоохоронної спрямованості або окремих грома-
дян у сфері запобігання і протидії злочинності полягають у:

– можливості заощадження значних фінансових ресурсів від ви-
користання безоплатної добровільної допомоги громадськості у про-
філактиці злочинів;

– оптимізація сил, часу та засобів поліцейських, що жозволяє 
концентрувати їх увагу на основних виробничих питаннях правоохо-
ронної діяльності;

– поглибленій взаємодії різних соціальних інститутів та суб’єктів 
запобігання злочинності;

– підвищенні довіри громадян до правоохоронних органів.
2. До основних ознак громадськості як суб’єкта запобігання зло-

чинності слід віднести такі: соціальна активність; зацікавленість 
в участі у заходах із запобігання злочинності; спрямованість на захист 
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громадян від злочинних посягань та представництво їх інтересів; 
здійснення своєї діяльності в межах суворого дотримання чинного 
законодавства та засад моралі; визначена організація та співпраця 
з іншими суб’єктами запобігання. Таким чином, дослідження громад-
ськості як суб’єкта запобігання злочинності дає підстави надати таке 
визначення – це соціально активна частина суспільства (окремі гро-
мадяни та їх об’єднання), зацікавлена в участі у заходах із запобіган-
ня злочинності, яка добровільно спрямовує свою діяльність на захист 
будь-якого члена спільноти від злочинних посягань та інших право-
порушень та діє в межах суворого дотримання законодавства та засад 
моралі.

3. Аналіз чинного законодавства України дає підстави наголосити, 
що участь громадськості у запобіганні злочинності та її окремим про-
явам закріплена на законодавчому рівні. Однак регламентовані за-
конодавством права громадськості використовуються обмежено, 
оскільки норми законів мають декларативний характер і не наділені 
практичним змістом. Під нормативно-правовим регулюванням учас-
ті громадськості у запобіганні злочинності слід розуміти систему 
нормативно-правових актів держави та її органів, що закріплюють 
цілі та завдання діяльності громадськості як суб’єкта запобігання 
злочинності, їх основні права та обов’язки, коло повноважень й осно-
вні форми та методи участі у запобіжній діяльності. 

4. Узагальнення вітчизняного і світового досвіду запобігання зло-
чинності свідчить, що досягти позитивних результатів у цій сфері 
можливо, використовуючи, окрім антикриміногенного потенціалу 
стратегії участі громадськості у запобіганні злочинності, ще й запо-
біжні можливості таких стратегій, як: зменшення можливостей вчи-
нення злочинів і правопорушень; втручання у кризові ситуації; ви-
ховно-запобіжної та інформаційної роботи серед населення; віктимо-
логічного захисту населення.

5. У загальному виді об’єкти запобіжного впливу розглядуваного 
різновиду запобіжної діяльності знаходяться у сферах громадського 
порядку і громадської безпеки, у тому числі у разі виникнення над-
звичайних ситуацій, адміністративних правопорушень і злочинності, 
дорожнього руху, дитячої бездоглядності і правопорушень неповно-
літніх, державного кордону і прикордонного режиму тощо. Встанов-
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лено, що коло об’єктів запобіжного впливу громадськості у зазначених 
та інших сферах життєдіяльності людей на різні потенційні загрози 
у сучасних умовах майже необмежено. Об’єкти запобіжного впливу 
громадськості знаходяться у сферах людської моралі і правопорядку.

6. Участь громадськості у запобіганні злочинності є процесом, що 
відбувається в межах громади і полягає в організації зусиль громадян 
у досягненні їх цілей через діяльність недержавних організацій для 
здійснення впливу на процес стримання злочинності. Діяльність 
громадськості щодо запобігання злочинності представляє собою 
широкий спектр прямих і непрямих форм участі. 

Пряма форма участі представляє собою, по-перше, безпосереднє 
фізичне залучення громадян до охорони громадського порядку, у тому 
числі через діяльність громадських формувань правоохоронної спря-
мованості щодо: патрулювання територій відповідно до зазначеного 
маршруту; виставлення постів; проведення рейдів із виявлення право-
порушників; здійснення індивідуальних профілактичних заходів; 
огляду місць скупчення осіб із відхиляючою поведінкою; виявлення 
причин й умов, що сприяють вчиненню злочинів; проведення агіта-
ційно-пропагандистської роботи. По-друге, активно застосовуються 
такі форми діяльності громадян та їх об’єднань, спрямовані на ви-
передження, відвернення та припинення злочинних намірів, як: само-
стійне розслідування фактів учинення злочинних діянь та оприлюд-
нення доказів; доведення до відома вищого керівництва держави 
випадків порушення чинного законодавства; висування вимог щодо 
відкритості використання бюджетних коштів на державному та міс-
цевих рівнях; перевірка, а в деяких випадках втручання в обставини, 
що потенційно мають загрозливі злочинні наслідки; контроль за ді-
яльністю органів влади, зокрема правоохоронних; участь у законот-
ворчому процесі. 

Непряма форма участі полягає у роботі неспеціалізованих 
суб’єктів запобігання злочинності, спрямованої на: інформування 
(повідомлення про факти злочинів, що готуються, вчиняються та вже 
вчинені); здійснення комплексу заходів виховного, навчального ха-
рактеру, спрямованих на створення належних умов для набуття гро-
мадянами своїх прав і свобод, а також виконання покладених на них 
обов’язків; забезпечення певної рівноваги у суспільстві шляхом 
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створення атмосфери стабільності, впливаючи на чинники негараздів 
в економічній, політичній, духовній, сімейно-побутовій та інших 
сферах. 

7. Відстоюється думка, що методологія оцінки ефективності за-
побіжної діяльності громадськості має виходити із розуміння й ура-
хування організації та управління запобіжної діяльності громадськос-
ті та діяльності громадськості щодо запобігання злочинності. Об-
ґрунтовано, що критеріями оцінки ефективності діяльності 
громадськості щодо запобігання злочинності слід вважати: а) поши-
реність участі та якісний склад залучених осіб; б) мету запобіжного 
впливу; в) організаційно-управлінське забезпечення такої діяльності; 
г) відповідність установленим вимогам (законності) при використан-
ні певних засобів і методів; д) ступінь досягнення поставлених за-
вдань; е) стійкість отриманого запланованого результату та ставлення 
суспільства до результатів діяльності.

8. Громадськість є перспективним резервним суб’єктом запобіж-
ної діяльності, можливості якого в Україні до кінця не реалізовані. 
Громадяни (як у складі об’єднань, так й індивідуально) можуть впли-
вати на запобігання різним видам злочинності: злочинам, що вчиня-
ються у громадських місцях; злочинам проти власності; злочинності 
неповнолітніх; пенітенціарному та постпенітенціарному рецидиву 
злочинів; фоновим для злочинності явищам (алкоголізм, наркоманія, 
проституція, ігроманія, безпритульність, бездоглядність та ін.) тощо. 
Тобто це саме ті сфери, які є найближчими до життя пересічного 
громадянина. Кожний із зазначених напрямів запобігання злочиннос-
ті втілюється у властивих йому індивідуальних та групових формах. 
Ефективність діяльності громадськості у запобіганні злочинам за-
лежить від раціонального та своєчасного поєднання їх різних видів. 
Ключовим моментом форм участі громадськості у запобіганні зло-
чинам є взаємодія з представниками правоохоронних органів. Збли-
ження держави та громадськості, інституційне взаємопроникнення, 
створення широкої платформи спільних нерепресивних методик 
нейтралізації потенціалу криміналізації суспільства має стати одним 
із головних завдань держави на найближчий час.

9. Міжнародний досвід участі громадськості у запобіганні зло-
чинності представлений на прикладі таких країн, як: США, Велика 
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Британія, країни-члени ЄС (ФРН, Франція, Італія), Японія, країни 
СНД (Російська Федерація, Республіка Казахстан, Республіка Бєла-
русь), країни Латинської Америки (Бразилія, Колумбія, Мексика, 
Перу, Гватемала, Аргентина) та ін.

10. Найбільш прогресивною участь громадськості у запобіганні 
й протидії злочинності визнано в США, Великій Британії та Японії. 
Це пояснюється фінансовою, організаційною та науковою державною 
підтримкою реалізації запобіжної стратегії «community policing» (по-
літика орієнтування на місцеві громади). Поширеними формами анти-
криміногенної діяльності громадськості у зазначених країнах є: ву-
личне патрулювання у складі добровільних дружин на безоплатній 
основі; участь у програмах профілактики злочинності; доброчесне 
інформаторство щодо повідомлення громадянами поліцію про відомі 
факти вчинених злочинів; участь у просвітницьких заходах тощо. 

11. Дослідження сучасного стану міжнародного прогресивного 
досвіду громадського впливу на злочинність дозволяє виділити низку 
шляхів його впровадження в Україні. Вони зводяться до заходів по-
літичної, нормативно-правової, організаційно-управлінської, соціаль-
но-психологічної й технічної спрямованості.
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