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Вступ
Досвід зарубіжних країн у реалізації стратегії громадського впливу на злочинність є цінним не лише для теорії, а й передусім для
практики запобігання злочинності в Україні. Наша держава на теперішній час перебуває у стані глибокої політичної, економічної та
соціальної кризи. Є розбалансованою діяльність органів кримінальної
юстиції. Судова система й правоохоронні органи знаходяться на стадії реформування та якісних організаційно-управлінських перетворень. Має місце створення низки нових органів кримінального переслідування, в тому числі й у сфері протидії корупції: Національної
поліції, Національного антикорупційного бюро України, Державного
бюро розслідувань, Національного агентства з питань запобігання
корупції, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та ін.
У зв’язку із цим вивчення сучасного прогресивного зарубіжного досвіду запобігання злочинності із залученням альтернативних державним інституціям суб’єктів заслуговує на увагу.
Сучасний підхід світового співтовариства у запобіганні та протидії злочинності базується на налагодженні партнерських зв’язків
державних органів із громадськими та неурядовими організаціями,
науковими колами, окремими громадянами. Діяльність останніх безпосередньо спрямовується на сферу запобігання злочинності,
пов’язується із громадським контролем ефективності роботи органів
кримінального переслідування або моніторингом законності витрачання державних фінансів.
Провідні західні країни світу досягли значних успіхів як у правоохоронній діяльності, так й у соціально-економічній сфері, завдяки,
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окрім іншого, ефективному використанню бюджетних коштів, що
виділяються органам кримінальної юстиції на боротьбу із злочинністю. І вагомим чинником, що сприяє заощаджувати ці кошти, є використання безкоштовної допомоги громадськості у різних її проявах.
Тому є очевидним, що в умовах проведення Антитерористичної
операції у Донецькій і Луганській областях, спроб повалення конституційного ладу України, зазіхань на її територіальну цілісність й недоторканість кордонів з боку інших держав, значного дефіциту Державного бюджету України, скорочення соціальних програм, зубожіння більшої частини населення нашої країни тощо керівництву органів
державної влади України під час формування державної внутрішньої
політики необхідно звернути увагу на позитивний зарубіжний досвід
щодо залучення громадських організацій та окремих громадян до
діяльності із запобігання злочинності.
Різним аспектам дослідження зазначеної проблематики приділили свої праці такі вчені пострадянського простору, як: О. М. Бандурка, В. В. Василевич, О. М. Ведернікова, В. В. Голіна, С. Ф. Денисов, О. М. Джужа, В. М. Дрьомін, С. М. Іншаков, О. Г. Кальман,
О. М. Костенко, О. Г. Кулик, В. В. Лунєєв, В. І. Шакун, О. Ю. Шостко
та ін. Питання державно-приватного співробітництва у сфері запобігання злочинності висвітлювали наступні вчені із США, країн-членів ЄС, Австралії та інших держав, зокрема: Е. Алда, Д. Вернер,
Д. Грехем, Г. Катона, Ч. Курзман, Е. Міллер, П. Мірагліа, Р. Сарре,
Д. Сатервейт, Дж. Стюарт, Дж. Толівер, Д. Шензер тощо.
Незважаючи на існування в науці значної кількості наукових
праць, присвячених проблемам запобігання злочинності, питання
кримінологічного вивчення сучасного зарубіжного досвіду громадського впливу на злочинність та його форм не досліджено на теперішній час в Україні належним чином. Зокрема, немає порівняльноправових досліджень, в яких би на високому рівні узагальнення, із
використанням офіційної статистичної інформації національних
правоохоронних органів надавалась характеристика сучасного стану
і тенденцій злочинності в окремих країнах світу; визначалось сучасне розуміння громадськості як суб’єкта запобігання і протидії злочинності; досліджувались різні форми громадського впливу на злочинність більше, ніж у 20‑ти країнах Північної й Південної Америки,
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Європи і Азії; наводились критерії оцінки ефективності діяльності
громадськості у сфері запобігання злочинності; надавались на цій
підставі конкретні пропозиції й рекомендації щодо удосконалення
вітчизняної практики громадського впливу на злочинність тощо.
Опрацювання представленої проблематики вимагає послідового
вивчення її окремих аспектів, постановки низки наукових завдань, які
потребують їх ретельного дослідження. До таких завдань відносяться:
1. Визначити сучасне розуміння громадськості як суб’єкта запобігання злочинності у провідних західних країнах світу.
2. Дослідити основні нормативно-правові акти, що регламентують
діяльність із участі громадськості у запобіганні злочинності, як на
міжнародному рівні, так й на рівні окремих країн.
3. Вивчити сучасний стан та форми громадського впливу на злочинність в США.
4. Проаналізувати досвід Великої Британії у використанні громадськості щодо запобігання злочинності.
5. Оцінити результативність країн-членів ЄС у реалізації програм
запобігання злочинності місцевими громадами.
6. Узагальнити правоохоронну діяльність із залученням громадськості у країнах СНД. Здійснити порівняння форм громадського
впливу на злочинність у країнах СНД із аналогічною практикою, що
існує у західних країнах.
7. Виявити особливості запобігагання злочинності із використанням громадськості у країнах Латинської Америки.
8. Дослідити сучасний японський досвід громадського впливу на
злочинність.
9. Вивчити специфіку запобігання тероризму й загальнокримінальній злочинності в Ізраїлі із залученнмя недержавних суб’єктів.
10. Виходячи із сучасного стану зарубіжного прогресивного досвіду участі громадськості у запобіганні і протидії злочинності, виділити основні напрями його упровадження в Україні.
Дослідження сучасного прогресивного зарубіжного досвіду громадського впливу на злочинність саме у таких країнах, як США,
Велика Британія, країни-члени-ЄС, зумовлено тим, що вони є цивілізованими демократичними державами із розвинутою ринковою
економікою, високим ступенем захисту прав громадян, усталеною
6
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гуманною правозастосовною практикою, відзначаються потужними
науковими розробками новітніх стратегій запобігання злочинності.
Японія ж цікава з огляду наявності значних успіхів у сфері правоохоронної діяльності за умови поєднання елементів західної цивілізації
зі складовими східної культури й специфічного світогляду японського суспільства. Криміналізовані країни Латинської Америки у цьому
зв’язку представляють науковий інтерес через значні успіхи в обмеженні злочинності, що спостерігаються останніми роками. Країни
СНД стали предметом цього дослідження, оскільки разом з Україною
до недавнього часу вони входили до складу єдиної держави – СРСР.
Тому виникає певний інтерес у вивченні основних підходів, що існують у цих країнах у сфері громадського впливу на злочинність за
відмінних від України соціально-політичних напрямів розвитку. Щодо
Ізраїлю, то практика цієї невеликої держави із низкою історично
складених криміногенних загроз релігійного й міжнаціонального
характеру цікава з огляду різноманіття форм участі громадськості
у сфері протидії злочинності та кількісного складу відповідних громадських організацій правоохоронної спрямованості.
Теоретична й практична значущість положень наукової новизни
представленої монографії підтверджується низкою актів упровадження результатів проведеного кримінологічного дослідження сучасного
зарубіжного досвіду громадського впливу на злочинність. Вони отримані як із Національної поліції України, так і її головних управлінь
у Львівській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях
України.

7

Розділ 1
Еволюція теоретичного
уявлення про громадський
вплив на злочинність
(за матеріалами Конгресів ООН)
Поліція жодної країни не зможе впоратись
із злочинністю, що збільшується, без допомоги населення.
Віктор Васильович Лунєєв –
відомий російський кримінолог,
доктор юридичних наук, професор
Злочинність, як невиліковна «хвороба» соціального організму,
заважає його функціонуванню та розвитку вже багато століть. Історія
людства показала, що мета у виді ліквідації й остаточної нейтралізації злочинності, повного усунення корінних чинників (причин і умов),
що породжують й зумовлюють її різні види, є утопічною та, мабуть,
назавжди об’єктивно недосяжною для будь-якої держави й суспільства. Тому залишається одне: тримати кількісні та якісні показники
злочинності на безпечному для країни рівні, максимально зменшуючи при цьому її шкідливі наслідки шляхом скорочення найбільш
суспільно небезпечні й тяжкі прояви.
З цього приводу у літературі деякими ученими слушно додається,
що людство не у силах викорінити злочинність, але воно у змозі
утримувати її на соціально терпимому рівні. Тому визнання злочинності тим, чим вона є у дійсності, тобто продуктом сучасного суспільства, який постійно приростає, не означає, що вона не може бути
підкорена (певною мірою) соціальному контролю, що її неможна за
тих чи інших умов мінімізувати та гуманізувати, що марні загальні
й спеціальні заходи запобігання злочинам1.
1
Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии : учебник : в 2 т. – Т. 1 :
Общая часть / В. В. Лунеев. – М. : Юрайт, 2011. – С. 923.
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Інші наковці підкреслюють, що об’єктивним завданням політики
у сфері боротьби зі злочинністю, є не повна її ліквідація, а максимально можливе зниження її показників (рівня, коефіцієнтів, динаміки,
структури, «ціни», географії тощо). І відомі суспільству й науковцям
детермінанти злочинності наочно свідчать про неможливість досягнення мети у виді повного знищення злочинності. Тому об’єктивно
можна говорити лише про стабілізацію кримінологічно значущих
показників злочинності та зниження темпів її приросту1.
Як показує кримінологічна теорія й прогресивна світова практика
протидії злочинності, у наборі засобів цієї діяльності не останнє
місце займає саме громадськість, яка у західній науковій літературі
часто називається приватним сектором. Цей суб’єкт запобігання злочинності відіграє важливу роль у справі обмеження злочинності,
зменшення її «ціни» й рівня криміногенного потенціалу суспільства.
Зазначене питання набуває особливої гостроти для сучасної України.
У нашій державі, за великим рахунком, за виключенням декларативного Закону України «Про участь громадян в охороні громадського
порядку і державного кордону» 2000 р., є обмеженими нормативні
підвалини громадського впливу на злочинність. Так само є незначними здобутки громадськості у справі протидії злочинності2.
Звісно, з цього приводу можна перелічувати факти, що заперечують цю тезу, на кшталт нормативного розширення ролі громадськості у сфері протидії злочинності у Законі України «Про Національну поліцію» 2015 р., роботи громадських наглядових рад при
різних центральних органах виконавчої влади, широкого обговорення представниками громадськості законопроектів у сфері запобігання
1
Докладніше див. : Фріс П. Л. Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми : монографія / П. Л. Фріс. – К. :
АТІКА, 2005. – 332 c.; Фріс П. Л. Політика у сфері боротьби зі злочинністю: поняття, напрями, завдання (вироблення підходів) / П. Л. Фріс // Політика в сфері боротьби зі злочинністю : матеріали Всеукр. наук.‑практ. конф. (1–2 бер. 2013 р.). – ІваноФранківськ : Прикарпат. нац. ун-т імені Василя Стефаника, 2013. – С. 3–8.
2
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 :
матеріали 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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злочинності, участі на території деяких адміністративно-територіальних одиниць України громадських формувань, загонів із профілактики правопорушень, передбачення штату громадських помічників
поліції. Однак цього недостатньо для ефективної протидії злочинності. Доказом цьому є показники офіційної статистичної інформації про
злочинність у державі. Зокрема, протягом 2007–2011 рр. рівень злочинності в Україні збільшився на 44 %. З 2013 р. по 2015 р. загальна
кількість облікованих в Україні злочинів збільшилась ще на 3 %.
Незважаючи на незначне зростання загального рівня злочинності,
у 2013–2015 рр. відбулось істотне збільшення кількості облікованих
окремих злочинних проявів (умисних убивств – на 40,3 %, розбоїв – на
24,5 %, крадіжок – на 12,8 %). Тому на тлі обмежених фінансових,
кадрових, матеріально-технічних та інших можливостей правоохоронних органів при запобіганні злочинності ініціювання активізації
участі громадськості у зазначеній сфері розглядається вчасним й обґрунтованим кроком.
Оптимізувати і удосконалити вітчизняну практику участі населення у справі протидії злочинності можна за допомогою передусім
вивчення прогресивного зарубіжного досвіду запобігання злочинності із використанням сил і засобів громадськості, який у свою чергу
базується на певних теоретичних підвалинах. Ураховуючи той факт,
що в науковій літературі вже існують спеціальні дослідження, в яких
узагальнюються теоретичні положення міжнародної практики запобігання і протидії злочинності1, звернемо увагу лише на деякі аспекти означеної наукової проблематики.
Зокрема, заслуговує на увагу аналіз так званої концепції контролю
злочинності. Вона є однією з найбільш поширених у західній правозастосовній практиці. Так, у США, як і у Європі, на рубежі ХІХ –
першої половини ХХ ст. у справі запобігання злочинності наголошувалось виключно на поліцейських й пенітенціарних заходах. Од1
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 : учеб. : 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.
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нак, починаючи з 70‑х років ХХ ст., поняття контролю над
злочинністю стало набувати більш широкого значення й охоплювати
не лише різноманітні напрями діяльності органів кримінальної юстиції, а й включати участь інших соціальних інститутів (сім’я, школа,
церква, громадські формування і асоціації тощо), які активно брали
й беруть участь у реалізації соціальних програм, спрямованих на покращення соціально-економічних умов життя та виховання підростаючого покоління1.
Згодом у країнах (передусім у США й Великій Британії), де розробці та упровадженню нових і удосконаленню існуючих стратегій
протидії злочинності приділяється особлива увага, термін «контроль
над злочинністю» (crime control) став вживатись із поняттям «скорочення злочинності» (сrime reducing). Тому багатьма сучасними західними кримінологами контроль над злочинністю розуміється як
діяльність щодо стабілізації показників злочинності на соціальнотерпимому рівні (або нижче цього рівня) та, за можливості, зниження
її зростання2.
Основним суб’єктом саме контролю над злочинністю у зарубіжних країнах розглядається держава у виді правоохоронних й судових
органів (стосовно розкриття й розслідування злочинів, притягнення
винних до кримінальної відповідальності, призначення та виконання
кримінальних покарань), органів центральної виконавчої влади (щодо
реалізації соціально-економічної політики, спрямованої на усунення
соціально-економічних передумов злочинності).
Дещо відрізняються суб’єкти одного з різновидів указаної діяльності – соціального-правового контролю. Суб’єктом його реалізації
є, у тому числі, так званий приватний сектор, діяльність якого прямо
не пов’язана із протидією злочинності. До нього можна віднести
громадськість у широкому розумінні, а саме: різноманітні громадські
організації та асоціації із профілактики злочинності, заклади освіти
і охорони здоров’я, установи сфери обслуговування, засоби масової
інформації, окремі громадяни та ін.
1
Криминология : учеб. ; под. ред. А. И. Долговой. – 3‑е изд., перераб. и доп. –
М. : Норма, 2005. – С. 401, 402.
2
Ведерникова О. Н. Теория и практика борьбы с преступностью в Великобритании / О. Н. Ведерникова. – М. : Рос. криминол. ассоц., 2001. – С. 275.
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Взагалі у міжнародно-правових документах й західній літературі
часто вживаються терміни «територіальна громада» чи «місцева громада». Вони мають кілька значень. З організаційної точки зору територіальна громада – це район, що має певні географічні кордони,
і часто називається графством, містом чи кварталом, а з функціональної – це місце, де його мешканці відчувають певну єдність та поділяють спільні цінності й норми поведінки1.
Зупинимось у цьому зв’язку на кількох методологічних питаннях,
ігнорування яких не дозволить якісно провести це дослідження.
Перший концептуальний аспект стосується особливостей теоретичного осмислення самої стратегії громадського впливу на злочинність, як одного з багатьох напрямів діяльності щодо запобігання
останній, та місця цієї стратегії у системі запобігання злочинності.
Як відомо, історично склалося кілька основних наукових шкіл, представники яких по‑різному пояснювали витоки злочинності й пропонували рецепти власних кримінологічних «еліксирів» щодо її запобігання. Серед них можна виділити класичну, антропологічну й соціологічну. В їх межах сформувались відповідні теорії. Наприклад,
в межах антропологічної школи, яка свого часу була сформована
видатним італійським психіатром та медиком Ч. Ломброзо, розвивалась клінічна кримінологія (Р. Гарофало), теорія конституційної
схильності до злочину (Е. Кремчер), концепція розумової відсталості злочинців (Г. Годдард), теорія спадкової схильності до пороків, що
є витоками злочинності (З. Фрейд) тощо. Соціологічна школа охоплює
теорію дезорганізації (Е. Дюркгейм), теорію конфлікту культур
(Т. Селлін), концепцію субкультур (А. Коен), теорію стігми (Ф. Танненбаум) або диференціальної асоціації (Е. Сатерленд)2 та ін.
За слушними зауваженнями деяких науковців, односторонність
перелічених вище теорій, що претендують на універсальність, полягає у перебільшенні, певній гіперболізації окремих чинників у причинному комплексі, який призводить до вчинення злочинів, а також
1
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.
2
Тюнин В. И. Идеи о предупреждении преступлений в античной и последующей
философской и современной зарубежной криминологической литературе / В. И. Тюнин, А. Г. Мусеибов // Истоия гос. и права. – 2003. – № 4. – С. 61–64.
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поширення впливу цих чинників, які мають значення для окремих
злочинів, на всю злочинність. Таким чином, переважна більшість історично зароджених антропологічних, соціологічних й біосоціальних
концепцій злочинності, що продовжують розвиватись у західній
кримінології, незважаючи на претензії їх представників на розробку
загальної теорії, по суті, представляють собою окремі методики запобігання конкретним видам злочинності1.
І аналіз сучасних західних кримінологічних досліджень свідчить про домінування праць, в яких розглядаються приватні питання запобігання певним видам (групам) злочинів й окремим
проблемам злочинності: білокомірцева злочинність2; криміногенна поведінка мешканців передмістя3; вплив етнічного плюралізму
на зростання злочинності у європейських країнах4; зв’язок засобів
масової інформації та підліткової насильницької злочинності5; насильницька злочинність афроамериканців6; молодіжні угрупування хуліганської спрямованості7; бандитизм молоді в умовах вели1
Тюнин В. И. Идеи о предупреждении преступлений в античной и последующей
философской и современной зарубежной криминологической литературе / В. И. Тюнин, А. Г. Мусеибов // Истоия гос. и права. – 2003. – № 4. – С. 61–64.
2
Borlow H. D. From fiddle factor of network ofcollussion: Charting the warters of
small business crime / H. D. Borlow // Crime, Law and Social Change. – 1993. – Vol.
20. – № 4. – Р. 319–337.
3
Bursik R. J. Neighborhoods and Crime: The Dimensions of Effective Community
Control / R. J. Bursik; H. G. Grasmick. – N. Y., 1993. – 238 p.
4
Bovenkerk F. Crime and the multi-ethnic Society: a view from Europe / F. Bovenkerk
// Crime, Law and Social Change. – 1993. – Vol. 19. – № 3. – Р. 271–280.
5
Eschholz S. Racial Composition of Television Offenders and Viewers’ Fear of Crime
/ S. Eschholz // Critical Criminology. – 2002. – Vol. 11. – № 1. – P. 41–60;
Soulliere D. M. Prime-Time Crime: Presentations of Crime and Its Participants on Popular
Television Justice Programs / D. M. Soulliere // Journal of Crime & Justice. – 2003. – Vol.
26. – № 2. – P. 47–75.
6
Martens F. T. African-American Organized Crime, An Ignored Phenomenon /
F. T. Martens // Federal Probation. – 1990. – Vol. 54. – № 4. – P. 43–50; Lafree G. African
American Collective Action and Crime / G. Lafree, K. A. Drass // Social Forces. – 1997. –
Vol. 75. – № 3. – P. 835–854;
7
Dunning E. Towards a Sociological Understanding of Football Hooliganism as
a World Phenomenon / E. Dunning // European Journal on Criminal Policy and Research. –
2000. – Vol. 8. – № 2. – P. 141–162; Jenkins C. Highway to Hooliganism?: An Evaluation
of the Impact of Combat Sport Participation on Individual Criminality / C. Jenkins, T. Ellis
// International Journal of Police Science & Management. – 2011. – Vol. 13. – № 2. –
P. 117–131.
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ких міст1; злочини, що вчиняються на ґрунті расової, релігійної чи
етнічної нетерпимості2; тероризм3; відмивання доходів, отриманих
в результаті торгівлі наркотиками4 тощо.
Це вказує на те, що стратегія більш широкого залучення місцевих
громад до справи протидії злочинності, як правило, розчинена по
різних напрямах запобіжної діяльності. Це значно ускладнює її аналіз
й узагальнення. Більше того, окремі наукові праці західних кримінологів, якщо і містять інформацію про використання населення в охороні громадського порядку, то мають здебільшого не теоретичний,
а прикладний характер. Вони спрямовані виключно на допомогу
правоохоронним органам підвищувати ефективність їх роботи, тобто,
знову ж таки присвячені певним приватним напрямам указаної стратегії. Наприклад, особливості застосування сусідського спостереження5 як захід стратегії участі громад у запобіганні злочинності, патрулювання у громадських місцях6 чи удосконалення партнерських
відносин поліції й мешканців району7 та ін. Тому вказані особливості теоретичного осмислення стратегії громадського впливу на злочинність зумовлюють відповідний шлях дослідження цього досвіду
щодо скорочення злочинності. І зазначена діяльність вивчатиметься
1
Bankston C. L. III. Youth Gangs and the New Second Generation: A Review Essay
/ C. L. III. Bankston // Aggression and Violent Behavior. – 1998. – Vol. 3. – № 1. – P. 35–
45; Johnson S. North American Transnational Youth Gangs: Breaking the Chain of Violence,
Executive Summary / S. Johnson, D. B. Muhlhausen. – Washington, DC : Heritage
Foundation, 2005. – 18 p.
2
Chakraborti N. Hate Crimes: Concepts, Policy, Future Directions / N. Chakraborti. –
Portland : Willan Publishing, 2010. – 284 p.
3
May D. Predictors of Fear and Risk of Terrorism in a Rural State / D. May, J. Herbert,
K. Cline, A. Nellis // International Journal of Rural Criminology. – 2011. – Vol. 1. – № 1. –
P. 1–22.
4
Friman H. R. International Pressure and Domestic Bargains: Regulating Money
Laundering in Japan / H. R Friman // Crime, Law and Social Change. – 1994. – Vol. 21. –
№ 3. – P. 253–266.
5
Darian-Smith E. Neighborhood Watch – Who watches Whom? Reinterpreting the
Concept of Neighborhood / E. Darian-Smith // Human Organization. – 1993. – Vol. 52. –
№ 1. – P. 83–88.
6
Robinson S. Vancouver Police Citizens’ Crime Watch Program / S. Robinson,
V. Kleeband // Gazette. – 1996. – Vol. 58. – № 4. – P. 14–16.
7
Reuland M. Police-Community Partnerships to Address Domestic Violence / M .
Reuland, M. Morabito, C. Preston, J. Cheney. – Washington, DC : Office of Community
Oriented Policing Services, 2006. – 81 p.
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на прикладі запобігання злочинності в окремих країнах у наступних
розділах цієї праці.
Деякими правниками зазначається, що світова практика йде шляхом обрання пріоритетності диференційованого підходу до вирішення 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.
Означене дає підстави для обговорення наступного методологічного питання щодо можливості компенсації недостатніх загальнотеоретичних підвалин запобігання окремим видам злочинності за
участі громадськості у західній кримінології з використанням альтернативних джерел інформації. На нашу думку, допомогти у цьому може
вивчення й узагальнення міжнародно-правових документів, присвячених цій проблематиці. Одними з таких є конгреси ООН із запобігання злочинності та кримінального правосуддя, що відбуваються
кожні п’ять років у різних країнах світу, починаючи з 1955 р. Конгреси становлять універсальні форуми, на яких не лише підсумовують
співробітництво держав світу у сфері запобігання злочинності, а й на
підставі теоретичних підвалин, ґрунтовних наукових розробок провідних сучасних науковців (кримінологів, соціологів, психологів,
психіатрів, педагогів, пенітенціаріїв, криміналістів та ін.) пропонують
нові стратегії запобігання різним її проявам, у тому числі шляхом
участі громадськості2. Проаналізуємо найбільш актуальні та кримі1
Тюнин В. И. Идеи о предупреждении преступлений в античной и последующей
философской и современной зарубежной криминологической литературе / В. И. Тюнин, А. Г. Мусеибов // Истоия гос. и права. – 2003. – № 4. – С. 61–64.
2
Докладніше див. : Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию : сб. мат. : в 3 кн. / Нац. акад. правовых наук Украины ; НИИ
изуч. пробл. преступности им. акад. В. В. Сташиса ; кол. сост. : В. В. Голина, М. Г. Колодяжный ; под.. общ. ред. В. В. Голины. – К. : Ред. журн. «Право Украины» ; Х. :
Право, 2013; Голіна В. В. Конгреси ООН: перспективи використання їх рекомендацій
у плануванні та здійсненні заходів запобігання злочинності в Україні / В. В. Голіна,
М. Г. Колодяжний // Проблеми законності : республік. міжвід. наук. зб. / відп. ред.
В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2010. – Вип. 108. – С. 169–177; Колодяжний М. Г. Світова практика участі громадськості у протидії злочинності / М. Г. Колодяжний // Вісн. акад. прав. наук України. – 2012. – № 3. – С. 265–273.
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нологічно значущі матеріали цих документів у хронологічному порядку, що дозволить прослідкувати особливості еволюції теоретичних
й нормативних положень, які містять різні стратегії світової спільноти щодо використання можливостей громадського нерепресивного
впливу на злочинність.
Уперше на високому міжнародному рівні при обговоренні представниками кількох десятків країн світу проблема участі громадськості у протидії злочинності була розглянута на Третьому конгресі ООН
із запобігання злочинам і режимам для злочинців 1 (Стокгольм,
9–18 серпня 1965 р.). У документі «Соціальні чинники та запобігання злочинності (із зверненням особливої уваги на роль громадськості, сім’ї, можливостей отримання освіти і роботи)» відзначалось, що
у справі протидії злочинності використання можливостей громадськості є обмеженим, оскільки основний акцент у цій справі відводиться роботі судових і 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 – нетерпимістю. Тому її прагнення мають реалізовуватись відповідно до
правових меж конкретної держави;
– уряди країн мають максимально популяризувати соціальний
вектор власної політики з метою підвищення авторитету у громадськості й активізації її участі у заходах щодо запобігання злочинності.
У матеріалах Конгресу наголошується, що поняття «громадська
відповідальність» за запобігання злочинності важко визначити й зрозуміти, а дотримання цього принципу – важко забезпечити. Навіть
такі заходи, як визначення на законодавчому рівні ролі громадськості у профілактиці злочинності й закріплення юридичної відповідальності 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 і правоохоронців та
участь самої громадськості можуть бути безнадійними за умови, якщо
1
Протягом останніх 60 років назва конгресів неодноразово змінювалась. Тому
у цій статті вона буде наводитись, виходячи з її редакції на конкретний історичний
період.
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суспільство не поділяє поставленої мети та ставиться без ентузіазму
до реалізації намічених завдань щодо приборкання злочинності. Наприклад, у районах, де поширена расова, релігійна чи мовна нетерпимість, сама громада сприяє зростанню найбільш небезпечних
проявів злочинності, підтримуючи такі настрої у суспільстві. Тому,
враховуючи соціальний характер злочинності, необхідно здійснювати усе можливе для вселення громадськості усвідомлення її відповідальності 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 широкої підтримки з боку місцевих громад. Для цього слід визначити порядок черговості програм. У разі негативного ставлення населення
до вказаних програм від громади необхідно добиватись визнання
доцільності такого роду діяльності за рахунок посилення фінансування відповідної інформаційної кампанії.
У цьому Конгресі також особливо підкреслюється необхідність
постійного моніторингу з боку зацікавлених суб’єктів (уряду, органів
місцевого самоврядування, урядових організацій, правоохоронних
органів та ін.) рівня довіри громадян до різних програм соціального
розвитку. Це вимагає проведення на постійній основі кримінологічних
й соціологічних досліджень відносно виявлення реакції населення на
запровадження того чи іншого заходу у сфері запобігання і протидії
злочинності. Ще один спосіб щодо вивчення громадської думки про
ефективність правозастосовної практики, який використовувався
у 60‑х роках ХХ ст. (і продовжує використовуватись у ХХІ ст.),
пов’язаний із діяльністю спеціальних організацій та асоціацій, наприклад: Ліга Говарда із реформи пенітенціарної системи (Велика Британія), Національна рада з питань злочинів та злочинності (США),
Загальноіндійська громада із запобігання злочинності (Індія). При
чому в тих країнах, особливо слабкорозвинених, де такі організації
відсутні, можна використовувати допомогу інших недержавних органів у царині підтримки зв’язку із громадськістю: групи соціальної
допомоги; організації з розвитку сільських районів; благодійні асоціації; релігійні групи; культурно-просвітницькі об’єднання та ін.
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Фахівці і вчені ООН, які готували зазначений документ та узагальнювали на той час найпрогресивніші теоретичні положення запровадження стратегії участі населення у запобіганні злочинності,
відзначили, що будь-який уряд має прагнути до того, щоб громадськість повністю підтримувала виправданість його політики соціального захисту, щоб це спонукало останню до діяльності із протидії
злочинності. З цією метою, зокрема, слід демонструвати досягнення
під час реалізації різних програм, починаючи із результативних показників запровадження досвідно-показових проектів. Якщо проект
став достатньо успішним – далі необхідно виконувати програму1.
До речі, подібний підхід застосовується у сфері запобігання злочинності й в сучасній Україні. Так, з метою запровадження сучасних
закордонних практик залучення місцевого населення до справи протидії злочинності на загальнодержавному рівні, було прийнято рішення
проведення експерименту в окремо взятій області – Харківській. В ній
було використано досвід британських колег щодо реалізації так званої
програми сусідського спостереження та програми «Зупини злочинця»2.
Але, звичайно, вітчизняний досвід на цьому не вичерпується. Існують
доволі вдалі приклади здійснення окремих проектів у сфері ювенальної
юстиції, тобто правосуддя у справах неповнолітніх3, які стали поштовхом до розробки, а згодом і прийняття Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, затвердженої Указом Президента України від 24 травня 2011 р. № 597/20114.
1
A/Conf.26/2 // Working paper «Social Forces and the Prevention of Criminality (with
particular reference to the public, the family, educational facilities and occupational
opportunities)» / Third United Nations Congress on the Prevention of Crime and the
Treatment of Offenders (Stockholm, Sweden, 9–18 August 1965). – 29 p.
2
Докладніше див. : Взаимодействие милиции и населения: к итогам харьковского эксперимента. – Харьков : Нац. ун-т внутр. дел, 2003. – 288 с.
3
Див. : Регіональна модель профілактики підліткової злочинності: досвід упровадження. – К. : Укр. Центр Порозуміння, 2008. – 60 с.; Розвиток Центрів відновного
правосуддя в громадах : посіб. – К. : Укр. Центр Порозуміння, 2008. – 88 с.; Овчарова Г. Співпраця медіаторів та адвокатів у Харкові з метою підтримки реформування
системи кримінальної юстиції і впровадження медіації у кримінальних справах /
Г. Овчарова // Відновне правосуддя в Україні. – 2008. – № 4. – С. 41–42.
4
Про Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні:
Указ Президента України від 24.05.2011 р. № 597/2011 // Офіц. вісн. України. – 2011. –
№ 41. – Ст. 1663.
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Крім цього, Третій конгрес містить конкретні позитивні приклади
деяких країн світу у сфері протидії злочинності шляхом залучення
населення до цього процесу. У деяких африканських країнах мала
місце висока довіра місцевої громади до органів правосуддя через
наявність місцевих судових установ. На цьому континенті у 60‑х роках ХХ ст. близько 90 % кримінальних справ розглядали саме місцеві
суди1. Подібні приклади існували й в інших державах. Так, сільські
ради у вигляді панчаят в Індії та гансабхав на Цейлоні мали право
судити осіб за вчинення незначних правопорушень. При цьому довіра до цих судів з боку як винних, так і місцевого населення, була на
досить високому рівні.
Інший метод розширення меж громадського впливу на злочинність
тісно пов’язаний із первинним (загальносоціальним) запобіганням
злочинності. Він полягає у включенні пунктів програм соціального
захисту населення у проекти міського та сільського комунального
розвитку. Іншими словами, позитивні соціально-економічні зміни
у країні відбиваються на способі життя місцевої громади, а відтак –
сприяють зацікавленості останньої суспільними проблемами та активізації у протидії злочинності.
У Королівстві Нідерландів та Японії, за матеріалами цього Конгресу, достойні поваги добровільні працівники беруть на поруки
кілька осіб, достроково звільнених з місць позбавлення волі. У Великій Британії та країнах Британської співдружності (Канада, Австралія) працюють комітети тюремної інспекції, що наглядають за діяльністю виправних установ. В Індії існують гуртожитки для колишніх
засуджених, що засновуються та контролюються громадськістю.
Окремо на Третьому конгресі було зазначено позитивний досвід
СРСР у використанні сил громадськості щодо запобігання злочинності. Зокрема, виділялось положення відповідного Пленуму Верховної Суду СРСР до судових органів про недопустимість ігнорування
громадського впливу, підміняючи його каральними заходами, спрямованими на позбавлення винних волі. Однак історія показала, що це
була, звичайно, декларація, що не мала нічого спільного із станом
1
Read J. S. Criminal law in Africa of today and tomorrow / Read J. S. // Journal of
African Law. – 1963. – T. 7. – № 1. – P. 15, 16.

19

Сучасний зарубіжний досвід громадського впливу на злочинність

радянської судової практики та принципами роботи кримінально-виконавчої системи СРСР.
Це не скажеш про досить активну діяльність товариських судів,
які зарекомендували себе у колишньому СРСР із найкращого боку та
позитивні показники роботи яких відзначались фахівцями інших
країн. Нагадаємо, що ці суди були громадськими органами, члени
яких обирались колективами робочих, селян, студентів. Вони розглядали справи про вчинення деяких проступків й мали право обирати покарання у виді публічного вибачення, догани, штрафу, пониження у посаді тощо1. Взагалі у літературі стан справ із запобіганням
злочинності засобами залучення населення у СРСР дуже високо
відзначались спеціалістами. І цей рівень запобігання є навряд чи досяжним у наш час, зважаючи на відмінні сучасні політичні та соціально-економічні умови, що не сприяють цій меті. До того ж має
місце незацікавленість людей займатись чужими проблемами, психологічна й соціальна автономність та ізольованість, дотримання переважною більшістю українців життєвого принципу «моя хата з краю».
Наступний Четвертий конгрес ООН із запобігання злочинності
та поводженню із правопорушниками (Кіото, 17–26 серпня
1970 р.) розвинув ідеї попереднього форуму у документі «Участь
громадськості у запобіганні і боротьбі зі злочинністю, включаючи
злочинність неповнолітніх». 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 та забезпечували його
з боку кожного члена групи, особливо 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, ви1
A/Conf.26/2 // Working paper «Social Forces and the Prevention of Criminality (with
particular reference to the public, the family, educational facilities and occupational
opportunities)» / Third United Nations Congress on the Prevention of Crime and the
Treatment of Offenders (Stockholm, Sweden, 9–18 August 1965). – 29 p.
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правні колонії – є продуктом цього державного втручання у проблеми,
що носили традиційно місцевий та груповий характер.
За матеріалами Четвертого конгресу, класичні періоди грецької та
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. Наприклад,
в Давній Греції громадські питання обговорювались і вирішувались
на загальних зборах. Невеликі розміри грецьких міст-держав та їх
державних структур об’єктивно призводили до залучення громадян
у вирішення найактуальніших питань, включаючи проблеми запобігання злочинності. Подібно до цього римське право сформувалось
у суспільстві, в якому відчувалась та відкрито підкреслювалась 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 висновками деяких учених, громадське
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 злочинності, оскільки групові забобони можуть бути соціально небезпечними і 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 запобіганні злочинності, її форм, видів та ін.
Рекомендовано поняття «участь громадськості у запобіганні злочинності» розглядати у широкому та вузькому розумінні. Згідно із
першою інтерпретацією це поняття включає усі види діяльності, за
1
A/Conf.43/2 // Working paper «Participation of the Public in the Prevention and
Control of Crime and Delinquency» / Fourth United Nations Congress on the Prevention
of Crime and the Treatment of Offenders (Kyoto, Japan, 17–26 August 1970). – 22 p.
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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допомогою яких групи населення надають державним органам влади
допомогу щодо запобігання злочинності. У вузькому розумінні це
поняття зводиться до громадської підтримки, співробітництва громади та окремих громадян, у першу чергу, із органами кримінальної
юстиції, органами місцевого самоврядування щодо здійснення програм соціального захисту населення та реалізації окремих напрямів
діяльності із запобігання злочинності чи профілактики окремих
правопорушень.
До цілей участі громадськості у запобіганні й протидії злочинності в матеріалах цього Конгресу віднесено розвиток у громадян почуття приналежності до цілісної групи, якою може бути суспільство
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 заважають досягненню цілей участі громадськості: а) відмінність системи цінностей між
національними та місцевими групами населення та б) різке розходження думок щодо можливостей громадськості у запобіганні злочинності.
Серед видів участі громадськості у цьому контексті названо:
1) політичну підтримку програм соціального захисту (у Королівстві Нідерландів, Великій Британії, Королівстві Швеції – це
кампанії щодо формування суспільної думки через проведення виставок, випуску фільмів; в США – це діяльність Національної ради,
що співпрацює із громадськими радами штатів із прийняття нових
законів, програм підготовки поліцейських, найму соціальних працівників та ін.);
2) участь громадськості у здійсненні зазначених програм (асоціації запобігання злочинності при поліцейських відділках в Японії;
народні судді Польщі, які на громадських засадах свого часу розглядали справи неповнолітніх);
3) делегування громадськості виконання деяких елементів указаних програм (робота ДНД та бригад сприяння міліції колишнього
СРСР; діяльність згаданих панчаят в Індії);
4) розробка громадськими групами автономних програм соціального захисту (наприклад, робота приватних служб безпеки житлових
організацій).
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Не можна оминути ще одне важливе положення цього Конгресу,
відповідно до якого слід ураховувати рівень громадської організації
та різні шляхи соціального розвитку, оскільки у складному, індустріалізованому, перенаселеному, знеособленому місті участь громадськості у протидії злочинності матиме відмінні риси порівняно із
менш складним, аграрним, малонаселеним й патріархальним селом.
Також оптимальні рівні такої участі населення можуть бути різні залежно від традиційних, культурних, соціальних, економічних й демографічних особливостей народів1.
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 і малодослідженою
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 запобігати злочинності.
У П’ятому конгресі наголошується на тому, що в різних країнах
системи офіційної та неофіційної участі у функціях соціального
контролю та у розподілі цих напрямів діяльності є різними. У цілому було визнано, що країни, які розвиваються (переважно держави
Азії та Африки), мають більше видів контролю на рівні винесення
судового рішення, а розвинуті країни, навпаки, мають більшу кількість контролю на інших стадіях – до й після судового розгляду.
У багатьох азійських та африканських країнах все ще використовується низка традиційних форм контролю: сільські ради, суди звичаєвого права, юридичні радники, технічні радники та племінні старійшини. Серед цих груп є багато відмінностей. У низці випадків
ці традиційні форми контролю діють одночасно із тимчасовими
системами кримінального правосуддя2. В інших країнах традиційні
1
A/Conf.43/2 // Working paper «Participation of the Public in the Prevention and
Control of Crime and Delinquency» / Fourth United Nations Congress on the Prevention
of Crime and the Treatment of Offenders (Kyoto, Japan, 17–26 August 1970). – 22 p.
2
Versele S.‑C. Public participation in the administration of criminal justice /
S.‑C. Versele // International Review of Criminal Policy. – 1969. – № 27. – P. 9–17.
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форми контролю включені до сучасних систем. Наприклад, у Сьєрра-Леоне або Судані значна кількість осіб подає скарги звичайним
судам, а не поліції. Сільські комітети Пакистану (іслахі чи мочалах) розробляють постанови та вирішують питання аморальної
поведінки місцевих мешканців села. А так звана система джирга
у тій самій країні є прикладом старійшин, які юридично мають навіть право виносити судові рішення по деяким злочинам. Система
рад баріо на Філіппінах діє аналогічним чином. А племінні сільські
ради панчаяти в Індії наділені повноваженнями відправляти правосуддя за кримінальними та цивільними справами1.
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 правопорушниками (Мілан, 26 серпня – 6 вересня 1985 р.), який став, без
перебільшення, знаковим для світової теорії і практики запобігання
злочинності. Це пов’язано із тим, що в одному з його робочих документів «Нові форми злочинності і запобігання злочинності у контексті 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.
У цілому всі 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 відповідної освіти, створення умов для конструктивного
проведення дозвілля, боротьба із безробіттям, вирішення питань
житлового будівництва та господарства, допомога у сфері соціального забезпечення.
1
A/Conf.56/4 // Working paper «Criminal Legislation, Judicial and other Forms of
Social Control in the Prevention of Crime» / Fifth United Nations Congress on the
Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (Toronto, Canada, 1–12 September
1975). – 37 p.; Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному
правосудию : [сб. материалов] : в 3 кн. / Нац. акад. правовых наук Украины ; НИИ
изуч. пробл. преступности им. акад. В. В. Сташиса ; кол. сост. : В. В. Голина, М. Г. Колодяжный ; под общ. ред. В. В. Голины. – Кн. 1. – К. : Ред. журн. «Право Украины» ;
Х. : Право, 2013. – 188 с.
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Прямі стратегії включають:
а) втручання у кризові ситуації (від простої поради за телефоном –
до надання житла й медичного обслуговування, деінтоксикації у випадку зловживання алкоголем чи наркотиками);
б) зменшення можливостей для вчинення злочинів (застосування
спеціальних методів містобудування для запобігання злочинності: від
освітлення на вулиці до створення фізичних бар’єрів для злочинів,
проектування споруд і житлових мікрорайонів із врахуванням чинників, що сприяють учиненню різних злочинів; маркування цінних
речей та предметів);
в) патрулювання (особливо наголошувалось на патрулюванні пішими патрулями або на велосипеді, оскільки, з одного боку, це створює ефект присутності правоохоронців у мікрорайоні, а, з другого, –
зайва механізація не сприяє збереженню традиційних форм відносин
поліції з громадськістю; залучення цивільних осіб до поліцейських
патрулів, за висновками із практики багатьох країн світу, дозволяє
підвищити рівень довіри громадян до органів кримінальної юстиції);
г) різні пропагандистські кампанії (ця діяльність здійснюється із
залученням ЗМІ, а також громадських зборів, переважно у школах;
виділяють такі види інформаційних проектів: відомості щодо заходів
протидії злочинності, інформація про роботу поліції та правовий
лікбез місцевого населення);
д) відвідування установ виконання покарань (використовується
на практиці рідко)1 та ін.
Як бачимо, відповідно до української кримінологічної теорії всі
стратегії цілком охоплюються заходами загальносоціального та спеціально-кримінологічного спрямування. І про них більш докладно
йтиметься у наступних розділах праці, коли розглядатиметься сучасна практика запобігання і протидії злочинності в різних країнах світу.
Окремо в цьому документі Конгресу було вказано стратегію щодо
участі громад у запобіганні злочинності. Світову практику запобігання злочинності громадськими асоціаціями було запропоновано класифікувати на три групи залежно від їх складу та функцій роботи:
1
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.
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1) органи, що здійснювали виключно профілактичні функції (комітети, ради із профілактики злочинності);
2) неофіційні асоціації з вирішення спорів (в одних країнах це
сільські ради, в інших – комісії із вирішення спорів);
3) громадські організації, що займаються патрулюванням.
Виділення даної стратегії в окрему ланку загальної структури цих
напрямів діяльності із протидії злочинності доводить особливе значення громадського впливу на злочинність, а відтак – його не до
кінця використані можливості у царині запобігання злочинності та її
окремим проявам1.
Сьомий конгрес став знаковим для світової спільноти не лише
з огляду на узагальнення найбільш значущих теоретичних положень
різних стратегій запобігання злочинності, а й через розроблення
окремих міжнародно-правових документів щодо протидії певним
видам злочинності. Йдеться про Стандартні мінімальні правила ООН
щодо відправлення правосуддя стосовно неповнолітніх (Пекінські
правила)2. Вони містять принципи ювенальної юстиції, а також закріплюють теоретичні підвалини запобігання підлітковій злочинності та кримінального процесу, в якому беруть участь неповнолітні
злочинці. Зокрема, у Пекінських правилах наголошується на важливості запровадження так званого відновного правосуддя, спрямованого на припинення кримінального провадження за злочином, учиненим неповнолітнім, за умови згоди останнього та його родичів на
компенсацію шкоди, заподіяної потерпілому, а також виконання
низки дій під наглядом місцевої громади, тобто тісного співробітництва із службами пробації та різними громадськими організаціями.
Нагадаємо, що в Україні розроблено Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, затверджену Указом Президента України від 24.05.2011 р. № 597/2011. В ній передбачено
основні положення Пекінських правил щодо відправлення правосуддя стосовно підлітків із широким використанням саме громадськості.
1
A/Conf.121/18 // Formulation and Application of United Nations Standards and
Norms in Criminal Justice / Seventh United Nations Congress on the Prevention on Crime
and the Treatment of Offenders (Milan, Italy, 26 August to 6 September 1985). – 24 p.
2
Колодяжний М. Г. Еволюція міжнародного досвіду запобігання злочинності /
М. Г. Колодяжний // Юрист України. – 2012. – № 3. – С. 76–81.
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Пункт 25.1 цього документу серед суб’єктів перевиховання неповнолітніх злочинців прямо вказує добровольців, добровільні організації, місцеві установи та інші громадські служби. Серед важливих
заходів Пекінських правил щодо впливу на підлітка та його перевиховання можна виділити запровадження нагляду за неповнолітнім
з боку місцевої громади, участь останньої в обговоренні злочинної
поведінки підлітка та ін.1
Продовження вдосконаленню політики у царині протидії підлітковій злочинності знайшло у наступному Восьмому конгресі ООН із
запобігання злочинності та поводженню із правопорушниками (Гавана, 27 серпня – 7 вересня 1990 р.). Зокрема, матеріали цього форуму містять важливі для теорії й практики перешкоджання вказаному
виду злочинності Керівні принципи ООН для запобігання злочинності серед неповнолітніх (Керівні принципи, прийняті в Ер-Ріяді), в яких
особливо наголошується на значенні місцевих громад у цій діяльності. Серед фундаментальних підвалин протидії підлітковій злочинності зазначається про необхідність розробки громадських служб й програм та, за можливості, зменшення соціального контролю з боку
офіційних установ (поліції, судів, прокуратури), які мають використовуватись у крайніх випадках. До загальних напрямів запобігання
злочинності неповнолітніх також віднесено участь громади в межах
широкого кола послуг щодо врахування потреб, проблем й інтересів
молодих людей; надання останнім та їх сім’ям належних рекомендації й консультацій; організації роботи громадських центрів, клубів
відпочинку; надання допомоги у вирішенні проблем дітей, які перебувають у соціально небезпечному стані тощо2.
Як бачимо, конгреси ООН містять не лише загальні теоретичні
формулювання й рекомендації стосовно активізації приватного сектору у справі протидії злочинності, а й виробляють конкретні пропозиції із удосконалення цієї роботи, що можуть та мають бути враховані органами правотворчої й правозастосовної діяльності в Україні.
1
A/Conf.121/22/Rev.1 // Report of the Seventh United Nations Congress on the
Prevention on Crime and the Treatment of Offenders (Milan, Italy, 26 August to 6 September
1985). – 172 p.
2
A/Conf.144/28/Rev.1 // Report of the Eighth United Nations Congress on the
Prevention on Crime and the Treatment of Offenders (Havana, Cuba, 27 August to 7
September 1990). – 282 p.
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На наступних аналогічних форумах також наголошувалось на
тому, що потенціал використання громадського впливу на корінні
чинники певних видів злочинності не вичерпав себе і є актуальним
і по сей день. Зокрема, у матеріалах Дев’ятого конгресу ООН із запобігання злочинності та поводженню із правопорушниками (Каїр,
29 квітня – 8 травня 1995 р.) підкреслювалось значення архітектурного будівництва у запобіганні злочинності1. У західній кримінології
з цього приводу були навіть розроблені спеціальні теорії на кшталт
«теорії розбитих вікон», реалізація основних ідей якої покладається
саме на громадськість й місцеве населення. Але докладніше про це
йтиметься у наступних розділах праці.
Ще один документ Дев’ятого конгресу «Стратегії в області запобігання злочинності, зокрема відносно злочинів у міських районах
і злочинності серед неповнолітніх та злочинів із застосуванням насильства, включаючи питання про потерпілих: оцінка й нові перспективи» містить чимало теоретичних положень і конкретних прикладів
протидії злочинності із використанням сил і засобів приватного (недержавного) сектору. Залишаючи практичний досвід різних країн
світу у цій царині на наступні розділи представленої роботи, відзначимо лише найактуальніші тези, що були висвітлені в цьому документі. Так, серед важливих механізмів координації дій на місцевому
рівні, що покликані усувати заклопотаність населення відсутністю
безпеки та скорочувати рівень злочинності у містах, виділено саме
участь громадян й громадських організацій. У цьому значущому для
кримінологів документі також відзначається необхідність здійснення
міського управління й планування за участі місцевої громади з постійним розширенням соціальних послуг, в тому числі у сфері запобігання злочинним посяганням2.
1
A/Conf.169/7 // Working paper «Crime Prevention Strategies, in Particular as Related
to Crimes in Urban Areas and Juvenile and Violent Criminality, Including the Question of
Victims: Assessment and New Perspectives» / Ninth United Nations Congress on the
Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (Cairo, Egypt, 29 April – 8 May
1995). – 35 p.
2
A/Conf.169/10 // Crime Prevention Strategies, in Particular as Related to Crimes in
Urban Areas and Juvenile and Violent Criminality, Including the Question of Victims:
Assessment and New Perspectives / Ninth United Nations Congress on the Prevention of
Crime and the Treatment of Offenders (Cairo, Egypt, 29 April – 8 May 1995). – 22 p.
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У знаковому для теорії запобігання злочинності документі цього
Конгресу під назвою «Системи кримінального правосуддя й поліції:
управління та удосконалення роботи поліції та інших правоохоронних
органів, прокуратури, судів, виправних установ і роль юристів» міститься чимало корисних теоретичних положень щодо сучасних підходів діяльності багатьох органів кримінальної юстиції. Окрім цього,
вказаний документ присвячений ролі місцевих громад, пересічних
громадян у виправленні засуджених. Зокрема, відзначається, що найкращі світові практики запобігання злочинності й посткримінальній
поведінці все менше акцентують увагу на реальній соціальній ізоляції винних у вчиненні різних злочинів. У США та багатьох європейських країнах поширена практика роботи служб пробації, умовнодострокового звільнення, громадських робіт як альтернативи позбавленню волі, зобов’язання засуджених відвідувати певні соціальні
центри й низка інших ресоціалізаційних й адаптаційних заходів,
у реалізації яких громадськість посідає провідне місце. У випадку,
коли соціальна ізоляція винного є неминучою через рецидив злочинів
чи особливу суспільну небезпечність учиненого діяння, громадськість, відповідно до положень зазначеного документу, також може
бути задіяна у процесі ресоціалізації засуджених шляхом: відвідування установ виконання покарань представниками релігійних, спортивних, культурно-просвітницьких організацій; спілкування із засудженими, яким надано відпустку поза межами виправної колонії, надання допомоги у пошуку роботи чи опанування нової професії тощо1.
Ювілейний Десятий конгрес ООН із запобігання злочинності та
поводженню із правопорушниками (Відень, 10–17 квітня 2000 р.) також не оминув теоретичні питання участі громадськості у протидії
злочинності. У його матеріалах відзначається, що сучасний досвід
1
A/Conf.169/6 // Working paper «Criminal Justice and Police Systems: Management
and Improvement of Police and Other Law Enforcement Agencies, Prosecution, Courts
and Corrections; and the Role of Lawyers» / Ninth United Nations Congress on the
Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (Cairo, Egypt, 29 April – 8 May
1995). – 26 p..; Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному
правосудию : [сб. материалов] : в 3 кн. / Нац. акад. правовых наук Украины ; НИИ
изуч. пробл. преступности им. акад. В. В. Сташиса ; кол. сост. : В. В. Голина, М. Г. Колодяжный ; под общ. ред. В. В. Голины. – Кн. 2. – К. : Ред. журн. «Право Украины» ;
Х. : Право, 2013. – 184 с.
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залучення населення до впливу на злочинність не обмежується видами 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 злочинності на території громади1.
Також, ураховуючи велику концентрацію теоретичних аспектів
некарального впливу на злочинність на міжнародному рівні, цей
Конгрес включає окремий пункт порядку денного із довідковим документом «Участь громад у запобіганні злочинності». Виокремимо
найголовніші тези, спрямовані на підвищення ефективності правоохоронної діяльності:
– превентивні заходи з боку місцевого населення є більш результативними та економними для держави порівняно із широким застосуванням покарання у виді позбавлення волі та збільшенням штату
органів кримінальної юстиції (досвід Королівства Нідерландів, Великої Британії, США)2;
– запорукою процвітання сучасних міст є забезпечення владою
активного залучення місцевих мешканців до охорони громадського
порядку (країни Західної Європи, Нова Зеландія)3;
– неможна ігнорувати родину як первинний осередок суспільства
та важливий інститут соціалізації підлітків. У разі недостатнього
батьківського нагляду й хибних підходів у вихованні неповнолітніх
підвищуються шанси для останніх стати злочинцями. Тому сім’я має
визнаватись основним суб’єктом реалізації громадського (нерепресивного) впливу на злочинність та ін.4
1
A/Conf.187/7 // Working paper «Effective crime prevention: keeping pace with new
developments» / Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the
Treatment of Offenders (Vienna, Austria, 10–17 April 2000). – 12 p.
2
Stansfacon D. Crime Prevention Diqest II. Comporative Analysis of Successful
Community Safety / D. Stansfacon, B. Welsh. – Montreal : International Centre for the
Prevention of Crime, 1999.
3
Gauthier L.‑A. 100 Promising Crime Prevention Programs From Across the World
/ L.‑A. Gauthier, D. Hicks, D. Sansfacon. – Montreal : International Centre for the
Prevention of Crime, 1999. – 74 р.
4
A/Conf.187/11 // Community involvement in crime prevention / Tenth United Nations
Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (Vienna, Austria,
10–17 April 2000). – 14 p.
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В останніх двох конгресах також було наголошено на актуальності та значущості у ХХІ ст. громадського реагування на злочинність та
її негативні наслідки для суспільства. Зокрема, Одинадцятий конгрес
ООН із запобігання злочинності і кримінального правосуддя1 (Бангкок,
18–25 квітня 2005 р.) в одному із семінарів-практикумів присвятив
увагу міському середовищу та протидії злочинності в умовах урбанізації й глобалізації. Було підкреслено, що одним з важливих аспектів
участі громадськості у протидії злочинності є, з одного боку, її страх
перед злочинністю, ескалація почуття незахищеності, особливо міського населення, а, з другого, – активізація через таку реакцію суспільства офіційної влади, що виражається у підвищенні жорсткості каральної практики. Така запобіжна модель не є ефективною, оскільки
вимагає чималих державних асигнувань у систему кримінального
правосуддя, а її дія є обмеженою у часі. Більш оптимальною стратегією виявляється профілактика, менш затратний та більш пролонгований у часі напрямок запобігання злочинності, особливо, якщо до
нього залучається місцеве населення2.
У цьому документі Одинадцятого конгресу відзначається, що
через бурхливі глобалізаційні перетворення у світі, деформацію характеру злочинності у багатьох країнах змінюється зміст й наповнення
поняття «запобігання злочинності». Воно вже давно розуміється не
як реакція держави на наслідки злочинності у виді вчиненого злочину та застосування інших видів каральної практики, а, як різноманітна діяльність багатьох, передусім соціальних (громадських),
інститутів щодо відродження міст, підтримки у сфері освіти, розвитку
дітей, лікування наркоманії тощо3. Є дуже важливим розширення нерепресивних методів протидії злочинності шляхом облаштування
середовища проживання й міського планування, а також більш широкого залучення місцевих громад до такої діяльності.
До ключових принципів ефективного запобігання злочинності
в цьому Конгресі віднесено, окрім інших, такі:
Примітка: з 2005 р. назва конгресів ООН зазнала зміни.
Докладніше див. : Sansfacon D. Handle with care: cost-benefit studies and crime
prevention / D. Sansfacon / paper presented at the European Seminar on Costs and the
Distribution of Costs of Crime and Disoder and Crime (Helsinki, 1–2 april 2003); Kids
Behind Bars (Amsterdam, Defence for Children International, 2003).
3
Lab S. Unresolved Issues for Crime Prevention Research (Washington, D. C., 2004).
1
2
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а) питання протидії злочинності мають бути включені у всі відповідні соціально-економічні програми й політику у сфері зайнятості, освіти, охорони здоров’я, міського планування, правосуддя й соціального забезпечення;
б) діяльність із перешкоджання злочинам повинна спиратися на
тісне співробітництво й партнерство на рівні державних установ
і міністерств, громадських й неурядових організацій, ділових кіл та
громадянського суспільства;
в) має бути налагоджений механізм фінансування діяльності із
запобігання злочинності, як і організована система звітності перед
громадськістю про результати роботи1.
В матеріалах Дванадцятого конгресу ООН із запобігання злочинності і кримінального правосуддя (Сальвадор, 12–19 квітня 2010 р.) було
акцентовано увагу на теоретичних питаннях запобігання злочинності
в сучасних мегаполісах із використанням можливостей місцевих громад.
Цей Конгрес став продовженням значущих для кримінологічної теорії
положень попереднього форуму, зокрема які стосуються вироблення
«ноу-хау» в профілактиці злочинності в містах. Взагалі останні два конгреси достатньо багато уваги приділяють запобіганню злочинності саме
в умовах урбанізованих територій, оскільки на них припадає переважна
більшість учинених злочинів більшості країн світу2.
Участь громадськості у справі запобігання злочинності західними
кримінологами розуміється не лише як активна діяльність, що стала
звичною за останні десятиліття (патрулювання, повідомлення до поліції про вчинений злочин та ін.), а яка певним чином виходить за ці
рамки й має вже відмінні риси. Наприклад, мережі національних
й міжнародних груп, які представляють інтереси бідного міського
населення, намагаються в окремих країнах організувати конструктивний діалог із муніципалітетами з метою вирішення соціально-еконо1
A/Conf.203/11 / Workshop 3: Strategies and Best Practices for Crime Prevention, in
particular in relation to Urban Areas and Youth at Risk // Eleventh United Nations Congress
on Crime Prevention and Criminal Justice (Bangkok, Thailand, 18–25 April 2005). – 23 р.
2
Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию :
[сб. материалов] : в 3 кн. / Нац. акад. правовых наук Украины ; НИИ изуч. пробл.
преступности им. акад. В. В. Сташиса ; кол. сост. : В. В. Голина, М. Г. Колодяжный ;
под общ. ред. В. В. Голины. – Кн. 3. – К. : Ред. журн. «Право Украины» ; Х. : Право,
2013. – 168 с.
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мічних проблем мешканців трущоб1. На перший погляд, цей напрямок
роботи нічого спільного із злочинністю та її запобіганням немає.
Однак, насправді, результати цієї діяльності, можливо, ще більше
позначаються на скороченні міської злочинності, ніж звичні для каральної практики заходи (арешти, розслідування, залякування, судові вироки). Тому використання громадських ініціатив у вирішення
злободенних соціальних проблем тієї ж громадськості і є забутим
старим, але надійним й ефективним підходом кримінологічної політики міжнародного співтовариства.
Останній Тринадцятий конгрес ООН із запобігання злочинності
і кримінального правосуддя (Доха, 12–19 квітня 2015 р.) також не оминув проблему розширення участі громадськості під час запобігання
і протидії злочинності. Порядок денний цього визначного заходу включив окреме питання під назвою «Національні підходи до участі громадськості в укріпленні систем запобігання злочинності й кримінального правосуддя». Виходячи із матеріалів зазначеного Конгресу, можна
класифікувати діяльність громадськості та форми її активізації у сфері
запобігання злочинності за спрямованістю та такі види: 1) вивчення
стану місцевої злочинності; 2) запобігання рецидивній злочинності;
3) охорона громадського порядку; 4) надання безоплатної юридичної
допомоги; 5) фінансове заохочення громадськості за її внесок у справу
запобігання злочинності; 6) використання засобів комунікації у запобіганні злочинності; 7) інші напрями діяльності2.
Розгляд теоретичних засад використання місцевих громад у протидії злочинності, вироблених ученими різних країн світу та закріплених в матеріалах конгресів ООН, дає підстави для розгляду наступного наукового завдання представленого дослідження. Воно
стосується дослідження особливостей законодавчого оформлення
теоретичних підвалин та практичних зарубіжних досягнень у сфері
громадського впливу на злочинність.
1
A/Conf.213/14 // Workshop on Practical Approaches to Preventing Urban Crime /
Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice (Salvador,
Brazil, 12–19 April 2010). – 21 p.
2
Див. : A/Conf.222/9 // Working paper «National approaches to public participation
in strengthening crime prevention and criminal justice» // Thirteenth United Nations
Congress on Crime Prevention and Criminal Justice (Doha, Qatar, 12–19 April 2015). –
18 р.; Колодяжний М. Г. Реалізація стратегії громадського впливу на злочинність
у зарубіжних країнах / М. Г. Колодяжний // Проблеми законності : зб. наук. пр. –
2015. – Вип. 129. – С. 217–223.
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Розділ 2
Нормативно-правові засади
зарубіжного досвіду участі
громадськості у запобіганні
злочинності
Ще однією важливою складовою цього дослідження є нормативні підвалини міжнародної практики залучення населення до запобігання і протидії злочинності. Цей елемент виступає, нібито, проміжним елементом між кримінологічною теорією запобігання злочинності, зокрема теоретичних підвалин стратегії участі громадськості
у запобіганні злочинності, та її безпосередньою реалізацією. З іншого боку, нормативне закріплення вказаного запобіжного напряму
виступає формою вираження теоретичних положень про нього, базисом для правозастосовної практики багатьох державних та недержавних органів, установ й організацій. Тому, розглядаючи питання про
нормативн-правові засади зарубіжного досвіду використання можливостей громади у запобіганні злочинності, слід наголосити на кількох
важливих відправних моментах:
1) з огляду на вищезазначене, вказана діяльність є правотворчою,
оскільки передбачає розробку та видання певних нормативно-правових актів у сфері участі громадськості під час протидії злочинності;
2) самі нормативно-правові акти можуть розрізнятись між собою
за різними ознаками (назва, юридична сила тощо);
3) ця діяльність має характеризувати роботу відповідних органів
та установ, що в ній задіяні;
4) суб’єкти правотворчої діяльності у розглядуваній царині можуть бути розподілені також за певними ознаками (назва, масштаб
діяльності, країна дислокації, характер підпорядкування) тощо.
Як бачимо, аналіз сучасних нормативних підвалин зарубіжної
практики щодо участі місцевих громад у перешкоджанні різним кримінальним посяганням охоплює кілька важливих методологічних
аспектів, що обов’язково мають бути враховані.
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Виконання цього наукового завдання пропонується шляхом класифікації нормативно-правових актів на підставі критерію масштабу
їх дії, а саме: а) міжнародно-правові; б) національні; в) регіональні
та г) місцеві1.
У науковій літературі висловлюється справедлива думка, що головними суб’єктами міжнародного права, нормотворча діяльність яких
впливає на параметри міжнародного виміру різних галузей права,
а також на формування вітчизняної правозастосовної практики,
є ООН, Рада Європи, Європейський Союз і Союз Незалежних Держав2. До міжнародно-правових нормативно-правових актів, що містять значущі для практики підвалини залучення населення до запобігання злочинності, можна віднести документи відповідних міжнародних інституцій, що функціонують в цій площині. Це, звичайно,
ООН як загальна міжнародна організація, що, в тому числі, здійснює
видання спеціальних документів у зазначеній сфері. Окрім чисельних
положень про стратегію залучення місцевих громад до запобігання
злочинності, її значення й особливості застосування на практиці, про
що вже йшлося вище при аналізі конгресів ООН, пропонується розглянути інші фундаментальні документи міжнародно-правового характеру цієї організації на зазначену проблематику.
До них можна віднести Резолюцію № 2002/13 Економічної і соціальної ради ООН «Заходи сприяння ефективному запобіганню
злочинності», затвердженої 24 липня 2002 року на 37 пленарному
засіданні. Цей документ є значущим для міжнародної теорії і практики протидії злочинності не лише з огляду на те, що він розроблений
і прийнятий поважною міжнародною інституцією або тому що на
підставі його положень протягом останніх 15‑ти років розроблялися
11‑й, 12‑й і 13‑й конгреси ООН, а ще й тому, що він виступає основою
для сучасної правозастосовної практики органів кримінальної юстиції багатьох країн світу.
Ця Резолюція містить додаток під назвою «Керівні принципи для
запобігання злочинності», в якому роз’яснюються важливі положен1
Див. : Колодяжний М. Г. Міжнародний вимір нормативного забезпечення участі
громадськості у запобіганні злочинності / М. Г. Колодяжний // Питання боротьби зі
злочинністю : зб. наук. пр. – Х. : Право, 2014. – Вип. 27. – С. 110–120.
2
Житний О. О. Кримінальне право України в міжнародному вимірі (порівняльноправовий аналіз) : монографія / О. О. Житний ; ХНУВС. – Х. : Одіссей, 2013. – С. 310.
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ня реалізації стратегії участі громадськості у запобіганні злочинності. При розгляді доктринальних засад документу підкреслюється, що
участь громад і відносини партнерства представляють собою важливі елементи сучасної міжнародної концепції запобігання злочинності.
При цьому зазначається, що, хоча поняття «громада» може визначатися по‑різному, його суть у цьому контексті обумовлює участь громадянського суспільства у діяльності на місцевому рівні. Серед
основних принципів запобігання злочинності виділено співробітництво різних суб’єктів, яке має бути невід’ємною частиною діяльності щодо ефективного запобігання злочинності, враховуючи широкий
спектр причин злочинності. Це, відповідно до Керівних принципів,
охоплює партнерство на рівні не лише міністерств та відомств, але
й громадських та неурядових організацій, ділових кіл, окремих громадян.
Указаний документ відзначає, що, незважаючи на вирішальну роль
урядів країн у протидії злочинності, активна участь громад та інших
сегментів громадянського суспільства є суттєвим елементом результативного запобігання злочинності, що може виражатись у:
– визначенні пріоритетів запобіжної роботи;
– реалізації заходів профілактичної спрямованості;
– оцінці ефективності правоохоронної діяльності;
– контролі витрачання державних та інших асигнувань тощо1.
Як бачимо, на приватний сектор покладається реалізація низки
важливих функцій у сфері протидії злочинності: організаційна, охоронна, контролююча та ін. Це свідчить про намагання створити на
міжнародному рівні певну модель запобігання злочинності, за якою
недержавним суб’єктам, з одного боку, буде делеговано частину видів
діяльності органів держави, задіяних у сфері запобігання злочинності,
а, з другого, – підвищено концентрацію обов’язку і навіть відповідальності перших за успіхи у справі обмеження і мінімізації злочинності.
Такий варіант розстановки акцентів профілактичної роботи зумовлений
тим, що протидія злочинності є спільною справою усіх сторін і передусім суспільства й окремих громадян, які зацікавлені у зменшенні
криміногенного потенціалу та захисті власних конституційних прав.
1
E/2002/INF/2/Add.2 // Резолюція Економічної і соціальної ради ООН «Заходи
сприяння ефективному запобіганню злочинності» № 2002/13 від 24 липня 2002 р.
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На нашу думку, зазначений підхід необхідно взяти на озброєння
українському правозастосовачу, зокрема чисельним суб’єктам правоохоронної діяльності, які є основними розпорядниками бюджетних
коштів, що виділяються, наприклад, на реалізацію заходів державних,
обласних, міських та районних комплексних програм профілактики
правопорушень в Україні. Нагадаємо, що станом на 2017 р. в нашій
державі діяло п’ять державних програм запобігання злочинності.
Остання мала назву «План заходів з виконання Концепції реалізації
державної політики у сфері профілактики правопорушень на період
до 2015 року»1 (затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2012 р. № 767). За всю історію незалежної України лише
стосовно одного такого документу – Комплексної програми профілактики злочинності на 2001–2005 роки2 – Рахунковою палатою
України було проведено аудит з оцінки результативності реалізації
його заходів, у тому числі, щодо ефективності витрачання бюджетних
коштів. Висновок аудиту був незадовільним, оскільки більшість
пунктів цієї програми визнано невиконаними3.
Це свідчить про те, що для України вказані Керівні принципи для
запобігання злочинності ООН є особливо актуальними і потребують
окремого вивчення на предмет виваженого і послідовного запровадження стратегії участі громадськості у протидії злочинності, включаючи її контроль із освоєння мільярдів бюджетних коштів, що виділяються як на виконання заходів державних і регіональних комплексних програм профілактики злочинності, так і на утримання органів
кримінальної юстиції.
Невід’ємною складовою нормативно-правових підвалин міжнародної практики участі громадськості у запобіганні злочинності є по1
Про затвердження плану заходів з виконання Концепції реалізації державної
політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року : Постанова
кабінету Міністрів України від 08.08.2012 р. № 767 // Офіц. вісн. України. – 2012. –
№ 73. – Ст. 2935.
2
Про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001–2005 роки : Указ
Президента України від 25.12.2000 р. № 1376/2000 // Офіц. вісн. України. – 2000. –
№ 52. – Ст. 2258.
3
Докладніше див. : Голіна В. В. Державне програмування і регіональне планування заходів запобігання злочинності в Україні : монографія / В. В. Голіна, С. Ю. Лукашевич, М. Г. Колодяжний ; за заг. ред. В. В. Голіни. – Х. : Право, 2012. – 304 с.
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ложення деяких декларацій, що приймаються також ООН. Так, матеріали останніх трьох конгресів ООН із запобігання злочинності
і кримінального правосуддя акцентують увагу реалізації цієї стратегії
у правозастосовній практиці різних країн. Зокрема, у п. 13 Віденської
декларації, яка прийнята на ювілейному Десятому конгресі ООН,
підкреслюється, що «…ефективні дії в області запобігання злочинності і кримінального правосуддя вимагають участі, в якості партнерів та суб’єктів, урядів, національних, регіональних, міжрегіональних
і міжнародних установ, міжурядових та неурядових організацій,
різних сегментів громадянського суспільства, в тому числі засобів
масової інформації та приватного сектору, а також визнання їх відповідної ролі та внеску…»1.
У Бангкокській декларації, прийнятій на Одинадцятому конгресі
ООН, у цьому зв’язку відзначається: «…п. 9. Ми визнаємо ту роль,
яку окремі особи й групи за межами публічного сектора, наприклад,
громадянське суспільство, неурядові організації й громадські організації, відіграють у сприянні запобіганню злочинності й тероризму та
боротьбі з ними. Ми заохочуємо заходи щодо укріплення цієї ролі
в рамках законності…». Окрім цього, в указаному документі закріплюється: «…п. 34. Ми підкреслюємо необхідність розглянути заходи із запобігання зростанню масштабів злочинності у містах, у тому
числі шляхом удосконалення міжнародного співробітництва й нарощування потенціалу правоохоронних і судових органів в цій області
та шляхом сприяння участі місцевих органів влади та громадянського суспільства…»2.
Сальвадорська декларація, прийнята на Дванадцятому конгресі
ООН, також не оминула увагою це питання. В ній відзначається таке:
«…п. 33. Ми визнаємо, що відповідальність за розробку й прийняття
політики в області запобігання злочинності, а також контроль над її
здійсненням та оцінку несуть держави. Ми вважаємо, що такі нама1
Див. : A/Conf.187/15 // Report of the Tenth United Nations Congress on the
Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (Vienna, Austria, 10–17 April 2000). –
43 p.; Лунеев В. В. Десятый конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, его место в истории конгрессов // Гос. и право. –
2000. –№° 9. – С. 95–100.
2
A/Conf.203/18 // Report of the Eleventh United Nations Congress on Crime
Prevention and Criminal Justice (Bangkok, Thailand, 18–25 April 2005). – 95 р.
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гання мають засновуватись на широкій участі, яка базується на співробітництві й комплексному підході, що охоплює всіх зацікавлених
учасників, у тому числі з громадянського суспільства…». У п. 34 цієї
ж декларації додається, що «…Ми визнаємо важливість укріплення
партнерських зв’язків між публічним та приватним секторами у справі запобігання злочинності у всіх її формах і проявах й боротьби з нею.
Ми впевнені, що завдяки взаємному та ефективному обміну інформацією, знаннями й досвідом, а також спільним узгодженим діям
уряди та ділові кола можуть розробляти, удосконалювати та здійснювати заходи щодо запобігання злочинності, а також переслідувати
і карати за вчинення злочинів, у тому числі протидіяти новим змінюваним викликам…»1.
Як бачимо, стратегія участі громадськості у справі протидії кримінальним посяганням не втратила своєї актуальності й у ХХІ ст.
Вищевказані нормативні положення відповідної Резолюції й трьох
декларацій, хоча і мають необов’язковий, рекомендаційний характер,
однак, ураховуючи їх значущість для практики запобігання злочинності та підвищення її ефективності, з огляду на частоту запровадження в роботу органів кримінальної юстиції багатьох, не лише розвинених, країн світу, набувають рис належності й обов’язковості, про що
йтиметься нижче.
Далі розглянемо випадки, коли міжнародно-правові нормативні
положення рекомендаційного характеру, які стосуються громадського впливу на злочинність, стають обов’язковими для відповідних
суб’єктів запобіжної діяльності на національному рівні. Так, Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності, прийнята резолюцією № 55/25 Генеральної Асамблеї ООН від 15 листопада 2000 р., прямо вказує на способи боротьби із цим видом злочинності. Зокрема, в ст. 31 Конвенції під назвою «Попередження
транснаціональної організованої злочинності» зазначається, що держави-учасниці прагнуть сприяти поглибленню розуміння суспільством факту існування, причин і небезпечного характеру транснаціональної організованої злочинності, а також загроз, створюваних нею.
Відповідна інформація включає відомості про заходи для сприяння
1
A/Conf.213/18 // Report of the Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention
and Criminal Justice (Salvador, Brazil, 12–19 April 2010). – 90 p.
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участі населення у запобіганні такої злочинності і може поширюватися у відповідних випадках через засоби масової інформації1. Це
нормативне рекомендаційне положення про залучення місцевих громад до протидії транснаціональній організованій злочинності стало
частиною вітчизняного правового поля, а відтак – обов’язковим для
виконання – після ратифікації Україною цієї Конвенції та її подальшого набуття чинності з 21 травня 2004 р.
Інший приклад. Конвенція ООН проти корупції, прийнята резолюцією № A/RES/58/4 Генеральної Асамблеї ООН від 31 жовтня
2003 р., також містить чимало значущих для теорії і практики положень про необхідність залучення громадськості до протидії цьому
негативному соціальному явищу. У преамбулі цієї Конвенції прямо
зазначається, що запобігання корупції має відбуватись за активного
співробітництва не лише окремих країн, а й публічного й приватного
секторів. До останнього відносяться громадянське суспільство, неурядові організації та організації, що функціонують на базі громад. Окрім
цього, Конвенція закріплює ст. 13 «Участь суспільства» та ст. 39
«Співробітництво між національними органами та приватним сектором», в яких наголошується у якнайширшому залученні населення
до запобігання корупції2. З моменту ратифікації Україною зазначеного міжнародно-правового документу 18 жовтня 2006 р. та набрання
ним з 1 січня 2010 р. чинності, Конвенція стала обов’язковою для
виконання суб’єктами антикорупційної діяльності нашої держави. Це
стосується й інших країн, які ратифікували цей міжнародний нормативно-правовий акт.
Ці приклади наочно демонструють зв’язок міжнародного й національного рівнів нормативних підвалин закріплення стратегії участі громадськості у запобіганні злочинності та її окремих проявів.
До нормативно-правових підвалин залучення населення до протидії злочинності на міжнародному рівні можна віднести законодавство
Європейського Союзу. У 1999 р. Радою Європи було видано Рекомен1
Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої
злочинності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/995_789/page – Заголовок з екрана.
2
Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції // Відом. Верхов. Ради
України – 2007. – № 49. – Ст. 2048.
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дації № R/96/8 «Політика боротьби із злочинністю й кримінальне
право в Європі, що змінюється». В них можна у цьому зв’язку виділити три тези:
1) жодне суспільство не може збагачуватися за рахунок злочинності, тому основну мету політики боротьби зі злочинністю може
визначати не повне її викорінення, а тримання у можливо менших
розмірах;
2) матеріальна й нематеріальна шкода для суспільства від злочинності має оцінюватись загалом відносно до вартості заходів боротьби з нею;
3) громадськість повинна бути інформована про проблеми злочинності. Ані політика боротьби з нею, ані система кримінальної
юстиції не можуть бути ефективними без доброзичливого ставлення
громадськості й активної участі населення1.
Аналіз цих європейських положень дає підстави зробити висновок, який зводиться до того, що мета у виді знищення злочинності чи
остаточного усунення її корінних причин є утопічною. Тому задля
того, щоб кримінально-правова політика була ефективною й економічно обґрунтованою, необхідно розширювати альтернативні кримінальному впливу і державній репресії заходи, до яких, беззаперечно,
відноситься більш широке використання громадського впливу на
злочинність.
Логічним нормативно-правовим продовженням втілення вищевказаних тез на європейському просторі стало створення на підставі
відповідного Рішення від 28 травня 2011 р. Європейської мережі запобігання злочинності (The European Crime Prevention Network –
EUCPN)2. Ця мережа представляє собою спеціальну організацію ЄС,
на яку покладено виконання таких завдань, як:
– вироблення передової практики у сфері протидії злочинності
та обмін знаннями й досвідом у цій сфері між країнами-членами ЄС;
– накопичення й оцінка інформації щодо запобігання злочинності;
1
Politique criminelle et droit penal dans one Europe en transformation. – Conseil
del’Europe. – Mars 1999. – P. 7–38.
2
COUNCIL DECISION 2009/902/JHA of 30 November 2009 setting up a European
Crime Prevention Network (EUCPN) and repealing Decision 2001/427/JHA // Official
Journal of the European Union. – 2009. – № 321. – Р. 44–46.
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– сприяння розвитку місцевих й національних стратегій із запобігання злочинності, включаючи більш широке використання можливостей участі громадськості тощо.
Європейською мережею запобігання злочинності розроблено так
звану комплексну європейську стратегію (на кшталт міждержавної
програми профілактики злочинності), розрахованої на 2010–
2015 роки. Вона охоплює заходи протидії окремим проявам злочинності з особливим упором на: сімейне насильство; молодіжну злочинність; кіберзлочинність; злочинність у місцях позбавлення волі;
відновне правосуддя; фінансові та економічні злочини; торгівлю
людьми; наркозлочини та ін.1
Але докладніше про це йтиметься у наступних розділах цієї роботи, коли розглядатимуться конкретні приклади впровадження
стратегії участі громадськості шляхом реалізації програм запобігання
окремим проявам злочинності у різних країнах-членах ЄС.
Як бачимо, ця стратегія і такий підхід не є пустою нормативною
європейською декларацією (наприклад, як деякі законодавчі і навіть
конституційні положення України: верховенство права, право на безоплатну освіту, право на безкоштовну медичну допомогу2 та ін.). Вони
виступають керівництвом для активної практичної діяльності, що
вдало реалізується протягом багатьох років і приносить свої позитивні результати, які відбиваються на поступовому, але впевненому
скороченні кількісних і якісних показників злочинності більшості
країн-членів ЄС.
Окрім цього, не слід забувати, що невід’ємною частиною міжнародних нормативно-правових підвалин залучення приватного
сектора до запобігання злочинності, є документи у цій сфері, які приймаються в межах Співдружності Незалежних Держав (далі – СНД).
Незважаючи на певну пасивність України у діяльності цієї організації
і навіть спроби вийти із її складу, в межах організаційно-правового
вектора співпраці членів цієї організації можна виділити багатолітній
досвід партнерства шляхом, окрім іншого, розробки й прийняття
1
Докладніше див. : The European Crime Prevention Network (EUCPN) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-925_
en.htm. – Заголовок з екрана.
2
Конституція України : зі змінами. – Х. : Право, 2011. – 56 с.
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спеціальних міжнародно-правових документів із запобігання злочинності та її окремим видам, де також містяться нормативні приписи про необхідність розширення недержавного (громадського) впливу на злочинність та її наслідки.
Так, з прийняттям у 1996 р. Міждержавної програми спільних
заходів боротьби з організованою злочинністю та іншими видами
небезпечних злочинів на території держав-учасниць СНД на період
до 2000 року співробітництво у сфері запобігання злочинності набуло різнопланового, комплексного й динамічного характеру. Пізніше
було прийнято ще п’ять аналогічних програмних документів, що мали
назву «Міждержавна програма спільних заходів боротьби зі злочинністю» (далі – Програма). Вони діяли протягом 2000–2003 рр.; 2003–
2004 рр.; 2005–2007 рр.; та 2008–2010 рр. Остання така програма була
розрахована на 2011–2013 рр.1
Крім того, міждержавне нормативне співробітництво державучасниць й органів СНД у протидії злочинності здійснюється паралельно із зазначеною вище Міждержавною програмою в межах реалізації низки документів, в яких також наголошується на участі громадськості й ЗМІ у запобіганні певним видам злочинності:
– Програма співробітництва держав-учасниць Співдружності
Незалежних Держав у боротьбі з незаконним обігом наркотичних
засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів на 2008–2010 роки;
– Програма співробітництва держав-учасниць Співдружності
Незалежних Держав у боротьбі з тероризмом й іншими насильницькими проявами екстремізму на 2008–2010 роки;
– Програма співробітництва держав-учасниць Співдружності
Незалежних Держав у протидії незаконній міграції на 2009–2011 роки;
– Програма співробітництва держав-учасниць Співдружності
Незалежних Держав у боротьбі з торгівлею людьми на 2007–
2010 роки2.
1
Див. : Об утверждении Межгосударственной программы совместных мер
борьбы с преступностью на 2011–2013 годы : Решение Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 10.12.2010 г. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_m94. – Загл. с экрана.
2
Голіна В. В. Співробітництво країн СНД із запобігання злочинності: стан, проблеми, перспективи / В. В. Голіна, М. Г. Колодяжний // Питання боротьби зі
злочинністю : зб. наук. пр. – Х. : Право, 2010. – Вип. 20. – С. 76–85.

43

Сучасний зарубіжний досвід громадського впливу на злочинність

Наступним рівнем нормативно-правових підвалин світової спільноти про участь громадськості у запобіганні злочинності є національний. Звичайно, проаналізувати законодавство усіх країн в межах однієї роботи неможливо, але навести окремі найбільш слушні приклади можливо і доречно.
Наприклад, в США, де ефективну систему партнерства місцевих
громад й правоохоронних органів можна назвати зразковою, законодавство сприяє створенню всіляких громадських організацій протидії
злочинності із різноманітним правовим статусом. В Конституції США
є навіть положення про те, що за населенням зберігається право на
«цивільний арешт», однак через великий ризик порушення прав іншої
особи, цей нормативний припис участі громадськості у запобіганні
злочинності на практиці майже не застосовується.
У площині зв’язку дотримання прав людини та активності місцевих громад у здійсненні правоохоронній діяльності можна навести приклади роботи Верховного Суду США. За умови відсутності спеціального закону про порядок створення й функціонування
добровільних організацій громадян рішення даної інституції, винесене ще в 1958 р. та у подальшому продубльоване аналогічними
рішеннями нижчестоящих судів із посиланням на першу поправку
Конституції США, надає правову основу для вільного створення
добровільних формувань населення з метою запобігання злочинності. Інший аспект нормативної діяльності Верховного Суду США
пов’язаний із жорстким наглядом за дотримання правоохоронними
органами країни конституційних прав громадян, особливо під час
їх арешту. При цьому судді Верховного Суду США виходять з того,
що захист прав громадян створюватиме у державі атмосферу, стан
суцільної законності, а відтак – спонукатиме звичайних американців
до більш тісного співробітництва із поліцією щодо запобігання злочинності.
Також правозастосувач в сучасних США вважає, що «особливі
взаємовідносини» поліції та місцевого населення щодо збору доказової бази вчинення злочинів, які мають добровільний, партнерський
характер, у разі тимчасового затримання та арешту знаходяться «у
полі дії» четвертої поправки Конституції США, оскільки добровільні
відносини не тягнуть за собою дію цього припису. Це означає, що
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докази, отримані поліцією у ході добровільної зустрічі з певною особою, є законними та прийнятними для суду1.
Серед нормативного різноманіття цієї держави у розглядуваній
сфері особливо можна виділити закон про боротьбу з насильницькими злочинами та правоохоронну діяльність, прийнятий ще за президентства Б. Клінтона у 1994 р. (The Violent Crime Control and Law
Enforcement Act). Незважаючи на те, що його норми здебільшого
акцентували увагу на каральній практиці, він передбачав виділення
колосальних навіть для цієї країни близько 30 млрд дол. США на
різні репресивні заходи. З метою контролю освоєння цих коштів,
в цьому ж році при Міністерстві юстиції США було створено Управління суспільно-орієнтованих поліцейських послуг (The Office of
Community Oriented Policing Services – COPS), яке успішно функціонує й до цього часу. Середній розмір щорічних державних асигнувань,
що виділяються в межах роботи цього органу, сягають за 1 млрд дол.
США. І, що головне, частина цієї суми розрахована на більш широке
і науково обґрунтоване упровадження стратегії участі громадськості
у запобіганні злочинності (розробка програм профілактичного спрямування, підвищення співробітництва поліції та громадян, залучення
місцевого населення до патрулювання у громадських місцях, фінансування наукових досліджень у цій сфері тощо)2.
До нормативних підвалин участі громадськості у протидії злочинності на національному рівні можна віднести розробку й прийняття державних програм запобігання окремим видам злочинності.
Наприклад, в США на виконання приписів зазначеного закону про
боротьбу із насильницькими злочинами 1994 р. приймається на федеральному рівні чимало законодавчих актів, спеціальних профілактичних програм, спрямованих на усунення низки чинників, що зумовлюють ті або інші види кримінальних посягань, різними
суб’єктами, в тому числі представниками місцевої громади. Серед
них можна виділити: «Внутрішнє підвищення профілактики насиль1
Докладніше див. : Ермолович Г. П. Добровольные организации в США по
борьбе с преступностью: историко-правовой анализ : автореф. дис. … д-ра. юрид.
наук : 12.00.01 / Г. П. Ермолович. – СПб. : Санкт-Петербург. ун-т МВД РФ, 2000. –
40 с.
2
Community Oriented Policing Services [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.cops.usdoj.gov/ Default.asp?Item=44. – Заголовок з екрана.
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ства й лідерство через союзи» (Violence Prevention Enhancement and
Leadership Through Alliances – DELTA); «Освіта й профілактика зґвалтування» (Rape Prevention and Education (RPE); «Намагаючись скоротити насильство скрізь в молодіжному середовищі» (Striving to Reduce
Youth Violence Everywhere – STRYVE) тощо1.
Велику Британію також можна назвати країною із усталеними
традиціями залучення приватного сектора до запобігання злочинності, що відповідає важливому принципу економічної доцільності
(обґрунтованості) правоохоронної діяльності за рахунок використання безоплатної допомоги громадян. Навіть у період «тетчеризму»
(1979–1990 рр.), для якого було характерним підвищення жорсткості державного реагування на рівень криміногенності у державі,
громадський вектор у кримінальній політиці став одним із домінуючих. Це виразилось у розробці різноманітних програм профілактики злочинності, пов’язаних із широким залученням громадськості до цієї діяльності.
Сприяла цьому наявність відповідних законодавчих підвалин, де
чітко закріплені нормативні приписи участі громадськості у запобіганні злочинності. Зокрема, у Великій Британії з певною періодичністю видаються закони у сфері кримінальної юстиції. Наприклад,
Закон «Про кримінальну юстицію» 1991 р., з одного боку, значно
обмежив застосування позбавлення волі, яке стало покаранням за
вчинення найбільш тяжких злочинів проти особи, а, з другого, – розширив застосування так званих громадських санкцій (community
sentences). У Стратегії скорочення злочинності, прийнятій у 1998 р.,
британський Уряд передбачив комплекс різних заходів правового,
організаційного та фінансового характеру у сфері запобігання злочинності, включаючи можливості приватного сектору2. Також на
національному рівні в цій країні нормативно передбачено створення
Комітету з питань запобігання і виявлення злочинів, функції якого
1
Centers for Disease Control and Prevention [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cdc.gov/violenceprevention/fundedprograms/index.html. – Заголовок
з екрана.
2
Ведерникова О. Н. Основные криминологические системы современности
(сравнительный анализ) / О. Н. Ведерникова // Гос. и право. – 2002. – № 10. –
С. 32–40.
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полягають, окрім іншого, у розширенні недержавного впливу на злочинність та її наслідки1.
Розширення участі окремих громадян на законодавчому рівні
у Великій Британії можна простежити й у діяльності щодо захисту
жертв злочинів. Так, у середині 90‑х років ХХ. ст. було реалізовано
національну політику щодо надання практичної допомоги жертвам
злочинів, а також компенсації завданої їм шкоди. Відповідно до положень спеціальної програми «Допомога жертвам» (Victim
support) основним її суб’єктом були саме добровольці, 12 тис. яких
відвідували жертв злочинів та надавали їм відповідну психологічну,
фізичну та іншу допомогу2.
У ФРН розширенню кола суб’єктів запобіжної діяльності також приділяється велика увага. У 2002 р. в цій країні було прийнято Закон «Про
захист проти насильства», що стосується запобігання проявам сімейного насильства. Видання цього нормативно-правового акту зумовило,
по‑перше, «вибух» насильства у сфері сімейних відносин у багатьох
землях ФРН, а, по‑друге, необхідність подальшого формування нової
концепції взаємодії поліції та громадян і неполіцейських установ у сфері профілактики різних правопорушень й ліквідації їх наслідків.
За відвертим визнанням німців, основну роль у запобіганні злочинності на сучасному етапі відіграють неполіцейські установи у виді
різноманітних громадських організацій. У сфері захисту потерпілих,
окрім поліцейських, цим напрямком роботи займаються: громадські
консультаційні пункти (Beratungsstellen), групи самодопомоги
(Selbsthilfegruppen), громадські фонди (наприклад, «Weisser Ring»,
«Dignitas») тощо. Саме ініціатива громадськості та її остаточне законодавче закріплення надало можливість тісної взаємодії різних державних та недержавних німецьких інституцій у справі як обмеження сімейного насильства, так і запобігання іншим кримінальним проявам3.
1
Андрєєва Д. Є. Сучасні тенденції розбудови молодіжної політики європейськими
країнами / Д. Є. Андрєєва / Влада. Людина. Закон. – 2007. – № 9. – С. 18–20.
2
Докладніше див. : Ведерникова О. Н. Теория и практика борьбы с преступностью в Великобритании / О. Н. Ведерникова. – М. : Рос. криминол. ассоц., 2001. –
С. 256, 270.
3
Коваленко В. И. Положительный опыт профилактической деятельности полиции земли Северной Рейн-Вестфалия (Германия) / В. И. Коваленко, А. Д. Корецкий,
А. А. Щетинин // Философия права. – 2003. – № 2. – С. 111–114.
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У Данії на державному рівні розроблено нормативну базу щодо
функціонування Вищої ради профілактики, в яку входить 46 організацій, у тому числі представники профспілок, молодіжних і культурних асоціацій1.
Підсумовуючи національний рівень нормативного забезпечення
впровадження стратегії громадського впливу на злочинність в ЄС,
слід наголосити, що в європейських країнах на теперішній час продовжується своєрідна приватизація владних повноважень, якими
наділялися правоохоронні органи. Це означає, що європейці намагаються не лише розширити використання сил громадськості у запобіганні злочинності, а й певним чином децентралізувати, демонополізувати виключне право державних правоохоронних органів на забезпечення законності у країні. Наприклад, у Великій Британії
приватне підприємство отримало право створювати власну поліцейську дільницю. В цілому сучасна Європа характеризується поглибленням процесу законодавчого оформлення підтримання правопорядку
з боку саме приватних служб безпеки.
Як показують результати роботи таких приватних структур,
наприклад, під час проведення чемпіонату світу з футболу 2006 р.
у ФРН, вони добре взаємодіють з державними службами безпеки
й здатні не менш ефективно, ніж останні, виконувати поставлені
перед ними завдання. Закон про організацію Баварської державної
поліції 1976 р. також демонструє зацікавленість у взаємодії з приватними структурами. Міністерство внутрішніх справ Баварії
вважає за необхідне кооперацію поліції та приватних підприємств
безпеки.
Корисним у цьому контексті є досвід Швейцарії, в якій створюються законодавчі підвалини демонополізації надання державою
правоохоронних послуг, виконання правоохоронної функції. Так,
з метою уніфікації ринку приватних послуг з безпеки Конференція
директорів кантональних служб юстиції та поліції відповідним листом
у 2011 р. рекомендувала урядам кантонів (адміністративно-територіальні одиниці Швейцарії) ратифікувати і приєднатися до кінця 2012 р.
1
Денисов С. Ф. Проблеми запобігання молодіжній злочинності в державах
Європейського Союзу / С. Ф. Денисов // Держава і право. Серія: Право. – 2010. –
№ 3. – С. 54–58.
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до одного з двох конкордатів (договори між кантонами й Швейцарською Конфедерацією) про приватні послуги з безпеки1.
Важливою складовою нормативного забезпечення участі громадськості у запобіганні злочинності на національному рівні є уведення
в дію відповідними законодавчими актами державних програм протидії злочинності. Такі документи із різними назвами, відмінним наповненням існують у багатьох країнах світу, включаючи Україну. Наприклад, у Бразилії в рамках Національної програми громадської
безпеки і громадянства передбачено чимало заходів, що мають реалізовуватись у 11 великих містах. Основним суб’єктом втілення
у життя багатьох пунктів вказаного документу є саме громадськість
у різних її проявах: асоціації, ради, спілки, об’єднання, формування
та окремі громадяни. У Чилі громадськість долучається до справи
протидії злочинності згідно із прийнятою на державному рівні Національною стратегією громадської безпеки, в Угорщині – Національною стратегією соціального запобігання злочинності2.
Подібна практика щодо розробки на національному рівні програм
запобігання злочинності існує й на пострадянському просторі. Так,
відповідно до Державної програми Російської Федерації «Забезпечення громадського порядку та протидія злочинності», розрахованої
на 2013–2020 рр. та затвердженої постановою Уряду Російської Федерації від 15 квітня 2014 р. № 345, громадськість визнається одним
із головних суб’єктів запобіжної діяльності3. Аналіз основних форм
роботи якої в цій країні будуть надані вище.
Але основним нормативно-правовим актом Російської Федерації,
який регламентує порядок та форми залучення приватного сектору
до запобігання злочинності, є Федеральний закон Російської Федера1
Докладніше див. : Мошак Г. Г. Розвиток кримінологічної думки у ФРН і в
Україні (за матеріалами дослідження науковців Інституту вивчення проблем
злочинності НАПрН України) : монографія / Г. Г. Мошак. – К. : Ред. журн. «Право
України» ; Х. : Право, 2013. – С. 23, 24.
2
A/Conf.213/6 // Working paper «Making the United Nations guidelines on crime
prevention work» / Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal
Justice (Salvador, Brazil, 12–19 April 2010). – 20 p.
3
Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» : постановление
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 345 [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://mvd.ru/Deljatelnost/gosprogram/ Gosprogramma. – Загл. с экрана.
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ції «Про участь громадян в охороні громадського порядку» від 2 квітня 2014 р. № 44 – Ф31.
Більше того, керівництво правоохоронних органів Росії пішло на
безпрецедентний для себе та практики запобігання злочинності у країнах СНД крок, пов’язаний із запровадженням існуючого вже багато
десятиліть в західних країнах досвіду щодо матеріального заохочення громадян за надання інформації про вчинені злочини або активну
участі у розкритті злочинів. Розмір винагороди залежить від ініціатора такої винагороди і на рівні Міністра внутрішніх справ Російської
Федерації може сягати 3 млн рублів (станом на січень 2017 р. становить близько 50 тис. дол. США). Ці ініціативи оформлені відповідними документами2.
Аналогічна практика законодавчого оформлення широкої участі
громадськості у запобіганні злочинності існує й у Республіці Бєларусь. Наприклад, Державна програма боротьби зі злочинністю та
корупцією на 2010–2012 роки, затверджена Указом Президента Республіки Бєларусь від 23 вересня 2010 р. № 485, у Главі 1 «Основні
цілі, задачі й принципи державної програми» чітко регламентує, що
генеральним завданням зазначеного документу є залучення громадян
й громадських об’єднань до боротьби зі злочинністю та корупцією3.
В Республіці Бєларусь, нормативне забезпечення участі громадськості у запобіганні злочинності на національному рівні не обмежується лише державної програмою. В цій державі існують й спеціальні
нормативно-правові акти у вказаній сфері. До них необхідно віднести
Закон Республіки Бєларусь «Про участь громадян в охороні правопорядку» від 26 червня 2003 р. В ньому закріплено організаційно-правові форми участі громадян у забезпеченні законності; порядок створен1
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.
2
МВД обещает платить гражданами миллионы за добровольную помощь и доносы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.newsru.com/
russia/24aug2012/nagragdenie.html. – Загл. с экрана.
3
Об утверждении Государственной программы по борьбе с преступностью
и коррупцией на 2010–2012 года : Указ Президента Республики Беларусь от 23.09.2010
г. № 485 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.prokuratura.gov.by/main.
aspx?guid=10737. – Загл. с экрана.
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ня й діяльності добровільних дружин з охорони правопорядку; гарантії
прав, соціальний захист й заходи заохочення членів указаних дружин;
контроль і нагляд за участю громадян в охороні правопорядку та ін.1
Означене дає підстави дійти висновку, що стратегія використання
сил громадськості у запобіганні й протидії злочинності набуває більш
широкого розмаху в першу чергу через політичну волю і формування
відповідного напрямку кримінологічної політики багатьох держав
світу (від недостатньо розвинених – до провідних), що оформлюється шляхом видання законодавства в цій сфері.
Наступним рівнем нормативного забезпечення участі громадськості у запобіганні злочинності є регіональний. Продовжуючи тематику розроблення документів щодо запобігання злочинності на
державному рівні, слід відзначити, що аналогічні нормативно-правові акти існують й у більш меншому масштабі – регіональному чи
обласному. Країни пострадянського простору мають солідний досвід
залучення населення до протидії різним видам злочинності відповідно до розроблених регіональних програм.
У Російській Федерації майже кожний її суб’єкт (республіки, автономні області, автономні округи, краї чи області, міста федерального
значення) має відповідні нормативно-правові акти, що закріплюють
положення про можливість та необхідність участі громадських
об’єднань у профілактиці злочинності або охороні громадського порядку. Наприклад, Комплексна програма щодо зміцнення правопорядку, профілактики правопорушень, посилення боротьби зі злочинністю та протидії корупції у Краснодарському краї на 2010–2012 роки,
затверджена постановою голови адміністрації (губернатора) Краснодарського краю від 29 грудня 2009 р. № 1184, в якості основної мети
і завдання називає саме залучення недержавних організацій й громадських об’єднань та окремих громадян з укріплення правопорядку2.
1
Об участии граждан в охране правопорядка : Закон Республики Беларусь от
2 6 0 6 . 2 0 0 3 г. № 2 1 4 ‑ З [ Эл е кт р о н н ы й р е су р с ] . – Ре ж и м д о с ту п а :
http://www.tammby.narod.ru/belarus-zakon/zakon_214–2003.htm. – Загл. с экрана.
2
Об утверждении Комплексной программы по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с преступностью и противодействию
коррупции в Краснодарском крае на 2010–2012 годы : постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29.12.2009 г. № 1184 [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www.dmpkk.ru. – Загл. с экрана.
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Білоруські органи державної влади також приділяють достатню
увагу законодавчому оформленню подібних ініціатив на регіональному рівні. Зокрема, Мінська обласна програма боротьби зі злочинністю та корупцією на 2011 рік, затверджена рішенням Мінської обласної Ради депутатів від 6 травня 2011 р. № 80, прямо вказує на необхідність використання сил громадськості у протидії злочинності та
корупції1. Між іншим в Україні, починаючи з 1993 р., існує також
практика розробки як державних, так і регіональних програм запобігання злочинності, в яких у виконанні відповідних пунктів і положень серед основних суб’єктів виділено громадськість2.
Звичайно, що існують й інші приклади нормативного забезпечення реалізації зазначеної запобіжної стратегії у регіональному масштабі.
Місцевий рівень нормативного забезпечення участі громадськості у справі запобігання злочинності є логічним втіленням і продовженням дії документів на вищих рівнях. Він безпосередньо
пов’язаний із тими рекомендаціями, що ініціюються з боку місцевих
органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Як
правило, діяльність місцевої громади та об’єднань громадян певної
адміністративно-територіальної одиниці конкретної країни оформлюється відповідним документом. Його назва, суб’єкти видання, строк
реалізації, очікувані результати можуть бути різними. Часто таким
документом є саме програма профілактики певного виду злочинності, що розробляється за участі усіх зацікавлених сторін (органи кримінальної юстиції, муніципалітет, громадські організації тощо). Якщо
програмно-цільовий підхід у запобіганні злочинності був характерним
протягом певного часу для більш-менш розвинених країн з високим
рівнем наукового потенціалу, то наразі різні профілактичні програми
можна зустріти й у африканських, азійських та південноамериканських країнах.
1
Об утверждении Минской областной программы по борьбе с преступностью
и коррупцией на 2011 год : решение Минского областного Совета депутатов 06.05.2011
№ 80 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.minsk-region.gov.by. – Загл.
с экрана.
2
Докладніше див. : Голіна В. В. Державне програмування і регіональне планування заходів запобігання злочинності в Україні : монографія / В. В. Голіна, С. Ю. Лукашевич, М. Г. Колодяжний ; за заг. ред. В. В. Голіни. – Х. : Право, 2012. – 304 с.
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Наприклад, у багатьох містах різних штатів США на підставі відповідних нормативно-правових актів уводяться в дію подібні програми, спрямовані на профілактику певного виду злочинності (неповнолітніх, наркотичної, насильницької, корисливої, мігрантів і т.
ін.). Як правило, подібні документи приймаються та обговорюються
місцевою громадою (ЗМІ, церква, громадські організації, окремі громадяни), а також в них указані суб’єкти виступають й основними
виконавцями. У наступному розділі роботи цій діяльності буде надано більш докладну характеристику.
У ФРН, як країні з усталеними інноваційними підходами запобіжної діяльності, це питання є особливо актуальним. У багатьох
містах, навіть невеликих, розробляються схожі програми. Наприклад,
у м. Штутгарт з метою вироблення нестандартних підходів до запобігання молодіжній злочинності було впроваджено нормативно
оформлений на місцевому рівні проект «Будинок запобігання молодіжній злочинності». Метою цієї програми стало зменшення рівня
цього виду злочинності у цьому місті шляхом об’єднання зусиль
приватного сектора і поліції, а також розміщення усіх міських органів
ювенальної юстиції в одній будівлі, що, окрім іншого, забезпечило
оперативність вирішення кримінальних конфліктів1.
В Англії та Уельсі з 2003 р. уся місцева влада зобов’язана приймати й затверджувати у встановленому законодавством порядку
стратегії профілактичної роботи з молоддю до 19 років. Багато з цих
програм спираються на партнерство між місцевою владою та громадськими і некомерційними організаціями2.
До такого досвіду можна віднести програми запобігання і протидії злочинності та її окремим групам, що приймаються місцевими
органами влади у Російській Федерації, Республіці Бєларусь, Республіці Казахстан та деяких інших країнах СНД.
Нормативне забезпечення участі громадськості на місцевому
рівні не завжди має вигляд спеціальної програми чи плану. Місцеві
1
Поиск путей предупреждения подростковой преступности в Штутгарте //
Борьба с преступностью за рубежом. – 2002. – № 2. – С. 23–35.
2
A/Conf.203/11 / Workshop 3: Strategies and Best Practices for Crime Prevention, in
particular in relation to Urban Areas and Youth at Risk // Eleventh United Nations Congress
on Crime Prevention and Criminal Justice (Bangkok, Thailand, 18–25 April 2005). – 23 р.
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органи державної влади можуть приймати й окремі закони, що прямо
передбачають громадський вплив на злочинність. Наприклад, в м.
Санкт-Петербург було розроблено Закон «Про участь громадян у забезпеченні правопорядку у Санкт-Петербурзі», прийнятий Законодавчим Зібранням цього міста 31 жовтня 2001 р. Цей закон закріплює
предмет регулювання; правові основи, форми, умови участі та повноваження громадян у забезпеченні правопорядку у місті; координацію
діяльності громадян та громадських об’єднань, які беруть участь
у підтриманні законності в Санкт-Петербурзі; передбачає видачу
учасникам цієї діяльності спеціальних посвідчень, а також емблем;
регламентує порядок заохочення громадян, які здійснюють профілактику місцевої злочинності. Крім цього, цей місцевий нормативноправовий акт містить Положення про Міський штаб з координації
діяльності громадян та громадських об’єднань, які беруть участь
у забезпеченні правопорядку1. На нашу думку, губернаторам та мерам
українських обласних центрів також слід перейняти зазначений позитивний досвід російських колег із нормативного забезпечення
участі громадськості на місцевому рівні.
Розгляд теоретичних й нормативних підвалин зарубіжного досвіду громадського впливу на злочинність дає підстави для більш
докладного розгляду сучасних форм цієї діяльності на прикладі конкретних країн світу.

1
Об участии граждан в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге : Закон
Санкт-Петербурга от 31.10.2001 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://gov.spb.ru/law?d&nd=8355154&prevDoc= 537932932. – Загл. с экрана.
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Розділ 3
Сучасний стан участі
громадських об’єднань
в охороні правопорядку в США
Теорія і практика запобігання злочинності показує, що в системі
суб’єктів протидії злочинності особливе місце відводиться саме громадськості. Це пов’язано із тим, що окремі громадяни та їх різноманітні об’єднання здійснюють свою діяльність щодо перешкоджання
злочинності переважно некаральними засобами, які у свою чергу
потребують набагато менше витрат з боку держави та суспільства.
Зарубіжний досвід протидії злочинності вказує на той факт, що
США входить до когорти країн, в яких стратегія громадського впливу на злочинність реалізується якнайповніше. Стабілізація стану
злочинності, а також скорочення основних її кількісно-якісних показників останніми роками в цій державі дає підстави стверджувати
про велику роль у цьому процесі, окрім іншого, саме громадськості.
Враховуючи вищезазначене, проаналізуємо сучасний стан злочинності в США та визначимо місце й основні форми роботи громадських
об’єднань в системі суб’єктів протидії злочинності цієї країни.
США має не лише найпотужнішу економіку чи наймогутнішу
армію у світі, а й відзначається широкою поширеністю тяжких злочинів проти життя і здоров’я. Доказом цьому є рейтинг найбільш
криміногенних міст світу, до якого потрапили Новий Орлеан та Детройт, в яких на 100 тис. населення приходиться 67 і 46 убивств відповідно1. Незважаючи на те, що населення вказаної держави складає
близько 5 % всього населення світу, кількість засуджених до позбавлення волі дорівнює чверті цього показника у світовому масштабі, не
враховуючи 5 млн американців, які звільнені від відбування покарання з випробуванням2. Крім цього, США вирізняється від інших най1
Топ 10 самых криминальных городов мира [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://dekatop.com/archives/3760. – Загл. с экрана.
2
Преступность в США [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://xpressa.ru/
translates/2932‑presupnost-v-ssha.html. – Загл. с экрана.
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більш криміногенних країн ще й «ціною» злочинності, розміри якої
вражають: у 2005 р. витрати на утримання поліції, судів та тюрем
склали понад 204 млрд дол. США (наприклад, доходна частина Державного бюджету України у 2016 р. склала близько 22,9 млрд дол.
США1); протягом 1996–2005 рр. витрати на утримання лише поліції
зросли удвічі, а сукупна «ціна» злочинності у 2008 р. дорівнювала 1,7
трлн дол. США, що складає 13 % ВВП цієї держави2.
І таке «лідерство» розглядувана країна тримає вже кілька десятиліть поспіль. У літературі зазначається, що протягом 1960–1970 рр.
ХХ ст. злочинність у США збільшилась утричі, а темпи її зростання
у 10 разів перевищували темпи росту населення, коли кожні 36 хв.
учинювалось умисне вбивство, 14 хв. – зґвалтування, 16 секунд –
грабіж чи розбій, 36 секунд – викрадався автомобіль3. Відомим американським соціологом Е. М. Шуром указана криміногенна ситуація
свого часу оцінювалась ще драматичніше через те, що офіційна поліцейська статистика не охоплює великий пласт прихованої частки
злочинності4. Західні спеціалісти здвйснювали висновки, що система
кримінальної юстиції США функціонує незадовільно5 та, відповідно,
потребує модернізації, що полягатиме у запровадженні нерепресивних
концепцій контролю над злочинністю із широким залученням місцевих громад.
Сучасний стан злочинності в цій країні характеризується протилежними тенденціями. Із середини 90‑х років ХХ ст. абсолютні та
відносні показники злочинності США значно скоротились6. Протягом
1
Про Державний бюджет України на 2016 рік : Закон України від 25 грудня
2015 р. № 928‑VIII // Відом. Верхов. Ради України. – 2016. – № 5. – Ст. 54.
2
Квашис В. «Цена» преступности как криминологическая проблема / В. Квашис
// Угол. право. – 2008. – № 6. – С. 94–102.
3
США: преступность и политика ; отв. ред. Б. С. Никифоров. – М. : Мысль,
1972. – С. 182–184.
4
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. 49.
5
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. 150.
6
Щерба С. Зарубежный опыт статистического учета преступности / С. Щерба
// Законность. – 2003. – № 11. – С. 49–51.
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останніх 10 років злочинність у цілому зменшилась на 30 %, у тому
числі убивства – на 36,7 %, зґвалтування – на 18,2 %, грабежі – на
40,2 %, крадіжки – на 55 %. Американська преса та науковці продовжують шукати пояснення феномену істотного скорочення злочинності в цій країні1.
Доповнити сучасні показники злочинності в США можна офіційними статистичними даними Федерального Бюро Розслідувань
(ФБР) про так звану індексну злочинність (UCR – Uniform Crime
Reports), до якої належать убивства, зґвалтування, напади за обтяжуючих обставин, грабежі, крадіжки зі зламом, крадіжки (на суму понад
50 дол. США), угон автомобілів, умисний підпал2. Так, у 2014 р.
в США було вчинено понад 1,2 млн насильницьких злочинів (умисних
убивств, грабежів, розбоїв, й зґвалтувань). Порівняно із 2013 р. рівень
насильницьких злочинів в цій країні скоротився на 0,2 %, із 2010 р. –
на 6,9 %, із 2005 р. – на 16,2 %. У розрахунку на 100 тис. населення
у 2014 р. в США було вчинено 365,5 насильницьких злочинів. Із застосуванням вогнепальної зброї у 2014 р. було вчинено 67,9 % убивств,
40,3 % грабежів та 22,5 % розбійних нападів. Станом на 2014 р. у США
насильницька злочинність має таку структуру: розбої – 63,6 %, грабежі – 28 %, зґвалтування – 7,2 %, убивства – 1,2 %3.
Щодо майнових злочинів (крадіжок зі зламом, некваліфікованих
форм крадіжок, угонів автотранспорту, підпалів), то їх динаміка також
тяжіє до скорочення. У 2014 р. в США було обліковано понад 8,3 млн
таких злочинних діянь. Це на 4,3 % менше за 2013 р., на 18,6 % – за
2005 р. У відносних величинах скорочення майнових злочинів є ще
більшим: якщо у 2014 р. коефіцієнт інтенсивності цього виду злочинів на 100 тис. населення дорівнював 2 596, то порівняно із 2013 р.
це значення зменшилось на 5 %, із 2010 р. – на 119 %, із 2005 р. – на
1
Квашис В. Преступность в США: реальность позитивных изменений или
«временное исключение»? / В. Квашис // Угол. право. – 2005. – № 5. – С. 97–100.
2
Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии : учеб. : в 2 т. – Т. 1 :
Общая часть / В. В. Лунеев. – М. : Юрайт, 2011. – С. 307; Джужа О. М. Основні показники злочинності: міжнародний і вітчизняний досвід / О. М. Джужа, В. В. Василевич, О. Г. Кулик // Вісн. Верхов. Суду України. – 2012. – № 1. – С. 37–42.
3
Crime in the United States – 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://
www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2014/crime-in-the-u.s.-2014/offensesknown-to-law-enforcement/violent-crime. – Заголовок з екрана.
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24,3 %. Структура майнових злочинів виглядає станом на 2014 р. так:
крадіжки всіх видів – 70,8 %, розбій – 20,9 %, угони автомобілів –
8,3 %. Шкода від злочинів проти власності у 2014 р. владою США
була оцінена у 14,3 млрд дол. США1.
Як бачимо, злочинність США має стійку тенденцію до скорочення абсолютних та відносних показників основних її видів. За оцінками спеціалістів, вагомий внесок у покращення стану злочинності цієї
держави здійснила реалізація комплексу заходів відповідно до прийнятого ще у 1994 р. закону (The Violent Crime Control and Law
Enforcement Act of 1994). За всю історію США він став одним із найдорожчих, оскільки передбачав виділення близько 30 млрд дол. США
на: будівництво нових установ виконання покарань; збільшення витрат на ресоціалізацію засуджених; розширення штату поліцейських
на 100 тис. осіб; криміналізацію 60 федеральних злочинів; посилення
каральної практики2. Деякі дослідники сучасну тенденцію злочинності в США, що тяжіє до впевненого скорочення її основних показників, пояснюють до того ж демографічними чинниками у виді старіння населення3, яке природно має призводити до зменшення його
кримінальної активності. Але при цьому фахівці визнають вплив
й інших чинників, таких, як заходи в межах загальносоціального запобігання злочинності та активізація громадського впливу на криміногенність в країні. За висновками західних спеціалістів, а також
фахівців ООН, у сучасних США лише 25 %-ий показник зниження
злочинності можна пов’язати із каральною практикою органів кримінальної юстиції, а решта – із забезпеченням охорони громадського
порядку силами громад, профілактикою злочинності й змінами в системі зайнятості населення4.
1
Crime in the United States – 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://
www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2014/crime-in-the-u.s.-2014/offensesknown-to-law-enforcement/ violent-crime. – Заголовок з екрана.
2
Лунеев В. В. Социальные последствия, жертвы и цена преступности / В. В. Лунеев // Гос. и право. – 2009. – № 1. – С.36–56; Вавилова Л. О. О новой программе
борьбы с преступностью в США / Л. Вавилова // Рос. юстиция. – 1994. – № 12. – С. 26.
3
Тимчук О. Л. Злочинність в США: кримінологічний аналіз / О. Л. Тимчук //
Влада. Людина. Закон. – 2013. – № 1. – С. 33–40.
4
Докладніше див. : Mauer M. Comparative international rates of incarceration: an
examination of causes and trends / Mauer M. / paper presented to the United States
Commision on Civil Rights. – Washington, D. C., 20 June 2003; A/Conf.203/11 /
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Ураховуючи особливості сучасної концепції соціально-правового
контролю в США, до чинників, що істотно впливають на скорочення
кількісних та позитивну трансформацію якісних показників злочинності в цій країні, цілком можна віднести саме громадськість в усіх
проявах її діяльності. Незважаючи на те, що підвалинами американської кримінологічної моделі є ідеологія «нульової терпимості до
злочину», що передбачає так звану стратегію війни зі злочинністю1
і охоплюється своєрідною поліцейською правоохоронною концепцією2, при цьому в системі суб’єктів запобігання злочинності США (в
загальній структурі соціально-правового контролю) громадськість
відіграє помітну роль. З цього приводу відомий російський кримінолог, В. В. Лунєєв, зауважує, що поліція жодної країни не зможе виконати у повному обсязі свої обов’язки без підтримки населення. Тому
вона вимушена залучати громадян до справи протидії злочинності,
яка у свою чергу може мати різні форми та прояви. І подібна практика є дуже поширеною у сучасних США3. Недарма, за статистичними
даними ФБР, у 2011 р. серед майже 1 млн співробітників правоохоронних органів у цій країні третина приходиться саме на цивільних
осіб4. Означене дає підстави для більш докладного розгляду особлиWorkshop 3: Strategies and Best Practices for Crime Prevention, in particular in relation
to Urban Areas and Youth at Risk // Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention
and Criminal Justice (Bangkok, Thailand, 18–25 April 2005). – 23 р.; Квашис В. Преступность в США: реальность позитивных изменений или «временное исключение»?
/ В. Квашис // Угол. право. – 2005. – № 5. – С. 97–100.
1
Ведерникова О. Н. Основные криминологические системы современности
(современный анализ) / О. Н. Ведерникова // Гос. и право. – 2002. – № 10. – С. 32–40;
Ведерникова О. Н. Современные уголовно-правовые системы: типы, модели, характеристика / О. Н. Ведерникова // Гос. и право. – 2004. – № 1. – С. 68–76; Проблеми
протидії злочинності : підруч. / О. Г. Кальман, І. М. Козьяков, В. В. Куц та ін. ; за ред.
О. Г. Кальмана. – Х. : Новасофт, 2010. – С. 131.
2
Иншаков С. М. Исследование преступности. Проблемы методики и методологии : монография / С. М. Иншаков. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. –
335 с.
3
Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии : учеб. : в 2 т. – Т. 1 :
Общая часть / В. В. Лунеев. – М. : Юрайт, 2011. – С. 861; Graham J. Crime Prevention
Strategies in Europe and North America / J. Graham, T. Bennett. – Helsinki, 1995. – Р.
47–96.
4
Crime in the United States – 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2011/crime-in-the-u.s.-2011/fbireleases-2011‑crime-statistics. – Заголовок з екрана.
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востей та форм взаємодії громадськості, передусім із поліцією, у сфері запобігання злочинності в США.
У зв’язку із цим на основі вивчення сучасного досвіду залучення
громадськості до сфери запобігання злочинності в США проведемо
класифікацію форм роботи цього суб’єкта за характером його діяльності: 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
напрямку роботи з боку місцевих громад поліцією США не завжди
приділялась велика увага. Протягом останніх 40 років правотворча
й правозастосовна практики цієї країни пережили кілька реформ, що,
у свою чергу, відбились на основних підходах, які застосовувались
владою під час протидії злочинності. У 70‑х рр. ХХ ст. основний
акцент американської державної політики у сфері запобігання злочинності здійснювався відповідно до рекомендацій авторитетних на
той час учених, що базувались на необхідності соціального реформування (боротьба із безробіттям, підвищення стандартів соціального
забезпечення, матеріальне стимулювання незахищених верств
населення)3. Однак, як відомо, результати такої політики є дещо відстроченими у часі. Тому, враховуючи недостатність результатів запровадження загальносоціальних заходів та різке зростання злочинності в цей період, 80‑ті рр. ХХ ст. вже були пов’язані із суттєвим
посиленням каральної практики, розширенням штату судів та органів
1
Див. : Колодяжний М. Г. Злочинності – громадську протидію (сучасний досвід
США) / М. Г. Колодяжний // Політика в сфері боротьби зі злочинністю : матеріали
Всеукр. наук.‑практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 1–2 бер. 2013 р.). – Івано-Франківськ :
Прикарпат. нац. ун-т імені Василя Стефаника, 2013. – С. 269–271.
2
Див. : Колодяжний М. Г. Участь громадськості у програмах запобігання
злочинності 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.
3
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.
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поліції й прийняття кількох законів, що значно розширювали права
останніх1. Це дало свій ефект, однак нетривалий: у 1981–1984 рр.
тяжка злочинність скоротилась з 13 до 11,8 млн вчинених злочинів.
І вже у 1985 р. відбулось підвищення її рівня. Це є додатковим прикладом так званої кримінологічної аксіоми: ефект жорстких заходів
завжди має обмежений у часі характер, і якщо первинний успіх не
закріпити комплексом інших заходів впливу на злочинність – слід
очікувати її невпинного зростання2.
Тому наприкінці 80‑х – початку 90‑х рр. ХХ ст. було розпочато
відновлення системності запобігання злочинності в США, ядром якої
стало реформування поліції. Нова концепція базувалась та продовжує
базуватись на громадській поліцейській діяльності (community
policing) або політиці орієнтації на місцеві громади. Одним із напрямів вказаної доктрини стало широке залучення громадян до патрулювання у громадських місцях. Правовим підґрунтям реалізації цього
запобіжного напрямку роботи є конституційне положення багатьох
штатів цієї країни про те, що не лише у держави є обов’язок щодо
захисту прав громадян та забезпечення їх безпеки, а й у останніх
є обов’язок пасивного та активного внеску у справу запобігання злочинності (наприклад, ст. 10 Конституції штату Пенсільванія)3.
Проаналізуємо зміст й особливості 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 у запровадженні запобіжної політики орієнтації на місцеві громади. За це
у березні 1999 р. відділок поліції цього міста отримав нагороду як
1
Шостко О. Ю. Концепції кримінальної юстиції у США і попередження
злочинності / 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.
2
Иншаков С. М. Зарубежная криминология : учеб. пособ. / С. М. Иншаков. – М. :
Инфра-М – Норма, 1997. – 374 с.
3
Ермолович Г. П. Добровольные организации в США по борьбе с преступностью: историко-правовой анализ : автореф. дис. … д-ра. юрид. наук : 12.00.01 /
Г. П. Ермолович. – СПб. : Санкт-Петербург. ун-т МВД РФ, 2000. – 40 с.
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фіналіст щорічного змагання за високу якість у здійсненні поліцейського нагляду з орієнтацією на громадськість (конкурс фінансується
регіональними інститутами охорони громадського порядку ЛосАнджелеса, Сакраменто й Сан-Дієго)1. Завдяки цьому представлений
відділ визнано моделлю агенції з охорони законності в системі американського правосуддя.
Виділимо основні ознаки роботи вказаного поліцейського відділку:
1) запровадження нової програми управління, орієнтованої на
громади;
2) поступове заміщення поліцейської концепції контролю стратегією більш тісної роботи з місцевою громадою;
3) розширення таких видів діяльності, як: заохочення громадян за
підтримку безпеки у районі та співробітництво із поліцією; поліпшення зв’язків поліції з місцевим населенням і урядовими установами та ін.;
4) реорганізація поліції з органу, що реагує на наслідки вчинених
злочинів, на інститут партнерства й соціальної допомоги;
5) прислуховування до думки місцевої громади щодо пріоритетів
роботи поліції;
6) оцінка ефективності діяльності поліції, окрім іншого, здійснюється на підставі глибини кооперації із громадськістю та рівня запровадження обслуговуючої функції;
7) підвищення співпраці із населенням дозволяє уникати розширення штату поліцейських, а, відтак – заощаджувати кошти тощо.
Фінансування діяльності поліцейського відділку міста Арройо
Гранде здійснюється з кількох джерел: урядові установи міста, штату
й різних інститутів федерального рівня2. Іншими словами, запорукою
результативності роботи поліції є не лише широка підтримка (моральна, фізична, інформаційна) з боку населення, а й стабільні фінансові
асигнування з різних місцевих й федеральних джерел.
Наведемо вдалі приклади залучення громадськості США до патрулювання в межах політики орієнтації на місцеве населення. Так,
1
Майоров В. И. Организация деятельности по охране общественного порядка
в США, странах Европы и России : учеб. пособ. / В. И. Майоров. – Челябинск : Полиграф-Мастер, 2003. – С. 22.
2
Там само. – С. 21, 22.
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у м. Ротчестер (штат Нью-Йорк) поліцейське управління організувало спецкурси за програмою «Поліція і мешканці – разом проти злочинності», метою якої є поширення практики охорони громадського
порядку силами місцевого населення, особливо студентами. Це
пов’язано із тим, що 90‑годинне патрулювання надає останнім право
річного безоплатного навчання у коледжі. Патрулювання відбувається групами з 2–3 осіб, які у разі виявлення громадських безладів за
радіо повідомляють про це поліцію. Такий підхід запозичений й в
інших містах США.
На середину 90‑х рр. минулого століття у столиці США, Вашингтоні, 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 не заставили довго
чекати: у 1993 р. в столиці США рівень нічних крадіжок зі зламом
скоротився 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 центром.
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 цього часу
успішно функціонує патруль, до складу якого входить понад 80 свідомих громадян, які зацікавлені у правопорядку та 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 місцях;
– спостереження за підозрілими особами та припинення антисоціальної поведінки з їх боку;
– перевірка збереження особистого майна мешканців Анакортеса,
які знаходяться у відпустці поза межами міста (188 рейдів у 2010 р.);
1
Иншаков С. М. Зарубежная криминология : учеб. пособ. / С. М. Иншаков. – М. :
Инфра-М – Норма, 1997. – 374 с.
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– видача письмових попереджень особам, які здійснили паркування автомобіля у недозволених місцях;
– патрулювання в центрі міста з метою охорони майна в офісах
юридичних осіб;
– інформування громадськість про вчинення у місті сексуальних
злочинів.
Крім цього, учасники таких добровільних патрулів під час проведення різних заходів, святкування визначальних для міста подій
допомагають місцевій поліції, окрім охорони громадського порядку,
ще й регулювати дорожній рух1.
Аналогічна практика існує в м. Белінгем (штат Вашингтон), де
місцева поліція залучає на добровільній основі волонтерів віком
55 років і більше до 4 год. на тиждень для здійснення охорони громадського порядку, перевірки правильності паркування тощо2.
Ще в одному місті цього штату США, Кенмор, запроваджено
проект «Citizen Volunteer Program» (Програма громадян-волонтерів),
що покликана збільшити чисельність поліції за рахунок залучення
добровольців, передусім до некваліфікованої другорядної роботи,
яка займає у поліцейських багато часу: вручення повісток про явку
до суду, перевірка різних повідомлень до поліції та ін. До волонтерів
пред’являються певні вимоги: вік старше 21 року, проходження
спецперевірки, у тому числі й на поліграфі, витрачання до 4 год.
власного часу щотижня. Добровольці також залучаються й до інших
видів суто поліцейської діяльності, наприклад, перевірки збереження майна третіх осіб. В м. Кенмор також розроблено проект під
назвою «House Check Programme» (Програма перевірки будинку),
відповідно до якої волонтери, здійснюючи свої обов’язки у спеціальному одягзі та переміщуючись у спецавтомобілі, перевіряють
відсутність порушень прав власності осіб, які завчасно повідомили
поліцію про необхідність виїзду за межі міста на термін, що перевищує тиждень. Ця програма дозволила суттєво скоротити в місті
1
Докладніше див. : Anacortes Police – Citizens Auxiliary Patrol [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://www.cityofanacortes.org/Police/AuxiliaryPatrol/index.
asp. – Зоголовок з екрана.
2
Police Senior Volunteer Program [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.cob.org/services/safety/police/senior-volunteers.aspx. – Зоголовок з екрана.
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рівень крадіжок зі зламом1. Аналогічний досвід існує в м. МаунтВернон цього ж штату, в якому запроваджено спеціальний поліцейський проект – «Citizens On Proactive Patrol» (Громадянський проактивний патруль), спрямований на залучення до правоохоронної
діяльності добровольців та волонтерів, які на безкоштовній основі
сприяють владі здійснювати охорону громадського порядку2.
У деяких штатах поширене патрулювання «Ангелів-охоронців»,
члени якої вперши стали охороняти метрополітен Нью-Йорка, а на
теперішній час їх відділки функціонують більше, ніж у 30 американських містах3. «Ангели-охоронці» представляють собою групи добровольців, які пройшли спеціальну підготовку і здійснюють охорону
громадського порядку в уніформі без зброї. За зовнішнім виглядом
такі особи нагадують поліцейських, однак ними не являються. В експериментальних районах, де запроваджувалась програма участі таких
груп, рівень майнових злочинів скоротився на 10 %4.
У цілому високий рівень довіри населення до поліції та активність
громадян у правоохоронній діяльності в США пояснюється створенням спеціальних громадських організацій, що координують роботу
в цій сфері. Так, у 1974 р. було створено Національну лігу із запобігання злочинності силами населення, під егідою якої здійснюється
комплекс заходів в межах системи самооборони, що, окрім спільного
патрулювання із поліцією, включає співпрацю у розкритті злочинів,
профілактики підліткового наркотизму тощо5.
Взагалі, за оцінками вчених, оптимізувати діяльність охорони
громадського порядку з боку місцевого населення в США вдалося
1
Citizen Volunteer Program [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.kenmorewa.gov/ Page.aspx?nid=329. – Зоголовок з екрана.
2
Citizens On Proactive Patrol [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.mountvernonwa. gov/index.aspx?NID=524. – Зоголовок з екрана.
3
Майоров В. И. Организация деятельности по охране общественного порядка
в США, странах Европы и России : учеб. пособ. / В. И. Майоров. – Челябинск : Полиграф-Мастер, 2003. – С. 41.
4
Взаимодействие милиции и населения: к итогам харьковского эксперимента. –
Харьков : Нац. ун-т внутр. дел, 2003. – С. 16.
5
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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після створення у 1999 р. Асоціації громадського патрулювання,
особлива активність 10 тис. членів якої простежується у Нью-Йорку,
Лос-Анджелесі й Чикаго. Незважаючи на те, що, наприклад, у 2009 р.
рівень безробіття в США залишався стабільним (10 %), в країні
вдалося скоротити на 7,5 % зареєстровані грабежі та на 19 % – угони
автомобілів. Спеціалісти пов’язують покращення динаміки злочинності саме із позитивним ефектом додаткової допомоги з боку безробітних громадян, які задіяні у протидії вуличній злочинності.
Лише у Чикаго на оплату річної зарплатні громадським патрулям
виділяється близько 60 млн дол. США1. Звичайно є й інші приклади
вдалого застосування стратегії патрулювання громадськістю вулиць
в США.
Участь у програмах профілактичного спрямування є одним із
найпріоритетніших напрямків реалізації сучасної державної кримінологічної політики США. Підвалини застосування програмного
підходу до вирішення проблеми скорочення й контролю злочинності
в цій країні були закладені ще кілька десятиліть тому. В цілому американські урядові програми запобігання злочинності включають
в себе визначення напрямків соціологічних досліджень, розробку
й вдосконалення їх методики, підготовку відповідного персоналу,
фінансування, організацію й, власне, реалізацію профілактичних заходів.
До спеціальних органів у сфері протидії злочинності в США,
що здійснювали, а деякі навіть продовжують здійснювати свої
функції переважно шляхом реалізації відповідних профілактичних
програм, в яких громадськість є одним із основних суб’єктів, відносяться: Консультативна виправна рада (1950 р.); Комітет по
боротьбі із злочинністю молоді та неповнолітніх при Президентові США (1961 р.); Міжвідомча рада щодо координації національних
програм боротьби із злочинністю молоді (1968 р.); Національна
консультативна рада із запобігання зловживання алкоголю (1970 р.);
Національна комісія щодо цілей та стандартів функціонування
системи кримінальної юстиції та розробки довгострокових програм
1
Винокур Б. ДНД по‑американски: граждане США все активнее участвуют
в патрулировании своих городов / Б. Винокур // Новые известия. – 2010. – 21 января. – С. 4.
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запобігання злочинності (1971 р.); Національний центр безпеки
у школах (1980 р.) тощо1.
Аналіз різних профілактичних програм, які здійснюються в межах роботи таких організацій, показує, що кількість цих проектів на
теперішній час в США сягає за сотню; приймаються вони на різних
рівнях (федеральному, конкретному штаті чи місцевому); реалізуються в межах первинного (загальносоціального), вторинного (профілактичного) 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 злочинності неповнолітніх. Вони діють на різних рівнях, є детально
обґрунтованими, в них беруть участь громадські й релігійні організації за активної підтримки населення2. Наприклад, серед сучасних
програм щодо протидії підлітковій та молодіжній злочинності, в яких
задіяна громадськість, можна виділити: «National Guard Youth
Foundation» (Молодіжний фонд «Національна гвардія»), м. Александрія, штат Вірджинія; «The Community School» (Школа 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 Пенсильванія 3; «Drug Abuse Resistance
Education» (Зловживання наркотиками: опір утворенню) – реалізується у 75 % шкіл США й 43 країнах світу4 та ін.
1
Воронин Ю. А. Система борьбы с преступностью в США / Ю. А. Воронин. –
Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1990. – С. 78–81.
2
Шостко О. Ю. Теорії причин злочинності неповнолітніх у сучасній
американській кримінології : наук.‑практ. посіб. / О. Ю. Шостко. – К. : Ред. журн.
«Право України» ; Х. : Право, 2013. – С. 6, 7.
3
New Programs for Youth Offenders: a Search for Effective National Models / Center
for National Policy. – Washington, 2001. – 36 p.
4
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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Також при Міністерстві юстиції США функціонує агенція – Управління 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 федеральному й місцевому рівнях шляхом запровадження інновацій в роботі
суб’єктів кримінальної юстиції вказаної держави. Недарма девізом
OJP є: «Інновації. Партнерство. Безпечні околиці», що свідчить про
його намагання сприяти забезпеченню правопорядку в країні через
підвищення рівня взаємодії різних, у тому числі недержавних,
суб’єктів профілактичної діяльності, а також запровадження нових
форм запобігання злочинності. OJP не можна назвати окремим
суб’єктом протидії злочинності в США, оскільки ця агенція виконує
допоміжну функцію щодо збору кримінологічно значущої інформації,
її обробки задля підвищення координації, а відтак – ефективності
роботи правоохоронних та судових органів США1.
Таким чином, до завдань OJP можна віднести: 1) укріплення на
місцевому рівні партнерських відносин між державою та усіма учасниками, зацікавленими у справі протидії злочинності; 2) розробка
науково обґрунтованих підходів щодо запобігання злочинності з боку
органів кримінальної та ювенальної юстиції.
Вказаним Управлінням, окрім іншого, здійснюється оцінка існуючих
програм профілактики злочинності та її окремих проявів на підставі
реальних показників. Зокрема, вивчаються чинні програми запобіжного
спрямування на державному та місцевому рівнях у сфері кримінального
правосуддя, правосуддя у справах неповнолітніх, скорочення віктимізації населення та захисту прав потерпілих від злочинів. Для цього розроблена прозора система градації таких програм залежно від критерію
їх реальних показників ефективності та відгуків їх учасників: «ефективні», «багатообіцяючі» та «неефективні». Станом 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 % – неефективними. Звичайно, що вказана кіль1
Докладніше див. : The Office of Justice Programs [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://www.ojp.gov. – Зоголовок з екрана.
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кість програм запобігання злочинності не є вичерпною на теперішній
час в США. Однак програми перших двох груп, ураховуючи їх практичну значущість та соціальну корисність, представляють для американських кримінологів й громадськості, а також нашого дослідження особливий інтерес. Це дає нам підстави проаналізувати деякі чинні програми запобігання злочинності, в яких основним суб’єктом є саме
громадські об’єднання, окремі громадяни та ефективність яких доведена
на практиці та під час спеціальних досліджень їх результативності з боку
американських фахівців й експертів.
Серед 72 програм із високим показником їх ефективності можна
виділити проект під назвою «Adolescent Transitions Program» (Підліткова програма переходів), що розрахований на підлітків 11–17 років із делінквентною поведінкою, які вживають алкоголь та наркотики. Запорукою успіху вказаної програми є те, що в її реалізації беруть
участь не лише психологи, психіатри, а й широко долучаються батьки й члени родини «важких» підлітків, а також їх педагоги. Метою
проекту є усунення недоліків спілкування неповнолітніх з їх батьками, вчителями та найближчим оточенням, зміна соціальних орієнтирів, ціннісних орієнтацій та хибного світогляду, що сформувався або
формується у таких підлітків під впливом криміногенного маргінального мікросередовища. Засобами досягнення поставлених перед
програмою цілей є сімейна терапія, багаторівневий психологічний
курс, що складається з мотиваційного інтерв’ювання, колективних та
індивідуальних занять й бесід, під час яких здійснюється корекція
поведінки неповнолітніх, у тому числі за рахунок навчання їх батьків
правилам виховання, основним підходам заохочення дітей. Ефективність цієї програми доведена при її неодноразовому дослідженні
спеціалістами, тому вона реалізується в окремих містах й до нині.
«Big Brothers Big Sisters» (Великі браття, великі сестри) є дуже поширеною в сучасних США програмою так званого громадського наставництва. Штаб квартира цього проекту знаходиться в м. Філадельфія
(штат Пенсільванія), налічує близько 400 агенцій по всій країні та обслуговує понад 250 тис. дітей віком від 6 до 18 років. Метою програми
є залучення добровольців-волонтерів, тобто наставників для роботи
з особами вказаної вікової групи, які є вихідцями із неповних, неблагополучних сімей, вживають алкоголь та наркотики, члени родини яких
69

Сучасний зарубіжний досвід громадського впливу на злочинність

відбувають покарання за вчинення злочинів. Це спрямовано на нейтралізацію у дітей почуття самотності, психологічної замкнутості, соціальної некорисності та формування необхідних навичок й форм законослухняної поведінки, достатнього рівня комунікативних здібностей.
Формами роботи є спілкування, спільне проводження часу, в тому
числі із членами родини, за місцем проживання учасників програми
від 3 до 5 год. щотижня та від 2 до 4 разів щомісяця. Як правило, така
робота триває біля року. Спілкування може виражатись, наприклад,
у відвідуванні кінотеатрів, музеїв, спортивних заходів, здійсненні покупок у магазині, читанні книжок, формуванні нового хоббі чи простій
бесіді на важливі для підлітка теми. При цьому організаторами проекту пред’являються вимоги й до самих волонтерів, якими можуть бути
особи віком 22–49 років, які пройшли спеціальних курс навчання.
Підвалинами реалізації цієї програми є положення відомої у західній
кримінології теорії соціального управління.
Ще одним вдалим прикладом впливу на злочинність за участі
громадських об’єднань є «Operation Peacekeeper» (операція «Хранитель миру»), що була запроваджена у 1997 р. в м. Стоктон (штат Каліфорнія) та досвід якої використовується наразі в інших містах США.
Метою проекту є скорочення молодіжного бандитизму та випадків
застосування вогнепальної зброї. Програма розрахована на осіб віком
10–18 років, які є членами організованих злочинних груп або можуть
найближчим часом із високою імовірністю бути до них залучені.
Суб’єктами її реалізації, окрім поліцейських, є представники місцевої
громади, зокрема молоді люди-волонтери, які здійснюють пропагандистську місію, виконують роз’яснювальну роботу у місцях скупчення підлітків (парки, сквери, житлові квартали). Добровольці проводять
правовий лікбез із учасниками молодіжних банд, пояснюють останнім
можливі правові наслідки, пов’язані з участю у діяльності злочинних
організацій та вчиненням різних злочинів, наводять приклади правомірної поведінки, альтернативної до злочинної. Ефективність цієї
програми підтверджена результатами дослідження Е. Браги, який
є науковим співробітником Школи державного управління імені Кеннеді при Гарвардському університеті1.
1
Докладніше див. : Crime & Crime Prevention [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://www.crimesolutions.gov/TopicDetails.aspx?ID=1. – Заголовок з екрана
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Звичайно, на цьому програмний підхід запобігання злочинності
в США із використанням можливостей громадськості не вичерпується. Існують й інші вдалі приклади. Так, на теперішній час у США
набула широкого поширення програмна реалізація наукових ідей
сучасного американського кримінолога Д. Кеннеді, який очолює
Центр профілактики та контролю злочинності, а також викладає
у Коледжі кримінального правосуддя імені Джона Джея (м. НьюЙорк). Суть його запобіжної кримінологічної теорії втілена у програмах «Operation Ceasefire» (Припинення вогню) і «Drug-market
Intervention» (Втручання у ринки наркотиків). Вони базуються на
переконанні членів та 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
представниками місцевої громади (сусідами, друзями, педагогами,
батьками, соціальними працівниками й поліцейськими) в обмін на
гарантію не арештовувати злочинців. Запровадження вказаних проектів показало високу ефективність, оскільки в тих містах, де вони
проводились, рівень убивств скорочувався на 60 %, а загальний рівень
злочинності – майже наполовину. Вперше вказані програми були
реалізовані у 2003 р. в м. Хай-Пойнт (штат Північна Кароліна). Після
обнадійливих результатів ця практика поширена майже у 100 містах
США та навіть інших державах (Велика Британія, Австралія, Бразилія, Колумбія, Мексика, деякі країни Карибського басейну)1.
1
Докладніше див. : Монсен Л. В городе Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния) применяют новые методы в борьбе с преступностью / Л. Монсен [Электронный ресурс]. –
Р е ж и м д о с т у п а : h t t p : / / i i p d i g i t a l . u s e m b a s s y. g o v / s t / r u s s i a n /
article/2012/08/20120807134276.html#axzz24I64K5cI. – Загл. с экрана; Монсен Л. Операция «Прекращение огня»: в городах Америки борются с преступностью / Л. Монсен [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/
article/2012/08/20120822134993. html#axzz288yAURwh. – Загл. с экрана; Монсен Л. Новый подход сокращает преступность в Хай-Пойнте (штат Северная Каролина) / Л. Монс ен [Элект ронный ре сурс]. – Режим до ступа :
http://iipdigital.usembassy.gov/st/ russian/article/2012/08/20120802134062.
html#axzz27fYNkZE6. – Загл. с экрана.
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Одним із сучасних підходів залучення місцевих громад до зменшення у громадян США підвищеної віктимності стати жертвою
вбивства є перевірена на практиці теорія Е. Папакрістоса – соціолога Єльського університету (місто Нью-Гейвен, штат Коннектикут).
Зокрема, учений на підставі вивчення статистики злочинів,
пов’язаних із застосуванням вогнепальної зброї в м. Чикаго, обґрунтував гіпотезу про те, що потенційність й підвищені шанси
стати жертвою умисного вбивства залежать не від таких традиційних
соціально-демографічних показників, як вік, стать чи рівень доходів,
а здебільшого – соціального оточення, факту спілкування з певною
категорією осіб. Указаний науковець у статті, опублікованій у виданні «The American Journal of Public Health», зазначив, що насильство можна порівняти з гемоконтактним патогеном. Як і хвороба,
воно поширюється за певними законами. Члени однієї соціальної
мережі з більшою ймовірністю здійснюють одні й ті ж самі ризиковані речі (носять з собою зброю або вчиняють різні злочини), що
і підвищує їх ризик насильницької смерті. Гауковцем були вивчені
поліцейські досьє і дані про вбивства, що відбулись у м. Чикаго
протягом 2006–2011 рр. на території площею в 6 квадратних миль,
оскільки на ній вчиняється найбільша кількість убивств. Результати
дослідження показали, що 6 % населення так чи інакше брали участь
у 70 % убивств і майже всі досліджені особи так чи інакше мали
справу з поліцією або державною системою охорони здоров’я. Крім
того, для цієї найбільш віктимної групи осіб вірогідність стати
жертвою вбивства перевищує середні показники по країні аж у 9
разів.
На теперішній час указана теорія Е. Папакрістоса широко застосовується поліцією м. Чикаго. У новій програмі профілактики злочинів правоохоронці застосовують так званий мережевий аналіз для
виявлення 20 мешканців кварталу, у яких прослідковується найвищий
рівень потенційності стати вбивцею чи жертвою цього злочину.
В межах реалізації вказаної програми широко залучаються помічники поліцейських із лав місцевого населення Чикаго, які замість звичних арештів та відкриття кримінальних проваджень за підозрою
у вчиненні злочинів проводять відповідні профілактичні бесіди із
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представниками «групи ризику». Такий досвід поширюється й в інших містах США1.
Вище вже підкреслювалось про ефективну роботу одного з поліцейських відділів міста Арройо Гранде (штат Каліфорнія), де успішно запроваджується політика орієнтації на місцеву громаду. Але
невід’ємною складовою роботи цього поліцейського відділу, що забезпечує високі показники результативності його діяльності, є саме
розробка й реалізація низки програм щодо запобігання окремим видам
злочинності, а саме:
– програма взаємодії поліцейських й мешканців міста;
– програма залучення добровольців, які допомагають поліцейським, включаючи патрулювання громадян;
– низка молодіжних програм (боротьби із наркотиками; виховання підлітків; програма для батьків, які виховують важких підлітків;
програма академії для неповнолітніх; шефства над школою; курс
кримінального права для учнів середніх шкіл, які зацікавлені у правоохоронних професіях);
– різні програми припинення злочинності, включаючи чергування населення з охорони правопорядку в районі, на автошляхах;
– програма запобігання злочинності шляхом охорони навколишнього середовища;
– низка програм поліцейського нагляду, пішого патрулювання,
патрулювання на конях й велосипедах2.
Як бачимо, незважаючи на те, що вказане місто налічує всього
близько 70 тис. населення, належний рівень правопорядку й безпека
в ньому залежать від виконання чисельних програм профілактичного
спрямування. Саме такий комплексний, інтегративний підхід у сфері
запобігання злочинності шляхом запровадження вказаної концепції
орієнтації на місцеві громади дозволив досягнути високого показника оцінки роботи поліції в Арройо Гранде, що дорівнює 98,9 %. При
1
Study finds social networks are key to city violence [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://news.yale.edu/2013/11/14/study-finds-social-networks-are-key-cityviolence. – Зоголовок з екрана
2
Майоров В. И. Организация деятельности по охране общественного порядка
в США, странах Европы и России : учеб. пособ. / В. И. Майоров. – Челябинск : Полиграф-Мастер, 2003. – С. 21, 22.
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цьому після кількох років запровадження цієї стратегії рівень злочинності в указаному місті скоротився на 38,5 % (показник нижчий
за середній у штаті), випадки дорожніх пригод – на 19,5 %. Вражають
й інші результати роботи поліцейського відділу: рівень розкриття
злочинів – 63,9 % (високий показник для США), з яких 91,5 % потрапляє на розгляд до прокуратури1.
Достатньо вдалою сучасною американською програмою профілактичного спрямування є «Hot Spots» (Гарячі точки), що реалізується з 2005 р. в м. Лоуелл (штат Массачусетс). Після різкого зростання
злочинності в цій місцевості, особливо найбільш небезпечних її проявів, та широкого громадського невдоволення діями влади штату
департамент поліції вказаного міста був вимушений застосувати
нестандартну стратегію протидії злочинності. Ця специфічність виявляється у паралельному застосуванні каральних та некаральних
підходів запобіжної діяльності. Репресивний вектор роботи поліції
полягає у: 1) вивченні місцевої топографії злочинності; 2) виокремленні так званих гарячих точок, де найчастіше вчиняються злочини;
3) збільшенні жорсткості реагування на рівень криміногенності у місті та кількості арештів та ін.
Некаральний підхід пов’язаний із застосуванням заходів ситуаційної стратегії профілактики, яка пов’язана із монтажем або поліпшенням вуличного освітлення, розширенням мережі вуличного відеонагляду у найбільш криміногенних місцях тощо.
Однак основним змістом нової запобіжної стратегії в межах програми «Hot Spots» можна назвати заходи, що запроваджені відповідно до так званої теорії розбитих вікон (вона ж теорія екологічного
дизайну). Йдеться про здійснення владою міста, департаментом поліції спільно із приватним сектором, зокрема представниками громадськості, соціальними службами і агенціями, з одного боку, підтримки (матеріальної, фізичної, психологічної) груп ризику (осіб, які
мають судимість; наркоманів; вихідців із неблагополучних сімей
тощо), а, з другого, – виконання низки спільних заходів щодо благоустрою міста, ліквідації пустирів, прибирання територій. Це дало
1
Майоров В. И. Организация деятельности по охране общественного порядка
в США, странах Европы и России : учеб. пособ. / В. И. Майоров. – Челябинск : Полиграф-Мастер, 2003. – С. 21, 22.
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певні результати, що доводить скорочення злочинності через кілька років реалізації цього проекту.
Взагалі вказана кримінологічна запобіжна теорія «розбитих вікон»
є дуже перспективною і достатньо часто використовується різними
суб’єктами протидії злочинності в США. Вона була сформульована
ще у 80‑х рр. ХХ ст. ученими Д. Уілсоном та Д. Келлінгом. Ними
вперше у березні 1982 р. в журналі «Атлант» було опубліковано наукову статтю під назвою «Розбиті вікна». Автори в ній розглядали
питання зв’язку громадського безладу та злочинності, безпеки мешканців міста й поліції. Один із авторів цієї статті особисто був присутнім під час виконання службових обов’язків пішим поліцейським
патрулем. У підсумку після численних бесід із поліцейськими «на
місцях», проведення опитування місцевого населення автори дійшли
висновку, що громадяни зацікавлені у громадському порядку та власній безпеці1. Вчені довели, що ознаки безладу та недотримання громадянами прийнятних норм поведінки провокують в оточуючих
аналогічну форму поведінки («графіті» та стінах, розбиті вікна будинків, сміття на тротуарах, покинуті квартири, наявність неушляхетнених пустирів тощо)2.
Довести зв’язок безладу та злочину намагались не лише кримінологи, а й психологи. Наприклад, Ф. Зімбардо, психолог із Стенфордського університету, ще у 1969 р. експериментально намагався перевірити вказану теорію. Він наголошував на тому, що там, де є покинуті будинки із розбитими вікнами, де дорослі не роблять зауважень
підліткам, які вчиняють хуліганські дії, люди починають розпивати
спиртні напої у громадських місцях, жебраки – приставати до пішоходів, і хоча в цей момент ще немає насильницьких нападів, більшість
мешканців за таких умов вважатимуть про збільшення злочинності.
Це природно сприятиме підвищенню у людей страху перед злочинністю, їх соціальній відстороненості, що у свою чергу зумовлюватиме вторгнення у такий мікрорайон кримінальних елементів. Та1
Майоров В. И. Организация деятельности по охране общественного порядка
в США, странах Европы и России : учеб. пособ. / В. И. Майоров. – Челябинск : Полиграф-Мастер, 2003. – С. 38, 39.
2
Колодяжний М. Г. Світова практика участі громадськості у протидії злочинності
/ М. Г. Колодяжний // Вісн. акад. прав. наук України. – 2012. – № 3. – С. 265–273.
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кож Ф. Зімбардо зауважував, що подібна ситуація не є фатальною,
однак з достатньою долею імовірності в такому районі вчинятимуться вуличні грабежі, продаватимуться наркотики та угонятимуться
автомобілі1.
Наприклад, вище вже зазначалась, що американське м. Детройт
входить до десятки найбільш криміногенних міст у світі. І, якщо проаналізувати рівень його благоустрою, структуру населення та якість
соціальної захищеності мешканців міста, то згідно із теорією «розбитих вікон» відповідь щодо причин криміногенності в ньому стає
очевидною. Так, Детройт, колись гордість та центр машинобудування
США, перетворився на місто-примару, яке є найбільш неблагополучним в цій державі. Детройт – єдине із сучасних міст, що намагається
продати свої руїни Голівуду в якості фону для різних антиутопій й похмурих сцен найжахливіших злочинів. За кількістю розвалин з Детройтом важко конкурувати: в ньому близько 80 тис. напівзруйнованих та покинутих будинків. У центрі міста знаходяться пусті хмарочоси з вибитими вікнами, які не демонтують через відсутність
у влади на це грошей. Крім цього, в Детройт-сіті проживає близько
900 тис. мешканців, з яких 82 % – афроамериканці2.
Наявність в сучасних США таких міст, в яких громадський безлад
та низький рівень благоустрою зумовлює певні види злочинів, а також
ефективність теорії «розбитих вікон» (екологічного дизайну), підтверджена впровадженням її положень у багатьох штатах країни,
звертає на себе увагу не лише з боку американських теоретиків, а й
практиків. Зокрема, у 2010 р. в журналі «Police Chief» (Начальник
поліції), що видається Міжнародною асоціацією начальників поліції
(м. Александрія, штат Вірджинія) було опубліковано капітаном поліції Е. Буком та професором Університету Флоріди Р. Шнайдером
наукову статтю «Запобігання злочинності шляхом облаштування:
40 років потому», підготовка якої була профінансована з боку Національного інституту запобігання злочинності, Асоціації дизайну зло1
Майоров В. И. Организация деятельности по охране общественного порядка
в США, странах Европы и России : учеб. пособ. / В. И. Майоров. – Челябинск : Полиграф-Мастер, 2003. – С. 39.
2
Детройт – город призрак? [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://kulhazker.blog.tut.by/archives/553. – Загл. с экрана; Руины Детройта [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://bigpicture.ru/?p=68162 – Загл. с экрана
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чинності Флоріди та Департаменту поліції м. Гейнсвілл. В ній автори,
враховуючи основні положення теорії «розбитих вікон», а також багатолітній досвід запровадження основних її положень на практиці
у багатьох містах США, проаналізували її значення для протидії злочинності в країні, наголосили на складнощах, з якими стикається
муніципальна влада та громадськість через необхідність матеріальних
ресурсів для цього. Однак головною ідеєю статті є стратегії (принципи), що виділені авторами відповідно до положень теорії «розбитих
вікон» та організація й забезпечення яких окремими громадянами чи
владою міста дозволить суттєво скоротити випадки майнових й корисливих злочинів:
1) наявність можливості вільного природного спостереження, якому не заважають зайві споруди, будинки, технічні конструкції на конкретній місцевості. Це сприятиме адекватній оцінці громадянами та
поліцейськими обстановки, що існує на вулиці, в парку чи магазині,
а також заважатиме злочинцям зникнути з місця вчинення злочину;
2) організація так званого територіального укріплення, тобто фізичного дизайну шляхом, наприклад, висадження певним чином
квітів біля будинку, укладення тротуарної плитки тощо для підкреслення індивідуальності (приватності) об’єкта нерухомості з метою
посилення у його власників почуття підконтрольності території, а у
злочинців – підвищення відчуття ризику та небезпеки у разі посягання на нього;
3) створення контролю доступу до майна шляхом чіткого окреслення меж території будинку, його пішохідних доріжок, напрямків до
входу й виходу та ін. При цьому слід уникати ефекту «фортеці»,
тобто наявності великої кількості грубих запорів, масивних решіток
на вікнах, які можуть свідчити про боязнь господарів злочинців та,
навпаки, спонукати останніх до злочинних посягань;
4) наступна стратегія теорії «розбитих вікон» спрямована на залучення молоді, громадськості щодо усунення так званих мертвих
зон, пустирів, залишених споруд. Для цього необхідно розташовувати на них об’єкти розваг, дитячі майданчики, що зробить їх більш
людними та заважатиме вчиненню різних протиправних дій1.
1
Book E. Crime Prevention through Environmental Design: CPTED 40 Years Later
/ E. Book, R. Schneider // Police Chief. – 2010. – January.
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Ще один вдалий приклад реалізації теорії екологічного дизайну.
У 80‑х рр. минулого століття у влади м. Ньюпорт-Ньюс (штат Вірджинія) привернув увагу високий рівень злочинності в одному з житлових комплексів під назвою «Комплекс Нью-Брайарфільд». Після
проведення муніципалітетом спеціальної перевірки, а вченими – кримінологічного дослідження, виявилось, що територія цього комплексу є не лише найкриміногеннішою (23 % мешканців комплексу були
жертвами крадіжки зі зламом), а й найнеоблаштованішою в цьому
місті: пожаронебезпечність більшості приміщень; незадовільний стан
водопроводу; тріщини у стінах будівель; розбиті вікна квартир тощо.
Деякі покинуті господарями приміщення стали притонами для наркоманів та укриттям для небезпечних злочинців. Згодом поліцейський
відділок спільно з представниками громадськості, асоціацією мешканців мікрорайону здійснили масштабне облаштування зазначеної
території: відремонтували комунікації; прибрали вулиці; організували вивіз сміття. Пізніше було прийнято рішення взагалі демонтувати
застарілий комплекс та побудувати новий на 220 помешкань зі школою
й торгівельно-розважальним центром. Як не дивно, але запровадження низки стратегій теорії «розбитих вікон» кардинальним чином
вплинуло на рівень криміногенності у цьому районі: випадки крадіжок
зі зламом скоротились на 35 %1.
Це ще раз підкреслює значимість, корисність й кримінологічну
обґрунтованість указаної теорії, особливо, коли в її реалізації беруть
участь не лише офіційна влада й поліція, а й передусім приватний
сектор, різноманітні громадські об’єднання, які в першу чергу зацікавлені в безпеці власного мікрорайону та належному рівні правопорядку2.
Отже, аналіз указаних різноманітних профілактичних програм,
проектів й спеціальних операцій, що здійснювались та продовжують реалізовуватись у різних містах США, дозволяє дійти таких
висновків:
1
Майоров В. И. Организация деятельности по охране общественного порядка
в США, странах Европы и России : учеб. пособ. / В. И. Майоров. – Челябинск : Полиграф-Мастер, 2003. – С. 28, 29.
2
Див. : Колодяжний М. Г. Антикриміногенний потенціал теорії розбитих вікон
/ М. Г. Колодяжний // Юрид. журнал. – 2014. – № 2–3. – С. 64–67.
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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, добровольці, волонтери, психологи, педагоги, батьки, родичі, соціальні
працівники тощо);
г) базуються переважно на положеннях конкретної кримінологічної запобіжної теорії (соціального контролю, соціального управління,
навчання, екологічного дизайну і т.ін.).
Надання інформації про вчинені злочини. Цьому напряму запобіжної діяльності в американській кримінологічній теорії й поліцейській практиці приділяється велика увага. Він полягає в підвищенні
у населення довіри до правоохоронних органів та заохочення громадян за допомогу у розкритті та розслідуванні різних злочинів1.
Загальновідомо, що поліція жодної країни не в змозі приборкати
злочинність без допомоги населення. Тому вона вимушена шукати
різні форми залучення громадян до запобігання і протидії злочинності
у виді конкретної допомоги шляхом, наприклад, оплати послуг, звільнення від відповідальності, укладення угоди злочинця із правосуддям
та ін. У багатьох країнах вважається розумним й моральним повідомити до поліції про злочин, що готується або вже вчинений. Це розглядається владою і суспільством формою турботи громадян про законність, правовий режим у власній державі, місті чи на вулиці проживання. І все перелічене є доволі поширеною практикою в сучасних
США, де доброчесний інформатор може стати навіть людиною року2.
В США набув поширення спеціальний проект «Crime Stoppers»
(Зупини злочинця), що передбачає тісне співробітництво ЗМІ, правоохо1
Денисова Т. А. Про нові підходи боротьби зі злочинністю: зарубіжний досвід
/ Т. А. Денисова // Вісн. Луган. ін.‑ту внутр. справ МВС України. Спец. вип.
«Адміністративно-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; Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии : учеб. : в 2 т. – Т. 1 : Общая часть / В. В. Лунеев. –
М. : Юрайт, 2011. – С. 861.
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ронних й адміністративних органів і добровільних інформаторів у сфері
протидії злочинності1. Історія цього запобіжного підходу в США починається з 1976 р. Спочатку він полягав у створенні безкоштовної конфіденційної телефонної лінії, за допомогою якої можна залишити анонімну інформацію про певний злочин чи особу, яка його вчинила. Підвалиною сучасної практики реалізації указаного проекту є матеріальна
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 злочинця» беруть участь комерційні структури (банки, окремі бізнесмени), які зацікавлені у захисті своїх інтересів
та скороченні місцевої злочинності3. Наприклад, в м. Бостон протягом
1986–1996 рр. завдяки тісному співробітництву громадян й поліції вдалось скоротити рівень злочинності майже на третину4.
«Neighborhood Watch» (Сусідське спостереження) є ще одним
досить поширеним в США різновидом програм щодо надання громадянами відомостей до поліції про вчинені злочини. Така практика
була започаткована у 70‑х рр. ХХ ст., а потім швидко поширилась на
Канаду, Велику Британію й Королівство Нідерландів. Так, в 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 неформального нагляду та
своєчасного інформування до поліції про вчинені правопорушення.
Це призводить до збільшення кількості арештів і, як наслідок, – скорочення рівня місцевої злочинності, особливо її рецидивної частини.
Також указана практика сприяє зменшенню у населення страху перед
злочинністю та підвищенню рівня безпеки у районі проживання5.
1
Голіна В. В. Запобігання злочинності (теорія і практика) : навч. посіб. /
В. В. Голіна. – 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 :
підруч. / О. М. Бандурка, В. О. Соболєв, В. І. Московець. – Х. : Вид. Нац. ун-ту внутр.
справ, 2003. – С. 268, 269.
4
A/Conf.187/11 // Community involvement in crime prevention / Tenth United Nations
Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (Vienna, Austria,
10–17 April 2000). – 14 p.
5
Взаимодействие милиции и населения: к итогам харьковского эксперимента. –
Харьков : Нац. ун-т внутр. дел, 2003. – С. 17.
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У вказаному вище м. Кенмор (штат Вашингтон) існує доволі
успішна з кримінологічної точки зору практика щодо повідомлення
громадянами про будь-які дії третіх осіб, що мають ознаки неправомірної поведінки. Зокрема, у місті департаментом поліції запроваджено спеціальний проект «Block Watch Program» (Програма блокуючого спостереження). Вона полягає, з одного боку, у зменшенні віктимізації її учасників, а, з іншого, – страху перед злочинністю та
соціальної ізоляції місцевих мешканців. Громадяни, які виявили бажання брати участь в цій програмі, мають дотримуватись певних
правил безпеки, щоб не стати жертвою злочину: встановлення сигналізації, освітлення будинку, запорів на усіх дверях помешкання, здійснення озеленення прибудинкової території та ін. Як бачимо, усі ці
заходи здійснюються відповідно до підвалин різних кримінологічних
теорій або стратегій запобігання злочинності, як‑то: теорія «розбитих
вікон» (екологічного дизайну) та стратегія зменшення можливостей
вчинення злочину. Окрім цього, учасники зазначеної програми мають
щомісяця брати участь у спільних зборах, в яких сусіди та патрульний
поліцейський обговорюють актуальні для мікрорайону події, обмінюються досвідом, інформацією по вчиненні злочини1. І така практика є дуже поширеною в США.
Однією із дієвих сучасних форм залучення громадськості до запобігання злочинності в США є її участь у просвітницьких заходах.
Однією із форм цієї діяльності можна назвати роботу так званих
Цивільних поліцейських академій (Civil Police Academy), що започаткували свою роботу у 1985 р. при Департаменті поліції м. Орландо (штат Флоріда). Навчання в таких академіях зводиться до 13‑тижневого просвітницького курсу, протягом якого слухачі: вивчають
чинні нормативно-правові акти у сфері запобігання злочинності
в конкретному штаті США; ознайомлюються зі станом злочинності
та найбільш небезпечними її проявами; освоюють основи охорони
громадського порядку та розкриття злочинів тощо2.
1
Block Watch Program [Електронний ре сурс]. – Режим до ступу:
http://www.kenmorewa.gov/ Page.aspx?nid=329. – Зоголовок з екрана.
2
Бандурка О. М. Партнерські взаємовідносини між населенням та міліцією :
підруч. / О. М. Бандурка, В. О. Соболєв, В. І. Московець. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту
внутр. справ, 2003. – С. 279–284.
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У сучасних США існують, звичайно, й інші аналогічні вдалі приклади. У згаданому раніше м. Кенмор (штат Вашингтон) щороку
відбувається 10‑тижневий курс під назвою «The Citizen’s Academy»
(Громадянська академія), робота якої спрямована на підвищення взаємопорозуміння мешканців та 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 та тяжких злочинів, специфіка функціонування системи ідентифікації відбитків пальців тощо.
Наприклад, у 2013 р. курси Гомадянської академії в м. Кенмор відбулись з 13 березня до 15 травня з 18.00 до 21.00.
Крім цього, у вказаному місті існує аналогічна академія –
«Kenmore Junior High School Student Academy» (Вища юнацька студентська школа міста Кенмор), розрахована на студентську аудиторію
з метою підвищення рівня партнерських доброзичливих відносин
поліції та молоді. Щороку восени та щоосені в цьому містечку відбуваються семитижневі заняття, присвячені вивченню специфіки
роботи поліцейських патрулів; аналізу особливостей розслідування
різних злочинів та проведення слідчих дій; спілкуванню з поліцейськими кінологами тощо1. Багаторічний досвід проведення таких
заходів у багатьох містах США доводить ефективність указаних напрямів профілактичної діяльності та необхідність його упровадження
у вітчизняну правозастосовну практику.
Слід наголосити на тому, що різноманітна діяльність громадськості й добровольців в США не обмежується цією країною. Так, в США
вже понад півстоліття (з 1960 р.) функціонує урядове агентство під
назвою «Peace Corps» (Корпус миру). Його діяльність спрямована на
зміцнення миру та дружби між народами світу, в тому числі й в Україні. В нашій державі ця організація з 1992 р. допомагає громадянам
України шляхом надання компетентних спеціалістів для задоволення
існуючих потреб у технічній кваліфікації, сприяє кращому розумінню
американців українцями і навпаки2. Також американські волонтери
1
Kenmore Junior High School Student Academy [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://www.kenmorewa.gov/ Page.aspx?nid=329. – Зоголовок з екрана.
2
Корпус миру [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/
wiki/Корпус_миру. – Зоголовок з екрана.
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працюють в Україні в галузях освіти, розвитку бізнесу, захисту довкілля, сільського господарства тощо. Основним заданням Корпусу
миру є налагодження співпраці між громадським, урядовим і приватним секторами в Україні шляхом запровадження різних просвітницьких заходів. Окрім цього, волонтери цієї агенції здійснюють діяльність, спрямовану на запобігання алкоголізму, наркоманії як фоновим явищам злочинності. Наприклад, станом на квітень 2013 р.
в Україні працювало 360 добровольців Корпусу миру, частина яких
займається популяризацією здорового способу життя, особливо у молодіжному середовищі сільської місцевості та у найбільш депресивних регіонах країни1. Виражаючись кримінологічною мовою, волонтери цієї організації беруть активну участь у просвітницьких заходах
профілактичного спрямування.
В межах указаної запобіжної стратегії в США також запроваджуються так звані геолокаційні проекти на кшталт «Карта злочинності»,
що представляє собою автоматизовану систему збору даних поліцейської кримінально-правової звітності про злочинність та злочинців.
Іншими словами, «Карта злочинності» є своєрідним віддзеркаленням
(у кримінологічному розумінні) географії та топографії сучасної
американської злочинності. Представлений сервіс дозволяє підвищити кримінологічну поінформованість громадян про найбільш
криміногенні райони різних міст з метою зменшення рівня віктимізації населення2.
Крім цього, на теперішній час в США цілий набір просвітницьких
заходів 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, окрім іншого, залучення до своїх лав волонтерів та роз’яснення громадянам
напрямів запобігання цьому «фоновому» явищу злочинності.
1
Костюк Б. Волонтери зі США допомагатимуть українцям позбутися поганих
звичок / Б. Костюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.radiosvoboda.org/
content/article/ 24952628.html. – Зоголовок з екрана.
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. –
Загл. с экрана.
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Вказаною організацією запроваджено щорічний захід «America’s
Night Out Against Crime» (Америка – проти злочинності). Він проходить
по всій території США і в ньому беруть участь понад 15 тис. місцевих
громад, які налічують близько 37 млн американців. Його метою є:
– підвищення поінформованості громадян про злочинність та
заходи щодо її запобігання;
– розширення учасників різних державних програм профілактики злочинності;
– укріплення духу добросусідства поліції й місцевого населення
тощо.
Наприклад, у 2012 р. цей захід проводився 7 серпня і включав:
проведення пікніків; оголошення дня «відкритих дверей» у поліцейських відділках; організацію парадів, виставок, конкурсів та ін.1
Отже, аналіз сучасної практики запобігання злочинності в США
показує, що громадськість в цій державі займає провідне місце у системі суб’єктів цієї діяльності. Це пояснюється різноманіттям форм
роботи різних громадських об’єднань, обсягами державного фінансування та розширенням сфер їх функціонування. Такий позитивний
сучасний зарубіжний досвід у царині протидії злочинності, безперечно,
є корисним для вдосконалення вітчизняної правотворчої й правозастосовної практики, у реформуванні якої вже давно назріла необхідність2.
Недарма на цьому положенні наголошується у Концепції реформування кримінальної юстиції України. Зокрема в ній відзначається,
що правоохоронні органи України є більше механізмом переслідувань
та репресій, ніж інститутом захисту і відновлення порушених прав
осіб3. Тому означене дає підстави для зміни каральних підходів, застосування яких переважає в роботі органів кримінальної юстиції, на
соціально-обслуговуючі й громадсько-допоміжні із більш широким
залученням різних громадських об’єднань, у тому числі правоохоронної спрямованості.
1
National Association of Town Watch [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.natw.org/natw/about.html. – Зоголовок з екрана.
2
Див. : Колодяжний М. Г. Громадський вплив на злочинність у США / М. Г. Колодяжний // Юрид. журнал. – 2013. – № 9–10. – С. 166–177.
3
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого
2008 року «Про хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних
органів» : Указ Президента України від 08.04.2008 р. № 311/2008 // Офіц. вісн.
України. – 2008. – № 27. – Ст. 838.
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Розділ 4
Досвід Великої Британії
у використанні громадськості
щодо запобігання злочинності
Яскравою рисою сучасної британської кримінологічної політки,
на думку дослідників, є істотний вплив на неї з боку теорії і практики
запобігання злочинності в США. Це є закономірним результатом
тісного співробітництва цих двох країн у зовнішній та внутрішній
політиці, а також спільності мови. Більше того, британські кримінологи визнають, що левова частка їх досліджень у сфері запобігання
злочинності мають саме північноамериканські корені. Кримінологи
із США здійснили значний внесок у розробку багатьох профілактичних заходів, у тому числі поєднаних із діяльністю громадськості:
маркування майна; освітленість віктимогенних об’єктів; програма
«сусідського спостереження»; громадське патрулювання й житлова
політика у сфері планування й проектування будівель; розробка так
званих гарячих точок злочинності із врахуванням її географії і топографії тощо1. При цьому британській підхід до справи запобігання
і протидії злочинності має і власну специфіку, що виявляється у багатьох аспектах, про які йтиметься нижче.
Здійснення певних висновків щодо політики цієї країни у зазначеній царині неможливе без аналізу сучасного стану злочинності
у Великій Британії, а також визначення місця в ній громадського
впливу на злочинність.
Велику Британію можна із упевненістю назвати «державою-піонером» щодо формування кримінально-правової статистики. Це обумовлено таким: 1) наявність кількох джерел інформації про злочинність,
у тому числі неполіцейських; 2) багатий досвід здійснення кримінологічних досліджень стану злочинності; 3) стабільне й солідне фінансування отримання додаткових статистичних відомостей про злочинність
1
Ведерникова О. Н. Теория и практика борьбы с преступностью в Великобритании / О. Н. Ведерникова. – М. : Рос. криминол. ассоц., 2001. – С. 272, 283.
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з боку держави; 4) активна участь громадськості у діяльності щодо
проведення оглядів злочинності та віктимізації населення.
У Великій Британії влада намагається організувати відносно
об’єктивні шляхи обліку злочинності та її жертв. З метою більш повного вивчення злочинності, наприклад, в Англії та Уельсі (на її території мешкає близько 88 % всіх британців, які вчиняють майже 90 %
всіх злочинів) з 1982 р. системно досліджується і віктимізація населення1. В цілому в цій країні існує дев’ять збірок кримінально-правової статистики, а саме: Кримінальна статистика Англії та Уельсу;
Судова статистика Англії та Уельсу; Тюремна статистика Англії та
Уельсу; Статистика пробації в Англії та Уельсі; Доповідь Головного
констебля ЇЇ Величності; Доповідь Бюро з умовно-достроково звільнення; Щорічна доповідь про стан тюремного персоналу й витратах
на його утримання; Доповідь Головного Інспектора тюрем ЇЇ Величності; Щорічна доповідь Служби Королівського обвинувачення2.
Основним джерелом кримінологічної інформації у Великій Британії можна вважати Британський огляд злочинності (British Crime
Survey – BCS), що містить основні кількісні та якісні показники злочинності та готується МВС указаної держави. У 2012 р. відбулись
певні зміни щодо цього огляду. Зокрема, BCS зараз має назву «Огляд
злочинності Англії та Уельсу» (The Crime Survey for England and
Wales – CSEW), який публікується вже не МВС цієї країни, а Управлінням національної статистики (Office for National Statistics – ONS)3.
Огляд злочинності Англії та Уельсу можна назвати універсальним,
оскільки він містить додаткові дані, альтернативні офіційним кримінально-правовим поліцейським показникам, щодо злочинності та
потерпілих від злочинів. Йдеться про віктимологічне опитування
населення (victimology survey) та застосування так званого методу
самозвіту (Self-Report Survey)4.
1
Лунеев В. В. Социальные последствия, жертвы и цена преступности / В. В. Лунеев // Гос. и право. – 2009. – № 1. – С. 36–56.
2
Ведерникова О. Н. Теория и практика борьбы с преступностью в Великобритании. – М. : Рос. криминол. ассоц., 2001. – С. 177.
3
Докладніше див. : www.Homeoffice.gov.uk
4
Джужа О. М. Основні показники злочинності: міжнародний і вітчизняний
досвід / О. М. Джужа, В. В. Василевич, О. Г. Кулик // Вісн. Верхов. Суду України. –
2012. – № 1. – С. 37–42.
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Для удосконалення української моделі кримінально-правової
статистика було б передусім корисним вивчення структури вказаного
вище Огляду злочинності Англії та Уельсу та з’ясування масштабу
розходження (неспівпадіння) офіційних поліцейських статистичних
даних про злочинність та відомостей, отриманих під час проведення
незалежного загальнобританського опитування населення.
Отже, Огляду злочинності влада Великої Британії приділяє особливу увагу, оскільки більш-менш об’єктивні знання про рівень,
структуру, динаміку, географію злочинності дає змогу уряду адекватно реагувати на різні криміногенні прояви, на хвилю соціальної загрози від злочинності та задіювати альтернативні способи і суб’єкти
запобігання злочинності, до яких відноситься громадськість. Правдива інформація про рівень віктимізації населення, латентності злочинності, а головне – «ціну» злочинності, дозволяє виділяти необхідний обсяг державних асигнувань на політику у сфері протидії злочинності. Тому і не дивно, що у 2012 р. цей Огляд був удосконалений
та зазнав певних структурних змін, що виявилось у розширенні
з 2009 р. кола респондентів підлітками віком 10–15 років, які раніше
в опитуванні участі не брали. Це дозволило підвищити ступінь репрезентативності таких заходів. Наприклад, один з останніх указаних
Оглядів базується на незалежному опитуванні мешканців 46 тис.
приватних господарств Англії та Уельсу. В опитуванні 2012 р. взяло
участь 39 421 дорослих та 3 298 дітей. Як зазначають укладачі означеного Огляду, похибка його репрезентативності не перевищує 5 %.
Взагалі Огляди злочинності Англії та Уельсу є достатньо
об’ємними виданнями. Огляд, який охоплює період жовтень 2011 р. –
вересень 2012 р., складається із 97 сторінок. До структури цього
Огляду входять 26 різних за змістом розділів, які включають: інформацію про рівень, структуру, динаміку злочинності у цілому та її
окремих найбільш поширених проявів (насильницькі злочини; грабежі; злочини, вчинені із застосування холодної та вогнепальної зброї;
сексуальне насильство; крадіжки зі зламом; угони автомобілів; інші
види викрадення чужого майна; вандальні прояви та пошкодження
майна; злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин; шахрайство (12 видів) тощо), на протидію яким
розробляються спеціальні державні програми запобігання злочиннос87
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ті (охоплюється період з 1981 р., що дозволяє здійснити ретроспективний аналіз злочинності); відомості про нові форми злочинів, до
яких британське МВС відносить деякі різновиди шахрайства; характеристика ступеня довіри британців до системи органів кримінальної
юстиції; дані про антисоціальну поведінку у суспільстві та її вплив
на якість життя; цінні відомості щодо місця, часу вчинення злочинів,
особи злочинця, його взаємовідносин із потерпілим тощо. Окрім
цього, Огляд включає інформацію щодо злочинності відносно неповнолітніх віком 10–15 років та класифікацію злочинів, що вчиняються особами цієї вікової групи. Вказані Огляди злочинності та віктимізації населення публікуються в липні місяці щороку та щоквартально оновлюються в жовтні, січні та квітні.
Огляд злочинності Англії та Уельсу також містить деякі дані щодо
особливостей проведення так званого Комерційного огляду віктимізації (The Commercial Victimisation Survey – CVS) про об’єм та види
злочинів, що вчиняються відносно суб’єктів господарської діяльності. CVS представляє собою телефонне опитування з метою визначення рівня віктимізації юридичних осіб, що задіяні у сфері бізнесу.
Наприклад, у 2012 р. було опитано 4 017 підприємств у царині оптової та роздрібної торгівлі, транспортування та харчової промисловості. Аналогічні огляди віктимізації були проведені також у 1994 та
2002 роках.
Що стосується масштабу розходження офіційних поліцейських
статистичних даних про злочинність та відомостей, отриманих під
час проведення незалежного загальнобританського опитування населення, то продемонструвати це можна на прикладі конкретних цифр.
Так, протягом останніх 10 років в Англії та Уельсі відбувається поступове скорочення як абсолютних, так і відносних показників злочинності. Зокрема, у 2003 р. поліцією цієї країни було зареєстровано
5,9 млн злочинів, у 2007 р. – 5,4 млн, у 2011 р. – 4 млн, а у 2012 р. – 3,7
млн злочинів. Дещо відрізняються від цих показників інші дані, отримані шляхом загальнодержавного опитування населення. Відповідно
до даних CSEW у 2002 р. було вчинено 12,8 млн злочинів, у 2007 р. –
11 млн, 2011 р. – 9,6 млн, а у 2012 р. – 8,8 млн злочинів1. Це означає,
1
Crime in England and Wales, year ending September 2012 / Statistical Bulletin. –
London : Office for National Statistics, 2013. – 97 р.
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що різниця між офіційною інформацією британської поліції та більш
об’єктивними відомостями, отриманими під час щорічних опитувань
англійців є суттєвою, оскільки в середньому має відхилення більше,
ніж у два рази.
Означене дає підстави для здійснення проміжного висновку про
те, що складання Оглядів злочинності Англії та Уельсу, здійснення
оцінки віктимізації населення у Великій Британії може і має бути
враховано МВС України, науковцями, громадськістю та всіма зацікавленими сторонами для удосконалення існуючої вітчизняної моделі кримінально-правової статистики1.
Щодо офіційних статистичних відомостей поліції Англії та Уельсу про, наприклад, насильницьку злочинність, то протягом останніх років спостерігаються аналогічні до усієї злочинності тенденції:
2007 р. – 1 млн злочинів (20 злочинів на 1 тис. населення), 2011 р. –
782 тис. (14 – на 1 тис. населення), 2012 р. – 739 тис. (13 – на 1 тис.
населення). Група насильницьких злочинів відповідно до методології
британської статистичної звітності охоплює такі різновиди кримінальних посягань, як: убивство, тілесні ушкодження, погроза вбивством, зберігання зброї та ін.
Відносно корисливих злочинів, то їх переважна більшість також
тяжіє до скорочення. Це стосується, наприклад, грабежів, рівень яких
знизився з 101 тис. у 2007 р. (2 злочини на 1 тис. населення) до 68
тис. у 2012 р. (1 – на 1 тис. населення). Схожі тенденції простежуються у вчиненні іншого майнового злочину – крадіжки зі зламом. Так,
в Англії та Уельсі у 2007 р. поліцією було зареєстровано 622 тис. подібних злочинів (12 – на 1 тис. населення), а у 2012 р. – 474 тис. (9 –
на 1 тис. населення)2.
Таким чином, різниця між показниками офіційних статистичних
відомостей про злочинність у Великій Британії та її латентною частиною, яка щонайменше у два рази більша за поліцейські дані, ви1
Колодяжний М. Г. Огляди злочинності та віктимізації населення у Великій
Британії як джерела кримінологічної інформації / М. Г. Колодяжний // Державна
політика у сфері захисту прав потерпілих від кримінальних правопорушень в Україні :
матеріали «круглого столу» (м. Харків, 25 квіт. 2013 р.) / редкол. : В. І. Борисов (голов.
ред.), Б. М. Головкін (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2013. – С. 120–123.
2
Докладніше див. : Office for National Statistics [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : www.ons.gov.uk. – Заголовок з екрана.
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магає від правоохоронних органів цієї країни залучення додаткових
суб’єктів запобіжної діяльності з метою забезпечення належного
стану законності й охорони правопорядку. І таким суб’єктом, безперечно, є саме громадськість.
Відповідно до узагальнень сучасної політики превенції злочинів
у Великій Британії, здійснених відомим російським кримінологом
О. М. Ведерніковою, уряд цієї країни проводить цілеспрямовану діяльність щодо скорочення злочинності шляхом реалізації різних превентивних програм. Вирішальну роль у їх розробці відіграє МВС.
З 1993 р. Голова МВС Великої Британії очолює Міністерську групу
із запобігання злочинам, яка об’єднує представників 12 інших центральних відомств з метою координації зусиль уряду щодо усунення
причин, які породжують злочинність.
З 1995 р. в системі МВС функціонує Агенція з профілактики злочинів (Crime Prevention Agency), що координує розробку й запровадження програм, спрямованих на запобігання злочинам й скорочення
рівня злочинності, зокрема в Англії та Уельсі. Очолює цю Агенцію
Правління (Crime Prevention Agency Board), яке об’єднує представників МВС, Асоціації старших офіцерів поліції й незалежних громадських організацій, зацікавлених у зниженні рівня злочинності в країні (Crime Concern).
У Шотландії діяльність із запобігання злочинності очолює Рада
запобігання злочинності (Crime Prevention Councel). У Північній Ірландії таку роботу здійснює Група профілактики злочинів (Crime
Prevention Panel)1.
У 1994 р. уряд Великої Британії виступив з ініціативою під назвою
«Партнери проти злочинності» (Partners Against Crime), метою якої
є поглиблення подальшого співробітництва поліції та населення щодо
профілактики злочинів. В межах цієї ініціативи реалізується низка
програм:
– «Сусідське спостереження» (Neighbourhood Watch);
– «Вуличне патрулювання» (Street Watch);
– «Квартальний констебль» (The Neighbourhood Constable).
1
Ведерникова О. Н. Теория и практика борьбы с преступностью в Великобритании. – М. : Рос. криминол. ассоц., 2001. – С. 266, 267.
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Крім цього, з 1983 р. в цій країні запроваджено програму «Більш
безпечні міста» (The Safer Cities Programme). Вона пов’язана із боротьбою не лише із злочинністю, а й усуненням почуття страху перед
кримінальними проявами. Її заходи спільно здійснюються місцевою
владою, поліцією, представниками приватного бізнесу і населенням.
Із вищевикладеного випливає, що урядом та правоохоронними
органами цієї країни особлива увага приділяється діяльності соціально активних громадян та їх профілактичній роботі у місцевій громаді («комьюнити») за місцем проживання. Це пов’язано із тим, що, на
думку британського політикуму і на переконання переважної більшості 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 запобігання злочинності. Вона здійснює не лише репресивну функцію,
пов’язану із затриманням злочинців, розкриттям злочинів, а й реалізує соціально-обслуговуючі та інформаційні напрями роботи, спрямовані на підвищення у громадськості довіри до правоохоронних
органів та розширення участі першої у діяльності із запобігання
злочинам.
Означене вимагає постійне удосконалення роботи поліції, що досягається завдяки її реформуванню. Метою сучасної реформи в поліції Великої Британії є:
1) послідовні й всеохоплюючі зміни як на місцевому (районному),
так й національному масштабі;
2) скорочення рівня злочинності;
3) підвищення професіоналізму поліцейських;
4) зниження бюрократичних перепон у доступі британських підданих до поліцейських послуг.
Однією з центральних підвалин цієї реформи має стати ще більше
наближення поліцейських до місцевих громад та окремих місцевих
мешканців, а також підвищення довіри громадськості до усієї системи органів кримінальної юстиції. Для цього передбачається створення Національної агенції боротьби зі злочинністю (NCA), діяльність
1
Ведерникова О. Н. Теория и практика борьбы с преступностью в Великобритании. – М. : Рос. криминол. ассоц., 2001. – С. 266, 267.
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якої остаточно сформувалась у 2013 р. Ця Агенція протидіє організованій злочинності, здійснює укріплення національних кордонів
Об’єднаного королівства та боротьбу із шахрайствами, кіберзлочинністю й захищає дітей і молодь від цих та інших кримінальних проявів. У своїй діяльності вказана Агенція керується, окрім застосування оперативно-розшукових заходів, звичайно ж підтримкою громадськості у запобіганні вказаним та іншим видам злочинності. Слід
відзначити, що необхідність створення такого окремого органу зумовили чималі прямі й непрямі витрати передусім від організованої
злочинності, які, за підрахунками британських спеціалістів, сягають
на теперішній час 20–40 млрд фунтів стерлінгів щороку1.
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 солідне фінансування цього правоохоронного органу. Воно здійснюється 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 вказана структура фінансування англійської поліції.
Так, у 2010 р. фінансування поліції Англії та Уельсу було на рівні
12,6 млрд фунтів стерлінгів, що понад у два рази більше за аналогічний показник 1995 р. Наприклад, у 2013 р. фінансування МВС України здійснювалось на рівні 15,5 млрд грн2, що є набагато меншим за
асигнування британської поліції, а відтак – негативно позначається
на ефективності діяльності органів внутрішніх справ України.
Одним із напрямів сучасної реформи поліції у Великій Британії
є удосконалення і оновлення роботи Коледжу поліцейських. Остаточне організаційне, структурне й просторове оформлення цієї ідеї було
завершено у 2012 р. Необхідність удосконалення цього Коледжу полягає у підвищенні якості роботи поліцейських, яке б відповідало
1
Докладніше див. : Homeoffice [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
www.Homeoffice.gov.uk. – Заголовок з екрана.
2
Видатки бюджету-2013: силовикам додали, а чиновників обділили [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tvi.ua/new/2012/12/04/vydatky_byudzhetu_2013_
sylovykam_dodaly_a_chynovnykiv_obdilyly. – Заголовок з екрана.
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рівню злочинності і криміногенності в цій країні та «духу» часу.
Коледж очолює начальник поліції Алекс Маршалл із залученням
академічного досвіду професора Ширлі Пірс.
У Коледжі вдосконалюються й розширюються існуючі стандарти
поліцейської роботи шляхом навчання, розвитку, підвищення навичок
й кваліфікації поліцейських. Одним із ключових питань спеціальної
навчальної програми Коледжу є створення нових організаційно-психологічних методик, спрямованих на скорочення бюрократії у роботі
органів поліції, наближення окремих поліцейських до місцевих громад. Це має підвищити авторитет правоохоронних органів та довіру
до них з боку громадськості1.
На теперішній час у поліції Великої Британії відбуваються глобальні перетворення. Генеральні вектори нової запобіжної доктрини можна
анонсувати словами Міністра внутрішніх справ, а з липня 2016 р. –
прем’єр-міністра цієї країни – Т. Мей. Вона свого часу відзначила, що
головним завданням сучасної британської поліції є скорочення злочинності. Основним засобом й інструментом досягнення цієї мети є децентралізація управління поліцейською системою. Починаючи із 2012–
2013 рр., передбачається суттєве скорочення бюрократичної звітності
органів поліції й підпорядкування їх роботи місцевим громадам, розширення соціально-обслуговуючої і допоміжної функції поліцейських.
Елементами вказаної управлінської доктрини є:
1) активне залучення громадськості до охорони громадського порядку;
2) запровадження практики виборності поліцейських посад у місцевій 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 і розширення лав добровольців у сфері профілактики злочинності;
1
Докладніше див. : Homeoffice [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
www.Homeoffice.gov.uk. – Заголовок з екрана.
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7) створення Форуму інновацій щодо запобігання злочинності,
в якому задіяні наукові кола, бізнес-структури та громадські організації, діяльність учасників якого спрямована на удосконалення стратегій скорочення злочинності;
8) удосконалення програми громадського безпечного партнерства
(CSPs), що включає розвиток нових можливостей скоординованої
роботи органів державної влади, поліції і громадськості у запобіганні злочинності та зменшенні витрат на цю діяльність1.
Взагалі у британському суспільстві серед урядовців, правоохоронців, науковців і представників громадських організацій відбуваються жваві обговорення сучасної ролі поліції у забезпеченні законності та захисту прав підданих, напрямів діяльності поліцейських
і т. н. Найпоширенішу точку зору з цього приводу можна висловити
словами колишнього міністра поліції Великої Британії Х. Блерс, яка
відзначила, що найкращим сучасним нововведенням британської поліції за всю історію її існування є створення так званої громадської
патрульної служби CSO (Community Support Officers), яка включає
роботу добровільних помічників поліції2.
Використання сил добровольців часто здійснюється під час проведення масових заходів, розшуку злочинців, зниклих людей, в інших
випадках посилення регулярних поліцейських сил. У багатьох графствах 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 отримують за це погодинну оплату.
Добровільні помічники використовуються переважно за місцем
їх проживання. Це здійснює позитивний вплив на їх активність,
оскільки сприяє реалізації особистої зацікавленості у забезпеченні
правопорядку на території обслуговування3.
Згідно із доповіддю «Поліцейська діяльність: модернізація повноважень поліції для задоволення потреб громади» функції вказаних
A New Approаch to Fighting crime. – London : Home Office, 2012. – 12 р.
Москвичев А. И. Дебаты о реформе полиции Великобритании / А. И. Москвичев // Борьба с преступностью за рубежом. – 2005. – № 11. – С. 27–30.
3
Майоров В. И. Организация деятельности по охране общественного порядка
в США, странах Европы и России : учеб. пособ. / В. И. Майоров. – Челябинск : Полиграф-Мастер, 2003. – С. 14.
1
2
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громадських помічників поліції було розширено напрямами діяльності, спрямованими на боротьбу із жебракуванням й антисоціальною
поведінкою. Наразі добровольці здійснюють патрулювання у громадських місцях разом із поліцейськими. При цьому забороняється використовувати добровольців для затримання злочинців або в ситуаціях, пов’язаних із застосуванням насильства або коли є загроза їх
життю чи здоров’ю. На теперішній час таких вільнонайманих неатестованих працівників поліції налічується понад 20 тис. осіб, на діяльність яких щороку виділяється понад 50 млн фунтів стерлінгів. Також
практика показує, що підвищенню якості роботи співробітництва
громадськості й поліції сприяє запровадження підходу, перевіреного
пілотним проектом. Відповідно до нього навчання рекрутів (новачків) поліцейської служби відбувається переважно не у класах, а на
«передовій» правоохоронної діяльності, тобто на вулицях, у житлових
мікрорайонах, де має місце безпосереднє спілкування помічників
поліції із місцевим населенням1.
Наприклад, станом на 2013 р. лондонська поліція нараховувала
у своїх лавах близько 31 тис. поліцейських, з яких 2,5 тис. були добровольцями-курсантами, а біля 5 тис. осіб – офіцерами-добровольцями2. Така структура поліції Лондону забезпечує належний рівень
правопорядку, тісну взаємодію із місцевим населенням й підтримку
довірливих стосунків лондонців з офіційними державними інституціями.
Корисним із кримінологічної точки зору є досвід деяких британських міст щодо запровадження посади менеджерів з безпеки громади, які здійснюють координуючу і допоміжну функцію, спрямовану
на підвищення партнерських відносин поліції з місцевими органами
влади та місцевою громадою. Вперше такий досвід запроваджено у м.
Брекнел Форест (графство Беркшил) у 1992 р., а згодом поширено
у багатьох містах Туманного Альбіону.
1
Москвичев А. И. Дебаты о реформе полиции Великобритании / А. И. Москвичев // Борьба с преступностью за рубежом. – 2005. – № 11. – С. 27–30; Гаврилова Е. Б. Мнение Федерации полиции о реформе английской полиции / Е. Б. Гаврилова // Борьба с преступностью за рубежом. – 2005. – № 10. – С. 33–37
2
Докладніше див. : Metropolitan Police [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://content.met.police.uk/ Site/diversityandequality. – Заголовок з екрана.

95

Сучасний зарубіжний досвід громадського впливу на злочинність

Ще одним проектом цього міста, спрямованим на підвищення ролі
громадськості у запобіганні злочинам, стала програма під назвою
«Безпечні двері». Вона полягає у формуванні місцевою поліцією вимог до деяких працівників цивільних професій. Зокрема, для охоронників приватних охоронних агентств, які здійснюють контроль на
перепускних пунктах і входах до розважальних закладів (ресторани,
дискотеки, кафе) висуваються вимоги про відсутність у них судимості, а також необхідність обов’язкового повідомлення до поліції про
факти порушень правопорядку відвідувачів цих закладів1.
Як зазначалось вище, найбільш поширені форми співробітництва
поліції та громади закріплені у відповідних програмах: «Сусідське
спостереження» (Neighbourhood Watch); «Вуличне патрулювання»
(Street Watch) і «Квартальний констебль» (The Neighbourhood
Constable). Ці програми були запроваджені завдяки створенню
у 1988 р. Міністром внутрішніх справ Д. Хердом організації «Переймаючись злочинністю» (Crime Concern). Вона існує до цього часу,
хоча і зазнала певних трансформацій. За 25 років свого існування цей
проект набув у Великій Британії національного масштабу і охоплює
такі напрями роботи, як: допомога жертвам злочинів, патрулювання
добровольців у громадських місцях, організація сусідського спостереження у житлових кварталах, поліпшення освітлення на вулицях
тощо2.
Ураховуючи, що вказані програми вже частково були проаналізовані у попередньому підрозділі, коли йшлося про досвід США у використанні сил і засобів громадськості у запобіганні злочинності, тому
зупинимось на окремих аспектах, що не були проаналізовані вище.
Як відзначається у спеціальних кримінологічних джерелах, присвячених узагальненню сучасного британського досвіду запобігання
злочинності3, програму сусідського спостереження можна назвати
найвідомішим антикриміногенним проектом, що було запроваджено
1
Практический опыт сотрудничества полиции и местных органов власти //
Борьба с преступностью за рубежом. – 1998. – № 5. – С. 11–16.
2
Public-Private Partnerships and Community Safety: Guide to Action. – Montreal :
International Centre for the Prevention of Crime, 2011. – Р. 143.
3
Бандурка О. М. Партнерські взаємовідносини між населенням 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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в цій країні. На теперішній час в ній бере участь понад 10 млн осіб
і налічується понад 155 тис. осередків діяльності. Зазначена організація створена у Великій Британії ще у 1982 р., коли мешканці міста
Моллінгтон вирішили об’єднати свої зусилля у боротьбі із квартирними крадіжками. Здійснюючи тісне співробітництво із поліцією,
місцеві мешканці організували спостереження за майном своїх сусідів
і друзів. Після запровадження цієї профілактичної програми відбулось
суттєве скорочення квартирних крадіжок і навіть інших вуличних
злочинів. До 1987 р. вже існувало понад 42 тис. первинних осередків
«Сусідського спостереження».
Особливістю цього проекту є те, що його учасники не беруть
прямої участі у затриманні злочинців, їх переслідуванні і т.ін. Вони
допомагають опосередковано, шляхом, наприклад, оповіщення місцевих органів поліції про підозрілих осіб чи факт розпочатого злочину. Звідси неофіційний девіз програми звучить так: «Громадяни,
які намагаються брати правосуддя в свої руки, не допомагають, а лише
заважають боротьбі зі злочинністю».
Узагальнюючи британський досвід сусідського спостереження,
можна виділити наступні здобутки цієї програми, а саме:
– скорочення рівня місцевої злочинності;
– посилення у громадян відчуття безпеки, зменшення страху
перед злочинністю;
– активізація зацікавленості місцевих мешканців у вирішенні
проблем місцевої громади;
– налагодження ділових стосунків місцевого населення і поліції,
а також підвищення авторитету правоохоронних органів у державі
в цілому тощо.
Програма сусідського спостереження характеризується тим, що її
організація і запровадження починається із загальних зборів мешканців
багатоквартирного будинку, мікрорайону чи приватного сектору. Учасники проекту висувають кандидатуру, що здійснюватиме координуючу
роль між громадянами й поліцією. Зокрема, у штатному розкладі поліцейських відділків передбачено посаду офіцера по зв’язках із громадськістю, який: навчає мешканців навичкам правомірної поведінки;
консультує з питань особистої безпеки і віктимологічної профілактики;
роз’яснює положення процесуального законодавства та ін.
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Роль самих учасників сусідського спостереження полягає у: постійній зацікавленості подіями, що відбуваються у районі проживання та проблемами її мешканців; спостереження за будинками і майном
сусідів; створення враження постійної присутності мешканців, які
уїхали у відпустку чи відрядження (прибирання газет й пошти, розміщення власного автомобіля на сусідській стоянці, увімкнення
світла на дворі у вечірній час); повідомлення до поліції за телефоном
чи на особистому прийомі про підозрілих осіб тощо1.
При аналізі сучасного досвіду США у царині участі громадськості щодо запобігання злочинності вже згадувалась програма
«Зупини злочинця» (Crime Stoppers). Аналогічний проект існує
доволі тривалий час й у Великій Британії. У 2013 р. йому виповнилося 25 років. Витоки цієї програми повертають до 1988 р.,
коли під час масових заворушень у Лондоні відбулось убивство.
Розслідування цього інциденту завело поліцію у глухий кут, оскільки активісти безладів не давали ніяких свідчень через боязнь розправи з боку злочинців. Після цього у бізнесмена Майкла Ешкрофта (нині голова організації «Зупини злочинця») виникла ідея виплати винагороди за надання інформації про вчинений злочин.
Після проведення у ЗМІ відповідної інформаційної кампанії цей
злочин, як і згодом тисячі інших, був розкритий. Наразі організатори цього проекту пов’язують його реалізацію зі співробітництвом не із ЗМІ, а із місцевими громадами Великої Британії. Зміна
стратегії програми призвела до суттєвого розширення її осередків
(комітетів), яких налічується аж 44.
На сайті цієї організації можна знайти інформацію про злочинців,
які перебувають у розшуку за вчинення тяжких насильницьких, сексуальних і наркозлочинів. При чому пошук осіб, які розшукуються,
можна здійснювати як за містом проживання користувача, так і за
видом учиненого злочину. Існує розділ найбільш небезпечних і розшукуваних злочинців. Наприклад, відповідну інформацію про цих
осіб та факти вчинення протиправних дій британці можуть надати
1
Докладніше див. : Бандурка О. М. Партнерські взаємовідносини між населенням та міліцією : підруч. / О. М. Бандурка, В. О. Соболєв, В. І. Московець. – Х. : Вид.
Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – С. 257–268.
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в режимі он-лайн за допомогою мережі Інтернет або за телефоном
(0800‑555‑111)1.
На теперішній час проект «Зупини злочинця» та Фонд «Безпечний
Лондон» є головними партнерами лондонської поліції.
Значущою і певною мірою інноваційною із кримінологічної точки зору є програма «Руки геть» (Hands-Off’), яка стартувала у 2008 р.
та продовжує здійснюватись до цього часу. Вона пов’язана із запобіганням крадіжкам зі зламом шляхом навчання і посилення наукової
підкованості громадськості. Зокрема, у деяких британських школах
в межах учбової програми 13–14– літнім підліткам роз’яснюються
можливості використання ДНК для запобігання злочинності, до якої
відноситься один з найпоширеніших її прояв – крадіжка зі зламом.
На лабораторних заняттях вчителі рекомендують учням самостійно
отримувати власну ДНК та ДНК членів своєї родини, перемішувати
її із клеєм та маркувати предмети майна у власному будинку. За висновками спеціалістів, ця програма має важливе антикриміногенне
значення, оскільки зменшує віктимність її учасників (звичайних
представників місцевої громади), підвищує вірогідність знаходження
промаркованого майна за умови його викрадення, а також зменшує
можливість учинення вказаних злочинів з боку самих підлітків, які
беруть участь в таких експериментах2.
Одним із нововведень, своєрідним «ноу-хау» у сфері запобігання
злочинності та підвищення кримінологічної поінформованості британців про злочинність, є запровадження чи не першого у світі електронного сервісу під назвою «Карта злочинності». Його суть полягає
у можливості для будь-якого користувача мережі Інтернет оцінити
рівень криміногенності у будь-якій частині столиці Великої Британії –
Лондоні. Зокрема, сервіс дозволяє:
– визначити рівень та динаміку злочинності у певній частині
Лондона;
– виявити найбільш поширені злочини чи делікти відповідного
району;
1
Докладніше див. : Crimestoppers [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://crimestoppers-uk.org. – Заголовок з екрана.
2
Europian Crime Prevention Network [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.eucpn.org/ goodpractice/showdoc.asp?docid=293. – Заголовок з екрана.
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– порівняти показники злочинності теперішнього часу із попередніми 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 двох років (2011–2012) сервісом скористалось понад 500 млн разів1.
Безперечно такий підхід сприяє досягненню мети так званої обслуговуючої 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 спрямованість цього сервісу, завдяки якому підвищується довіра до поліції та всієї системи органів влади.
Слід зазначити, що врахування топографії злочинності у Великій
Британії дозволяє запроваджувати доволі ефективні запобіжні програми на кшталт «Повторна віктимізація – шлях до скорочення». Так,
після проведеного кримінологічного дослідження вченими Ш. Джонсон та К. Боуерс та опублікування у 2007 р. оглядової статті під назвою «Передбачувати, де ударить блискавка», поліцією м. Манчестер
було вирішено використати результати цієї наукової роботи з метою
скорочення крадіжок зі зламом. Зокрема, було вивчено топографію
цих злочинів в розглядуваному місті, на підставі чого виокремлено
найнебезпечніші райони, в яких було посилено поліцейське патрулювання. Окрім цього, місцевою владою була проведена відповідна
робота зі зменшення віктимізації місцевих мешканців указаних районів. Після дворічної плідної роботи упродовж 2009–2011 рр. у Манчестері рівень крадіжок зі зламом зменшився на 38 %2.
1
Metropolitan Police Crime Mapping [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://maps.met.police.uk. – Заголовок з екрана.
2
Europian Crime Prevention Network [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.eucpn.org/ goodpractice/showdoc.asp?docid=309. – Заголовок з екрана.
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До речі, Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України у серпні 2013 р. було рекомендовано Харківській
обласній державній адміністрації перейняти вказаний досвід британських колег із організації аналогічного регіонального електронного
сервісу «Карта злочинності Харківської області». Цей досвід згодом
можна було б поширити і на загальнодержавному рівні. Але, враховуючи, що після прийняття нового Кримінального процесуального
кодексу України та обліку усіх кримінальних правопорушень у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, відповідальним за формування
якого є Генеральна прокуратура України1, створення такого сервісу
якщо не унеможливлюється, то суттєво ускладнюється. Це зумовлюється обмеженим, а за деякими показниками, навіть таємним характером багатьох показників кримінально-правової статистики в Україні, підвищення бюрократизації сфери обліку кримінальних правопорушень та недоступності її для громадськості.
Слід відзначити, відкидаючи всю песимістичність викладеного, що
в Україні останнім часом відбулись певні позитивні зрушення у сфері
наближення поліції до народу та активізації громадської зацікавленості справою запобігання злочинності у державі на кшталт британського
досвіду. Зокрема, у 2013 р. в МВС запроваджено інтерактивну систему
«Дільничний інспектор України». Вона дозволяє знайти на сайті МВС
України будь-який район певного обласного центра країни та дізнатись
прізвище, ім’я та по‑батькові, фотографію й номер мобільного телефону поліцейського, який обслуговує відповідний район. За телефоном
теоретично можна надати інформацію про протиправні дії з боку інших
осіб, а практично прийти у години прийому цього інспектора чи до
районного відділка поліції за місцем проживання та оформити ці відомості письмово у заяві про вчинений злочин2.
1
Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань :
Наказ Генерального прокурора України № 69 від 17 серп. 2012 р. //Документи з питань
організації та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань Генеральної прокуратури України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gp.gov. ua/ua/
pd.html?_m=publications&_t=rec&id=110522. – Заголовок з екрана.
2
Харьковские участковые выложили мобильные в Интернет [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://vesti.ua/harkov/17637‑harkovskie-uchastkovyevylozhili-mobilnye-v-internet. – Загл. с экрана.
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Незважаючи на певну стабілізацію кількісно-якісних показників
злочинності у Великій Британії і навіть скорочення деяких параметрів, особливе занепокоєння у керівництва та правоохоронних органів представленої країни викликає молодіжна злочинність та
злочинність неповнолітніх1. Доказом цьому є такі цифри: понад
половина підлітків, які мешкають у Лондоні, виховуються у бідних
сім’ях; близько 160 тис. осіб віком 16–24 роки не навчаються та не
працюють; у 2011 р. в Лондоні було заарештовано біля 300 тис. осіб
за вчинення різних злочинів, з них 125 тис. – віком від 11 до 25 років; протягом останніх років учинення злочинів із використанням
холодної зброї збільшилось майже на 10 %; викрита діяльність
більше, ніж 250 організованих злочинних груп насильницької спрямованості2.
Означене обумовлює хвилю невдоволення з боку британців, які
переймаються власною безпекою та безпекою своїх родин. Тому уряд
і правоохоронні органи Великої Британії вимушені здійснювати адекватне реагування на громадське невдоволення криміногенністю у сучасному британському суспільстві.
У зв’язку із цим органами поліції створюються спеціальні
організації, діяльність яких спрямована на заспокоєння громадян
й усунення страху перед злочинністю. Серед таких можна виділити, наприклад, Фонд «Безпечний Лондон». Ця організація
створена за підтримки поліції й мерії столиці Великої Британії.
Фінансування її діяльності здійснюється з кількох джерел: з боку
поліції, керівництва міста та приватних благодійних внесків.
Основним завданням Фонду є організація взаємодії поліції й лондонців, особливо у найбільш неблагополучних й криміногенних
районах столиці Туманного Альбіону; зменшення віктимізації
1
Білоконь М. А. Запобігання злочинності неповнолітніх: досвід країн
Європейського Союзу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук :
12.00.08 / М. А. Білоконь ; Наук.‑дослід. ін-т вивч. проблем злоч. ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. – Х., 2013. – 20 с.
2
Safer London Foundation [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.saferlondonfoundation.org. – Заголовок з екрана.
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неповнолітніх через консультаційну та пропагандистську діяльність; виявлення родин із проявами сімейного насильства та надання їм необхідної допомоги; вивчення соціальних та інших
проблем молодого покоління; сприяння розв’язанню різних проблем місцевих громад шляхом посередництва між ними та мерією міста тощо1.
У Великій Британії уряд та поліція зацікавлені у високій
активності підданих щодо партнерства з офіційними державними органами із запобігання злочинності. З цією метою у 2009 р.,
зокрема поліцією Лондона, запроваджено спеціальну заохочувальну акцію – «Премія Лондона з проблем орієнтованого партнерства» (London Problem Orientated Partnership Awards). У цьому конкурсі організовано кілька номінацій, в яких можуть взяти
учать окремі громадяни чи організації, які реалізували ефективні програми чи проекти щодо підвищення взаємодії поліції та
місцевих громад у запобіганні окремим видам злочинності.
Особливу увагу жюрі з числа поліцейських начальників та науковців приділяють тим програмам, які не лише довели свою
результативність на практиці, а й здатні усунути чи суттєво обмежити дію криміногенних чинників. Наприклад у 2011 р. премію здобули два проекти в номінаціях «Безпека у помешканнях»
та «Безпека подорожей». Розмір самої премії складає 1 тис.
фунтів стерлінгів 2.
Отже, аналіз сучасного досвіду участі громадськості у запобіганні злочинності у Великій Британії показує, що він має схожі
риси із практикою США в 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 партнер1
Safer London Foundation [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.saferlondonfoundation.org. – Заголовок з екрана.
2
Metropolitan Police Crime Mapping [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://maps.met.police.uk. – Заголовок з екрана.
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ських відносин з місцевим населенням, а, з другого, – співвідношення витрачених коштів на боротьбу зі злочинністю та обсягу
заощаджених коштів і людських ресурсів від потенційних злочинів, яким вдалось запобігти. І не останню роль у цій формулі
відіграє один з основних суб’єктів британської запобіжної політики – громадськість1.

1
Також див. : Колодяжний М. Г. Досвід Великої Британії у використанні
громадськості 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 політики
Великої Британії / М. Г. Колодяжний // Правова доктрина – основа формування
правової системи держави : матеріали Міжнар. наук.‑практ. конф., присвяч. 20‑річчю
Нац. акад. прав. наук України та обговоренню п’ятитомної монографії «Правова
доктрина Україна» (м. Харків, 20–21 листоп. 2013 р.). – Х. : Право, 2014. – С. 680–683.

104

Розділ 5
Реалізація програм
запобігання злочинності
місцевими громадами
у країнах-членах ЄС
Сучасна міжнародна практика запобігання злочинності показує,
що найбільш прогресивні, інноваційні та ефективні підходи до протидії злочинності та її окремим проявам мають місце переважно у розвинених і благополучних західних країнах світу. Це можна пояснити,
по‑перше, фінансовими можливостями урядів й правоохоронних
органів цих країн у забезпеченні законності і підтриманні правопорядку; по‑друге, означене пов’язано із наявними науковими розробками, усталеними кримінологічними традиціями й теоретичними
підвалинами практики запобігання злочинності; по‑третє, із запровадженням протягом тривалого часу стратегії громадського впливу
на злочинність шляхом розробки і реалізації різноманітних профілактичних програм і проектів.
Окрім США та Великої Британії, до когорти цих країн можна із
впевненістю віднести низку країн-членів ЄС. Останніми роками
в Європі, за окремими виключеннями, простежується в цілому певне
зниження рівня злочинності. Аналіз станом на квітень 2016 р. даних,
наведених Євростатом, а також інформації, що міститься в останній
редакції Європейської збірки матеріалів щодо статистики злочинності та кримінального правосуддя, дає змогу дослідіти рівень злочинності та окремих злочинних проявів у країнах-членах ЄС до 2012 р.
включно.
Зокрема, найбільші абсолютні показники кількості облікованих
у 2012 р. поліцією злочинів спостерігаються у таких країнах-членах
ЄС, як: Велика Британія – 6,54 млн, ФРН – 6,5 млн, Франція – 4,11 млн,
Італія – 2,23 млн, Іспанія – 2,18 млн злочинів. Найменші абсолютні
показники кількості злочинів, що зареєстровані у 2012 р., мають міс105
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це на: Кіпрі – 4,8 тис., Мальті – 17 тис., Люксембурзі – 26 тис., Латвії – 49,3 тис., Естонії – 53,3 тис. злочинів1.
Більш придатними для порівняння злочинності в різних державах
є відносні показники. Так, за коефіцієнтом інтенсивності злочинності у розрахунку на 100 тис. населення найбільший рівень злочинності зафіксований у 2011 р. у Королівстві Швеції – 15 042, Бельгії –
9 469, Фінляндії – 8 525, Данії – 8 394 та Королівстві Нідерландів –
7 169 злочинів. Найменший рівень злочинності за відносним
показником її інтенсивності на 100 тис. населення має місце на Кіпрі –
1 003, у Хорватії – 1 714, Греції – 1 716, Словакії – 1 722, Болгарії –
1 7452.
Дослідження динаміки злочинності в окремих європейських державах протягом 2007–2012 рр. показує, що позитивні тенденції, які
полягають у її скороченні, пов’язуються із такими країнами, як: Греція (– 54 %), Естонія (– 19 %), Словакія (– 18 %), Чешська республіка
(– 15 %), Королівство Нідерландів (– 13 %). Негативні тенденції в динаміці злочинності стосуються за розглядуваний період часу Люксембургу (+ 33 %), Литви (+ 11 %), Угорщини (+ 11 %), Румунії
(+ 10 %) та Королівства Швеції (+ 7 %)3. В цілому протягом 2007–
2012 рр. у 16 із 27 країн-членів ЄС загальний рівень злочинності
тяжіє до скорочення.
Найбільш криміногенними європейськими країнами з огляду негативної динаміки у 2007–2012 рр. насильницької злочинності є:
Люксембург (+ 38 %), Угорщина (+ 26 %), Данія (+ 23 %), Румунія
(+ 10 %) та Фінляндія (+ 10 %). Позитивні тенденції, пов’язані із істотним скороченням рівня насильницької злочинності у 2007–2012 р.,
спостерігаються у 12 із 28 країн-членів ЄС. Найкращі показники
динаміки цього виду злочинності за розглядуваний термін мають
1
Eurostat – Crime statistics [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://ec.europa.eu/eurostat/ statistics-explained/index.php/Crime_statistics#Total_
recorded_crime. – Заголовок з екрану.
2
European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics – 2014 / Fifth
edition. – Helsinki, 2014. – Р. 32.
3
Eurostat – Crime statistics [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://ec.europa.eu/eurostat/ statistics-explained/index.php/Crime_statistics#Total_
recorded_crime. – Заголовок з екрану.
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місце у: Литві (– 42%), Хорватії (– 33%), Латвії (– 30%), Словакії
(– 29%), на Мальті (- 27%)1.
Щодо умисних убивств, то статистичні дані, представлені Євростатом, вказують, що протягом 2007–2012 рр. у переважній більшості
європейських держав динаміка цього найбільш тяжкого злочину
проти життя є позитивною. У 23 із 28 країн-членів ЄС рівень обліку
умисних убивств поліцією за вказаний період скоротився. При цьому
в деяких країнах, навпаки, з 2007 р. по 2012 р. зафіксована негативна
динаміка умисних убивств: Мальта (+ 225 %), Австрія (+ 184 %), Кіпр
(+ 173 %), Греція (+ 129 %)2.
Щодо майнових злочинів, то у 2007–2012 р. рівень квартирних
крадіжок збільшився у 18 із 28 членів-країн ЄС, рівень грабежів
збільшився у 12 із 27 європейських держав. Істотних успіхів правоохоронні органи окремих країн Європи досягли у сфері запобігання
угонам автотранспортних засобів: у 27 із 28 країн має місце істотне
скорочення рівня цих злочинів. Виключення становить лише Греція,
де з 2007 р. по 2012 р. рівень зазначених кримінальних правопорушень
збільшився на 38 %3.
Незважаючи на достатньо оптимістичні тенденції європейської
злочинності, слід відзначити, що протягом 2007–2012 рр. у 17 із 28
країн-членів ЄС збільшилась кількість засуджених, які відбувають
покарання у місцях позбавлення волі. При цьому в половині європейських держав за цей проміжок часу збільшилась й кількість поліцейських4. Напевно, в умовах кризи міграційної політики ЄС, істотного
збільшення чисельності нелегальних мігрантів, які намагаються
працевлаштуватися у найбільш економічно розвинених європейських
державах, а також збільшення рівня майнових злочинів органи європейської влади намагаються посилити реагування органів кримінальної юстиції на криміногенну обстановку, що склалася в Європі останнім чвасом.
1
Eurostat – Crime statistics [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://ec.europa.eu/eurostat/ statistics-explained/index.php/Crime_statistics#Total_
recorded_crime. – Заголовок з екрану.
2
Там само.
3
Там само.
4
Там само.
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Такий вигляд мають кількісно-якісні показники сучасної злочинності у країнах-членах ЄС.
Таким чином, здійснимо аналіз найкращих та найефективніших
практик запобігання злочинності за участі громадськості у найбільш
розвинених країнах ЄС, в яких склалися вже усталені підходи взаємодії поліції й органів державної влади із місцевим населенням. Ці
підходи оформлюються, як правило, за допомогою окремо розроблених профілактичних програм як на національному, так і на місцевому
рівні. При цьому в представленому підрозділі розглядатимуться програми найбільш розвинених європейських країн, в яких частіше за
все фіксується найбільший рівень злочинності. Такий підхід вивчення сучасного досвіду реалізації програм запобігання злочинності
місцевими громадами в Європі пояснюється, по‑перше, неможливістю аналізу відповідних проектів із запобігання злочинності та її
окремих проявів в межах однієї наукової праці, а тим більше, її окремого підрозділу, а, по‑друге, через те, що досвід саме розвинених
країн-членів ЄС є найбільш корисним для вітчизняного правозастосувача з огляду потенційності його упровадження в Україні.
Федеративна Республіка Німеччина. До загальних рис сучасної
системи запобігання злочинності в цій країні можна віднести:
– наявність трьох рівнів запобігання злочинності: первинне запобігання (вдосконалення різних сфер суспільного життя), вторинне
запобігання (зменшення можливостей вчинення злочинів1), третинне
запобігання (профілактика рецидиву);
– на теперішній час межі репресивних і профілактичних заходів
є все більше розмитими;
– німецькі кримінологи виходять з того, що традиційні каральні
заходи необхідні, однак їх застосування має бути максимально обмеженим;
– запобігання злочинності повинно бути справою усього німецького суспільства (Федерального уряду, земель, муніципалітетів, громадських організацій та ін.).
1
Див. : Голіна В. Зменшення можливостей вчинення злочинів як стратегія
запобігання злочинності / В. Голіна // Вісн. акад. прав. наук України. – 2012. – № 3. –
С. 204–213.
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У ФРН на початку 90‑х рр. ХХ ст. були створені ради із запобігання злочинності як на рівні земель, так і в масштабі муніципалітетів. Усього вказана держава налічує близько 2 тис. різних за призначенням та 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 на сучасному етапі злочинності
у ФРН відіграє Інститут «Німецький форум запобігання злочинності»
(DFK), що здійснює обмеження криміногенного потенціалу у німецькому суспільстві шляхом посилення відчуття безпеки громадян
й зменшення шкоди від злочинів. DFK спільно із федеральними, земельними, державними й недержавними установами розробляє суспільну 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 загальнонаціональному рівні2.
Ще однією значущою для практики запобігання злочинності
у ФРН є програма (інформаційна система) під назвою «PrävIS». Вона
посідає серед проектів запобігання злочинності особливе місце,
оскільки виступає своєрідною системою менеджменту протидії, містить механізми, що використовуються для обробки великого масиву
даних у загальнонаціональному масштабі3.
Ураховуючи вказані підвалини сучасної концепції запобігання
злочинності у ФРН, проаналізуємо найбільш поширені програми
профілактики різних груп злочинів цієї країни, де громадськість виступає одним із основних суб’єктів. Для цього скористаємось відомостями про передовий досвід запобігання злочинності, що узагальнений Європейською мережею запобігання злочинності (European
1
Докладніше див. : The European Crime Prevention Network (EUCPN) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.eucpn.org/strategies/index.asp. – Заголовок
з екрана.
2
Мошак Г. Г. Використання засобів приватного права у запобіганні злочинності
/ Г. Г. Мошак. – Х. : Кроссроуд, 2010. – С. 90–92.
3
Там само. – С. 92–95.
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Crime Prevention Network – EUCPN), рішення про створення якої було
прийнято на зустрічі європейських лідерів ще у 1999 р. в Тампаре
(Фінляндія)1. Офіційно ця організація створена у 2001 р. На її діяльність протягом 2001–2014 рр. виділено 845 тис. євро, зокрема на:
виявлення ефективної практики у сфері запобігання злочинності
в Європі; сприяння обміну знаннями й досвідом у вказаній царині
між країнами ЄС; допомогу у розвитку місцевих й національних
стратегій запобігання злочинності тощо.
На теперішній час EUCPN здійснює свою діяльність відповідно
до багатолітньої концепції, розрахованої на 2010–2015 рр. Основними
складовими цієї концепції є вивчення й вдосконалення існуючих програмних підходів до запобігання молодіжній злочинності; злочинам,
учинених із застосуванням холодної зброї; обмеження віктимізації
підлітків у кіберпросторі; протидії злочинам у сфері незаконного
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 громадськості у запобіганні злочинності.
На діяльність цієї організації протягом 2007–2013 рр. було додатково виділено 600 тис. євро на дослідження таких видів злочинності, як: запобігання міській злочинності та злочинності у місцях
позбавлення волі; вивчення питань відновного правосуддя; відвернення фінансових та економічних злочинів; запобігання торгівлі
людьми та ін.
Загалом EUCPN складається із Ради національних представників
(чотири засідання на рік), які надають відповідну інформацію про
ефективний досвід запобігання вказаним різновидам злочинів, та
Секретаріату2.
Повертаючись до передового досвіду участі громадськості у запобіганні злочинності саме у ФРН, відзначимо, що в цій країні
1
Проблеми адаптації законодавства України у сфері протидії злочинності 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. 58.
2
Докладніше див. : The European Crime Prevention Network (EUCPN) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-925_
en.htm. – Заголовок з екрана.
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з 2004 р. по теперішній час реалізується ефективний проект під
назвою «Круглий стіл сімейного насильства у Ремс-Мур-Каунти»
(Roundtable Domestic Violence in the Rems-Murr-County). Ремс-МурКаунти є районом землі Баден-Вюртемберг й охоплює мережу 46
державних та недержавних органів й установ, що обслуговують 31
муніципалітет, на території яких мешкає майже півмільйона німців.
Після значного збільшення випадків сімейного насильства на вказаній території місцевою владою було вирішено об’єднати зусилля
усіх зацікавлених сторін, включаючи представників місцевої громади, у вирішення цієї небезпечної соціальної проблеми. Для цього
було проведено «круглий стіл» – «Насильство у сім’ї у Ремс-МурКаунти», на якому визначились основні завдання, що стоять перед
поліцією, соціальними службами, судами, консультаційними центрами, місцевою громадою й церквою, з метою подолання сімейного насильства у м. Вайблінген та прилеглих до нього населених
пунктах.
Шляхами запровадження цього проекту стало розроблення спеціальної брошури, що поширювалась серед груп місцевого населення,
представники якого найчастіше стають жертвами сімейного насильство. Це жінки і діти. Стратегія участі громадськості у реалізації
вказаної програми проявляється у кількох аспектах. Перший
пов’язаний із залученням волонтерів, добровольців, представників
громадських неурядових правозахисних організацій та асоціацій для
поширення інформаційних буклетів серед потенційних жертв сімейного насильства. Другий аспект спрямований на активізацію небайдужого реагування на прояви сімейного насильства самої громадськості, місцевих мешканців. Такий підхід дозволив протягом 2004–
2013 рр. перетворити цей пілотний проект у постійнодіючу
профілактичну місцеву програму, а також сприяв:
– зменшенню латентної частини випадків сімейного насильства
у м. Вайблінген;
– активізації діяльності поліції, місцевої громади, волонтерського руху у вирішенні цієї соціальної проблеми;
– поліпшенню поінформованості місцевого населення, особливо
жінок і підлітків, про запровадження регіональної програми допомоги жертвам сімейного насильства;
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– скороченню чпстки так званих примусових шлюбів у м. Вайблінген;
– зменшенню страху громадян перед злочинністю, підвищенню
довіри до органів державної влади.
Фінансування цього проекту здійснюється переважно за рахунок
видатків в межах державного утримання органів, які є його учасниками. Однак залучаються й кошти з альтернативних джерел, не заборонених законодавством, наприклад, спонсорська допомога. Бюджет зазначеної програми складає близько 15 тис. євро. За словами
керівників програми, її ефективність і необхідність подальшого продовження на постійній основі доводиться зменшення протягом 2004–
2013 рр. на 70 % випадків реагування місцевою поліцію на прояви
сімейного насильства.
Таким чином, співвідношення витрачених коштів на програму
й заощадженої їх частини від скорочення поліцейського реагування
на сімейне насильство в регіоні, а також інших органів кримінальної
юстиції, свідчить про економічну доцільність цього проекту1.
Слід відзначити, що подібні проекти були запроваджені свого часу
і в Україні. Науковцями Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України на підставі результатів проведених кримінологічних досліджень публікувались спеціальні брошури, спрямовані на зменшення віктимізації громадян та підвищення їх
поінформованості про шляхи убезпечення себе та членів власної
родини від різних злочинів (крадіжок, грабежів, розбоїв, шахрайств,
зґвалтувань, хуліганств тощо)2. Але головною відмінністю, зокрема,
вказаної, як і інших програм, у ФРН є їх постійний характер, здійснення оцінки ефективності й економічної доцільності, тоді як в Україні подібні проекти мають тимчасовий й локальний характер.
1
Докладніше див. : The European Crime Prevention Network (EUCPN) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.eucpn.org/goodpractice/showdoc.
asp?docid=287. – Заголовок з екрана.
2
Див. : Як не стати жертвами злочинних проявів насильницького і корисливого
характеру : пам’ятка для громадян / В. В. Голіна та ін. – К. : Вид. Дім «Ін Юре»,
2004. – 48 с.; Пам’ятка про попередження грабежу чи розбою / Голіна В. В.,
Батиргареєва В. С., Головкін Б. М. – Х. : Ін-т вивч. проб. злочинності АПрН України,
2006. – 6 с.
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З різноманіття програмно-профілактичного впливу на злочинність за допомогою громадськості у ФРН можна виділити проект
під назвою «Jet» (Реактивний), що запроваджено ще у 2006 р. у м.
Хайльбронн (земля Баден – Вюртемберг) та який реалізується до
цього часу. Суть цієї програми відбиває її назву, оскільки полягає
у реактивному, швидкому реагуванні різних суб’єктів запобіжної
діяльності на насильницьку злочинність у підлітковому середовищі
цього міста. Зокрема, керівництво поліції Хайльбронна вирішило
змінити місцеву правоохоронну концепцію щодо обмеження виключного реагування на вже вчинені неповнолітніми насильницькі
злочини із паралельним розширенням присутності поліцейських та
добровольців у громадських місцях, особливо у вихідні й святкові
дні. Із 800 поліцейських цього міста охорону правопорядку здійснюють також 90 добровольців, які виконують свої обов’язки у штатському одязі та у разі вчинення протиправних дій оперативно повідомляють про це місцеву поліцію.
«Реактивність» указаного проекту зумовлена до того ж швидкістю
процесу кримінального переслідування насильницьких злочинців,
а також широкою інформаційною кампанією місцевих засобів масової
інформації, які інформують населення про постійну присутність поліцейських й добровольців на вулицях міста не лише при проведенні
масово-розважальних заходів, а й в інші дні. Окрім цього, запорукою
ефективності вказаної програми стало проведення профілактичних
бесід із ватажками неформальних угруповань підлітків, які частіше
за все беруть участь в масових заворушеннях. Вищеперелічені запобіжні заходи дали свої плоди, оскільки частка насильницьких злочинів у Хайльбронні значно скоротилась, що довело необхідність
проведення цього проекту на регулярній основі1.
У ФРН наразі реалізуються сотні програм запобігання різним видам злочинів, у тому числі за участі громадських організацій правоохоронної спрямованості та окремих громадян, зацікавлених у належному рівні правопорядку, як на рівні окремих земель, міст, так
й на національному рівні.
1
The European Crime Prevention Network (EUCPN) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.eucpn.org/goodpractice/showdoc.asp?docid=173. – Заголовок
з екрана.
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Франція1. Перш, ніж проаналізувати громадський вплив на злочинність шляхом запровадження різних програм профілактики злочинності в цій країні, необхідно надати загальну характеристику
системі запобігання злочинності в ній. Як і у багатьох європейських
країнах, у Франції запобігання злочинності здійснюється на національному та місцевому рівні. Велику роль у визначенні основних
векторів запобіжної діяльності на національному рівні відіграє Міжвідомчий 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 адміністрацій: префект, суддя, старший офіцер поліції й жандармерії, один
представник Міністерства освіти й три – Міністерства внутрішніх
справ. Основним завданням секретаріату є налагодження стосунків
та підвищення взаємодії з питань запобігання злочинності з місцевими органами влади Франції.
В цій 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 організації та безпосереднього запобігання злочинності, а також координації
цієї діяльності, що фінансується переважно із місцевого бюджету
конкретного французького міста. Префектури тісно взаємодіють із
відповідними міністерствами та Національним фондом запобігання
злочинності з метою вироблення спільних пріоритетів у запобіганні
злочинності, що оформлюється у спеціальних контрактах.
До основних пріоритетів сучасної французької концепції протидії
злочинності можна віднести:
– розширення мережі так званого ситуативного запобігання злочинності (наприклад, встановлення камер відеоспостереження у громадських місцях);
– включення завдань запобігання злочинності до міських програм
реконструкції;
1
Див. : Колодяжний М. Г. Сучасна концепція запобігання злочинності
в Європейському 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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– посилення кримінологічної профілактики злочинів (обмеження
насильства в сім’ях; боротьба з прогулами учнів; скорочення числа
підлітків, які кидають навчання у школі; відвернення вчинення повторних злочинів);
– поліпшення відносин поліції з місцевим населенням, особливо
у приміських районах1.
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 злочинності на території обслуговування поліцейські наближення є самостійними кадровими одиницями у прийнятті відповідних рішень
зниження криміногенності2.
Звичайно, цими положеннями концепція запобігання злочинності у Франції не обмежується. Однак слід виділити те, що в її структурі провідне місце належить створенню певного клімату у суспільстві
як підґрунтя тісного співробітництва громадян з поліцією щодо забезпечення належного рівня законності.
Вдалим багаторічним французьким проектом громадського запобігання злочинності є програма «Infos à Gogo» (Інформація Галор).
Вона стартувала ще у 1984 р. з метою запобігання злочинності неповнолітніх. Мета програми досягається шляхом підвищення соціальної адаптації підлітків та молодиків шляхом спілкування й соціальної активності у посередництві із добровольцями та волонтерами.
Для цього у 15‑му окрузі м. Марселя було збудовано місцевий спортивний центр, де неповнолітні із неблагополучних сімей, підлітки із
асоціальною поведінкою можуть провести своє дозвілля, займаючись
спортом. Вказаний центр є не єдиним місцем, в якому реалізується
проект. Волонтери здійснюють свою діяльність й в інших містах за1
Докладніше див. : The European Crime Prevention Network (EUCPN) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.eucpn.org/strategies/index.asp. – Заголовок
з екрана.
2
Див. : Проблеми адаптації законодавства України у сфері протидії злочинності
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.
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лежно від обставин: майдани (при проведенні міських свят); вулиці
(при повенях з метою уникнення актів вандалізму) та ін.
Окрім залучення неповнолітніх «групи ризику» до спорту, добровольці програми допомагають їм у соціалізації шляхом: отримання
водійських посвідчень для працевлаштування водієм, а також зменшення кількості правопорушень щодо управління транспортними засобами
особами, які не мають права на це; проходження учбових професійних
курсів, за результатами яких можна отримати дипломи рятівника, менеджера та ін. Як показують звіти цього проекту, частина його молодих
учасників влаштовуються на роботу на неповний день, простежується
покращення результативності навчання та відвідуваності школи.
Окрім професійних та спортивних навичок волонтери програми
безкоштовно сприяють розвиненню у підлітків таких рис характеру,
як чесність, відповідальність за власні вчиники, комунікативність,
пунктуальність та ін. Перелічені якості допомагають молодим людям
подолати їх дезадаптацію, зневіру у власні можливості й психологічну розгубленість.
Результативності програми «Infos à Gogo» сприяє тісне співробітництво і спілкування добровольців з членами сімей її учасників.
Батькам та родичам «важких» підлітків роз’яснюються можливості
налагодження родинних стосунків та оповіщається інформація про
успіхи й здобутки їх дітей.
Про ефективність цієї програми свідчить той факт, що у 2012 р.
вона номінувалась на французьку премію запобігання злочинності,
що запроваджена Форумом з питань безпеки Франції (FFSU).
Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів з бюджету
місцевих органів влади. Наприклад, у 2010 р. на роботу з 25 дезадаптованими підлітками в межах проекту виділено близько 24 тис. євро1.
Італія2. Як зазначалось, Італія є країною з одним із найбільших
рівнів злочинності серед держав-членів ЄС. Означена обставина зу1
Докладніше див. : Докладніше див. : The European Crime Prevention Network
(EUCPN) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.eucpn.org/goodpractice/
showdoc.asp?docid=323. – Заголовок з екрана.
2
Також див. : Колодяжний М. Г. Загальні підходи до запобігання злочинності
в Італії / М. Г. Колодяжний // Теорія і практика правознавства. – 2013. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/tipp_2013_2_75.pdf. – Заголовок з екрана.
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мовлює необхідність розробки італійським урядом та зацікавленими
відомствами новітніх підходів до скорочення криміногенності у державі. Сучасна італійська доктрина запобігання злочинності базується
на усуненні реальних та імовірних чинників, зумовлюючих порушення законності у різних сферах. Належний рівень правопорядку в Італії забезпечується завдяки діяльності офіцерів національної поліції
та карабінерів, а також шляхом постійного розширення штату муніципальної поліції.
Основні підходи до запобігання злочинності в Італії цілком 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, виключно карального підходу органів
кримінальної юстиції Італії в питаннях запобігання злочинності до
більш гуманних, пов’язаних із посередницькими, соціально спрямованими напрямами правоохоронних органів. На тверде переконання
керівництва МВС Італії, італійського уряду та інших відомств, ефективність запобіжної діяльності більше залежить від глибини і якості
співробітництва із приватним сектором, місцевими громадами, аніж
від ступеня жорсткості реагування на кримінальні прояви.
Реалізація вказаної запобіжної моделі розпочалась спочатку у 28
провінціальних італійських містах, пізніше – на території 728 адміністративних одиниць, включаючи 79 міських центрів Італії.
Для запровадження вказаної концепції здійснено низку заходів,
зокрема:
– через так званих операторів (понад 3,5 тис. осіб), які є, окрім
іншого, працівниками правоохоронних органів, здійснюється взаємодія між офіційними державними органами та місцевим населенням;
– поширення кримінологічної поінформованості громадян про
кількісно-якісні показники злочинності, заходи віктимологічної профілактики з боку поліцейських;
– постійна присутність поліцейських у найбільш людних та криміногенних місцях італійських міст з метою оперативного реагування на протиправні дії та створення уявлення у громадян про повний
контроль державою й місцевою владою злочинності тощо.
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Указані та інші антикриміногенні заходи дозволили досягнути
суттєвого скорочення найбільш поширених злочинів (крадіжок, грабежів, розбоїв, хуліганств) у містах, розташованих на півночі, центрі
й півдні Італії, особливо у 2004–2006 рр.
Серед новітніх ініціатив можна виділити розширення мережі
районних відділків поліції для охоплення увагою правоохоронців
більшої території.
Останнім часом в Італії створено кілька успішних проектів, спрямованих на запобігання злочинності в тій чи іншій сфері, наприклад:
а) «Головна інформаційна служба» (Home Reporting Service) – для
повідомлення про злочини особливо з боку громадян з вадами фізичного розвитку;
б) «Безпечні парки» (Secure Parks) – забезпечення належного
стану правопорядку на території парків у найбільших італійських
містах шляхом патрулювання представників державної й природоохоронної поліції1;
в) відкриття у поліцейських відділках офісів по зв’язках із населенням з метою підвищення співробітництва із місцевими громадами,
а також інформування населення про розкриття чи хід розслідування
найбільш резонансних й тяжких злочинів, що підвищує довіру до
органів поліції;
г) «Поліцейський – ще один ваш друг» (The Policeman is another
Friend
of Yours) – налагодження нормальних доброзичливих прозорих
стосунків поліції з футбольними фанатами («ультрас») для зменшення хуліганських, расистських та інших протиправних проявів під час
проведення футбольних матчів;
д) здійснення широкої агітаційної програми серед учнівської та
студентської італійської молоді з метою підвищення рівня їх правової
культури і толерантності, організованої Міністерством освіти Італії
та Комітетом ЮНІСЕФ в Італії.
Як відомо, Південь Італії є найбільш криміногенним регіоном цієї
країни, де проживає значна частина маргіналізованого італійського
1
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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населення, у тому числі мігранти з інших, менш благополучних, країн. З метою стабілізації соціально-економічного становища цих територій та скорочення злочинності було прийнято програму «Безпека
для розвитку Півдня Італії» (Security for the development of Italy’s
Mezzogiorno), що профінансована з боку ЄС, зокрема, на: реформу
соціальної сфери; матеріальну підтримку бідних верств населення;
культурну адаптацію іноземців; підвищення кваліфікації працівників
правоохоронних органів; посилення взаємодії поліції та місцевого
населення; налагодження партнерства місцевих органів влади й місцевих громад та ін.
Слід відзначити про італійський досвід укладання своєрідних
меморандумів про безпеку між МВС Італії та місцевими державними
органами з метою приведення вимог безпеки громадян, належного
забезпечення їх прав до єдиного знаменника, тобто відповідності їх
одним стандартам в різних італійських регіонах. Для цього у березні
2007 р. між МВС Італії та Національної асоціацією італійських муніципалітетів було підписано відповідну угоду.
Окрім цього, в межах стратегії зменшення можливостей учинення злочинів в Італії поширюється практика монтажу засобів відеоспостереження у громадських місцях та повідомлення до поліції відомостей з боку, наприклад, таксистів про протиправні дії інших осіб.
Для цього центральні диспетчерські пункти компаній, що здійснюють
пасажирські перевезення, підключено до телефонної лінії поліції.
Беручи до уваги, що в сучасній Італії є дуже поширеним таке
явище, як сімейне насильство, тому з метою його скорочення здійснюються відповідні заходи. Так, в 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 сімейним насильством. На його виконання проведено широку загальноіталійську інформаційно-агітаційну кампанію
щодо актуалізації запобігання сімейному насильству та захисту прав
жінок і дітей, які частіше за всіх стають жертвами насильства в родинах. З метою більш широкого залучення громадськості, реальних
й потенційних жертв сімейного насильства було запроваджено телефонну анонімну лінію (1522), за якою може звернутись будь-яка
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жертва насильства й отримати відповідну психологічну, правову чи
іншу допомогу, навіть різними мовами (італійською, англійською,
французькою, іспанською і російською)1.
Актуальність проблеми сімейного насильства та насильства щодо
жінок взагалі для сучасного італійського суспільства можна до того
ж продемонструвати на окремих, іноді трагічних, прикладах. Так,
15 вересня 2013 р. у південному регіоні Італії, Калабрії, в місті Бранкалеоне була зґвалтована та жорстоко вбита українська заробітчанка
з м. Кременчуг. Ця подія викликала високий резонанс в місцевій
італійській громаді, внаслідок чого були організовані масові акції
й протести мешканців цього міста. Громадська активність спонукала
до активізації й місцеву поліцію, яка протягом трьох діб затримала
злочинця. Інформація про цей злочин сколихнула всю Італію, доказом
чому стало вшанування пам’яті про загиблу українку хвилиною мовчання навіть на конкурсі краси «Міс Італія»2.
Ще один трагічний приклад пов’язаний із смертю українця, який
намагався зупинити злочинців у цій країні. Зокрема, у серпні 2015 р.
уродженець України Анатолій Король, перебуваючи біля одного із
супермаркетів у місті Кастелло-ді-Цистерна, що в провінції Неаполя,
вирішив завадити двом озброєним грабіжникам. Під час сутички
з одним із них другий злочинець здійснив в А. Короля кілька
смертельних пострілів із пістолета. Злочинці-брати через деякий час
були затримані поліцією Італії та визнали свою вину. Сміливий вчинок
свідомого українця був посмертно відмічений Президентом Італії,
який вручив його родичам найвищу цивільну відзнаку Італії – Золоту
медаль «За громадянську доблесть». Під час офіційної поїздки до цієї
країни у листопаді 2015 р. на зустрічі з української громадою
Президент України П. Порошенко також нагородив вдову А. Короля
орденом «За мужність» ІІІ ступеня3.
1
Докладніше див. : Докладніше див. : The European Crime Prevention Network
(EUCPN) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.eucpn.org/strategies/
index.asp. – Заголовок з екрана.
2
Подробности убийства украинки в Италии [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://bukovina.biz.ua/news/28845. – Загл. с экрана.
3
Порошенко нагородив посмертно українця, що перешкоджав грабіжникам
в Італії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.eurointegration.com.ua/
news/2015/11/19/7041024/. – Заголовок з екрана.
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Прикладом ефективної програми в межах політики «community
policing» (орієнтування на місцеві громади) є сучасний проект «Безпека… за межами вашого будинку» (Safe…outside your home), запроваджений у квітні 2012 р. у одному з італійських міст-портів Анкона
з населенням близько 120 тис. чоловік, що є адміністративним центром однойменної провінції Італії. Після різкого підвищення рівня
корисливих й корисливо-насильницьких злочинів, особливо крадіжок
зі зламом та грабежів, численних скарг туристів на вчинення щодо
них різних злочинів, місцева влада й поліція вирішили розробити
своєрідну місцеву концепцію запобігання злочинності в Анконі. Концепція передбачає: 1) посилення патрулювання у найбільш криміногенних і небезпечних районах міста, де зафіксовано найбільший рівень злочинності, у тому числі й у нічний час; 2) більш широке використання сил громадськості у забезпеченні правопорядку;
3) розробка й поширення серед місцевого населення листівок з порадами щодо мінімізації віктимних форм поведінки громадян та посилення безпеки у їх оселях.
Відмінними рисами цієї програми є таке: а) інформування місцевої громади про високий рівень злочинності у місті; б) залучення
місцевих ЗМІ до широкої пропагандистської кампанії щодо поширення інформації про розроблену місцеву концепцію запобігання
злочинності, ознайомлення з основними її заходами; в) створення
умов, які забезпечать долучення до виконання заходів програми
різних верств населення й різних суб’єктів (органи державної влади,
поліція, бізнесові структури, громадські організації, спілки та ін.).
Цей проект став настільки популярним і відомим серед місцевого
населення міста, що в ньому взяла навіть участь спілка глухих, яким
роз’яснювались правила убезпечення власного життя, здоров’я
й майна1.
Ще одним прикладом участі італійської громадськості у запобіганні злочинності є створення добровольцями спеціального інтернет-порталу під назвою «Mafialeaks» на кшталт відомого інформаційного антишпигунського сервісу «Wikileaks», створеного австралійцем Джуліаном
1
Докладніше див. : Докладніше див. : The European Crime Prevention Network
(EUCPN) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.eucpn.org/goodpractice/
showdoc.asp?docid=319. – Заголовок з екрана.
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Ассанджем1. Так, невелика група добровольців з Італії за власні кошти
та у вільний від основної роботи час створила ресурс, метою якого
є поширення інформації про організовану злочинність у країні. Передбачається, що на сторінках «Mafialeaks» жертви організованих злочинних угруповань зможуть анонімно публікувати дані про злочинців, не
боячись за власну безпеку. Свої імена автори проекту також не розголошують, щоб захистити себе і свої сім’ї від можливої помсти з боку
криміналітету. За словами організаторів цього ресурсу, «Mafialeaks» – це
відмінна можливість поширювати інформацію й тим самим зруйнувати страх італійського суспільства перед організованою злочинністю.
Ця ініціатива була позитивно сприйнята не лише пересічними італійцями, а й деякими представниками судової влади Італії2.
Більше того, правоохоронні структури Італії намагаються активізувати громадськість у справі запобігання і протидії злочинності.
З метою убезпечення інформаторів та заявників, забезпечення їх
анонімності, збереження їх часу, наприклад, на офіційному сайті МВС
Італії можна знайти спеціальний ресурс. Він дозволяє перевірити факт
перебування конкретного автотранспортного засобу в угоні. Такий
захід було запроваджено, враховуючи дуже низький рівень розкриття
угонів транспорту в Італії (лише 20 % викрадених мотоциклів вдається повернути їх власникам) та невдоволення з цього приводу італійців.
Під час перевірки громадянами відповідної інформації на сайті МВС
Італії лише констатується правовий статус транспортного засобу, що
перевіряється. При цьому не розголошуються конфіденційні відомості про його власника. Як показав час, такий підхід дозволив італійській поліції збільшити питому вагу розкритих злочинів щодо
викрадення чужого автомототранспорту3.
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.
3
Общественность – эффективное оружие против преступности. Инициатива
снизу: ищут владельцы, ищет милиция… [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.gunmagazine.com.ua/ index.php?id=173 – Загл. с экрана.
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У цілому сучасний підхід органів кримінальної юстиції в Італії
зводиться до того, що охорона правопорядку не повинна бути, так би
мовити, ексклюзивною і виключною функцією поліції. До цього процесу мають максимально залучатись інші суб’єкти, включаючи громадські неурядові організації та окремих громадян, зацікавлених
у власній безпеці та безпеці членів своїх родин.
Таким чином, як показує аналіз й узагальнення показових сучасних підходів провідних європейських країн до запобігання злочинності, основним елементом цієї діяльності є не державна репресія за
вчинений злочин, а розширення участі приватного сектора. Ним
є громадськість у всіх її проявах. Така концепція, по‑перше, ґрунтується на нормативних загальноєвропейських підвалинах запобігання
злочинності; по‑друге, відповідає критерію економічної доцільності,
оскільки сприяє економії витрат держави на запобіжну діяльність за
рахунок використання безкоштовної допомоги громадськості;
по‑третє, узгоджується із вимогами теперішнього часу, яскравими
рисами якого є гуманізація кримінальних покарань та розширення
суб’єктів запобіжної діяльності.
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Розділ 6
Запобігання злочинності
громадськістю в Японії
Японія є унікальною країною з багатьох обставин. По-перше, вона
географічно автономна, оскільки розташована на островах. По-друге,
це давня країна, історія якої налічує майже 2,5 тис. років. По-третє,
особливість Японії полягає у традиціях японського суспільства,
своєрідному національному менталітеті, які впливають на розвиток
цієї держави. На переконання В. В. Лунєєва, однією з особливостей
Японії є те, що вона, перейнявши західний економічний
й демократичний досвід, не втратила національних форм традиційного
соціального контролю1. До перелічених обставин, що відрізняють
Японію від багатьох країн світу, відноситься й низький рівень
злочинності. Якщо в ЄС традиційно своєрідним острівцем безпеки
вважалася Швейцарія, то останніми роками вказана держава втратила
свій статус найменш криміногенної європейської країни. Це
обґрунтовується сучасними західними кримінологами2, а також
доводиться даними кримінально-правової статистики. Зокрема, за
інформацією Євростату, протягом 2008–2012 рр. злочинність
в Швейцарії збільшилась з 323,2 тис. злочинів до 750,4 тис. злочинів
відповідно3, тобто майже у два з половиною рази.
На відміну від зазначеної європейської країни, Японія продовжує
зберігати статус найбільш криміногенно безпечного азійського
суспільства, а також держави з одним із найменших рівнів злочинності.
Спробуємо довести вказану тезу за допомогою статистичних даних
про кількість виявлених поліцією Японії злочинів у 2003–2013 рр. Ці
дані наведені у таблиці 1.
1
Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии : учеб. : в 2 т. – Т. 1 :
Общая часть / В. В. Лунеев. – М. : Юрайт, 2011. – С. 346.
2
Мошак Г. Дослідження діяльності поліції М. Кілліасом та їх значення / Г. Мошак // Вісн. Нац. акад. прав. наук України. – 2014. – № 1. – С. 131–138.
3
Eurostat [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/ index.php/ Crime_statistics. – Заголовок з екрану.
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Таблиця 1
Дані Статистичного агентства Японії про кількість злочинів,
виявлених поліцією Японії протягом 2003–2013 рр.1
Роки
Кількість
виявлених злочинів
Умисні вбивства
Крадіжки зі зламом
Грабежі
Угони автотранспорту
Зґвалтування

2003

2008

2013

697
333 233
7 295
185 454
2 472

646
155 281
4 300
108 546
1 592

370
107 313
3 324
72 971
1 409

Як бачимо, основні види злочинів в Японії протягом 2003–2013 рр.
мають стійку тенденцію до скорочення. Так, за вказаний проміжок
часу кількість виявлених поліцією умисних вбивств скоротилась на
88 %, крадіжок зі зламом – на 310 %, грабежів – на 219 %, угонів
автотранспорту – на 254 %, зґвалтувань – на 175 %. Зменшення
реєстрації поліцією Японії основних видів загальнокримінальних
злочинів указує на загальне скорочення рівня злочинності в цій країні.
Безперечно, що в Японії, як і в кожній країні світу, існують
певні особливості злочинності та проблеми її запобігання. Так,
для Японії традиційно властива діяльність чисельної розгалуженої
мережі організованих злочинних угруповань «Якудза», «Ямагучігумі», «Інагава-кай» та «Сумійосі-кай»2, які мають міжнародні
злочинні зв’язки. Представники організованої злочинності
(«борьокудан») мають місце в Уряді Японії та інших державних
органах. Але в цілому рівень злочинності в цій країні можна
охарактеризувати як низький. Її поширеність та характер не заважають
розвиватись японській економіці, високим технологіям, займати
високі позиції у світових рейтингах людського розвитку.
1
Knoema [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://knoema.ru/atlas/Япония/
topics/ Преступность. – Заголовок з екрана.
2
Иванов А. М. Организованная преступность и борьба с ней в Японии : автореф. … дисс. канд. юрид. наук ; 12.00.08 / А. М. Иванов. – Владивосток : Дальневосточ. гос. ун-т.,2000. – 26 с.
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Але яке пояснення лежить в основі своєрідного японського
феномену низького рівня злочинності? Відповісти на це питання
можна за допомогою аналізу: спеціальної літератури, присвяченої
проблемі запобігання злочинності в Японії та застосування основних
запобіжних стратегій; статистичних даних про основні показники
розвитку японської економіки; результатів контент-аналізу іноземних
публікацій у ЗМІ тощо.
На нашу думку, успіхи Японії у запобіганні злочинності не можна
пояснити якоюсь однією причиною. Низький рівень злочинності в цій
країні пов’язується із низкою обставин соціально-економічного,
соціально-психологічного, правового, організаційно-управлінського,
технологічного та іншого характеру. Спробуємо довести це шляхом
кримінологічного аналізу сучасної японської моделі запобігання
злочинно сті. Указана модель включає наступні напрями
(стратегії) запобіжної діяльності: 1) багатолітня реалізація стратегії
«community policing» (політика орієнтування на місцеві громади);
2) заходи в межах загальносоціального запобігання злочинності;
3) ефективна кримінальна політика; 4) упровадження досягнень науки
і техніки у діяльність із запобігання злочинності. Розглянемо перелічені
складові японської моделі запобігання злочинності більш докладніше.
Багатолітня реалізація стратегії «community policing» (політика
орієнтування на місцеві громади). Вказаний напрям запобіжної
діяльності зазначений першим свідомо, оскільки, на наше переконання,
в Японії використанню громадського ресурсу, на відміну від інших
країн світу, приділяється значна увага протягом кількох десятиліть.
У відомій науковій праці К. Уеда «Злочинність і кримінологія
у сучасній Японії» (1989 р.) зазначається, що базисом японської
моделі запобігання злочинності можна вважати тісні зв’язки місцевого
населення і поліції. Для цього в Японії створюються Асоціації
запобігання злочинності, які функціонують до цього часу. Представлені
громадські організації правоохоронної спрямованості були створені
ще у 30‑х рр. ХХ ст., а з 60‑х рр. ХХ ст. їх діяльність набула
загальнодержавного характеру. Вони створюються при поліцейських
відділках і фактично представляють собою посередницьку ланку
у взаємодії японської поліції з населенням. До основних форм роботи
цих організацій можна віднести:
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а) інформування поліції про злочини, правопорушення та інші
події, які трапились на території обслуговування конкретного
поліцейського відділку;
б) просвітницька діяльність серед громадян про рівень
криміногенності у конкретній префектурі (адміністративнотериторіальні 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
дозвілля) та ін.1
Найбільш чисельною громадською організацією в Японії у сфері
запобігання злочинності вважається Федерація запобігання
злочинності. 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. Вказані організації здійснюють профілактику злочинності
неповнолітніх, формують із числа своїх членів так звані загони
пильності, які патрулюють вулиці японських міст і сіл, як правило,
у вечірні й нічні години доби. За аналогом СРСР в Японії також
функціонують добровільні громадські патрулі, які охороняють
громадський порядок за галузевим принципом, тобто на території
обслуговування конкретної комерційної фірми чи підприємства2.
Поширеною формою громадського впливу на злочинність в Японії
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 в США (про
це вже йшлося вище). Зазначені організації в Японії працюють
з 1947 р. Їх членами є переважно молоді люди, які здійснюють
профілактичну роботу серед неповнолітніх правопорушників та серед
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.
2
Герасимов С. И. Концептуальные основы и научно-практические проблемы
предупреждения преступности : автореф. дис. … канд. юрид. наук ; 12.00.08 / С. И. Герасимов. – М., 2001. – С. 51.
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так званих важких підлітків шляхом: залучення неповнолітніх до
навчання і спорту; проведення профілактичних бесід; допомоги
у знаходженні взаємопорозуміння батьків з їх дітьми; навчання батьків
методикам правильного спілкування з дітьми, поширення відповідної
методичної літератури тощо1.
Окрім перелічених громадських організацій, в Японії можна
виділити 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
відвернення розбійних нападів у багатоквартирних будинках та на
фінансові установи тощо2.
У префектурах Японії також створюються квартальні комітети, що
представляють собою форму самоорганізації японського населення для
вирішення побутових, соціальних та інших проблем. Вказані комітети
очолюють, як правило, особи, які користуються в місцевій громаді
достатнім авторитетом (колишні поліцейські, громадяни з активною
громадянською позицією та ін.). Основними напрямами діяльності цих
комітетів є: сприяння дружнім відносинам; організація заходів із
прибирання громадських місць (парків, скверів, вулиць); здійснення
соціально-виховної роботи шляхом спілкування з «важкими»
підлітками; удосконалення протипожежної безпеки; роз’яснення правил
безпечної поведінки при стихійних лихах (землетрусах, цунамі).
Однією з форм роботи квартальних комітетів є профілактика
злочинності, що проводиться за допомогою: збору від місцевих
мешканців інформації про вчинені злочини чи правопорушення;
роз’яснення громадянам основних заходів із убезпечення власного
життя, здоров’я та майна від протиправних посягань тощо3.
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. 161, 162.
2
Бороноев П. Г. Сравнительно-правовой анализ института профилактики правонарушений 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 Япония справляется с преступностью / В. Еремин [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.proza.ru/2007/03/02–384. – Загл. с экрана.
3
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.
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Квартальні комітеті тісно співпрацюють із низовими ланками
японської поліції – поліцейськими будками (в містах) та поліцейськими
постами (в сільській місцевості)1. 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 близько 6,6 тис.
поліцейських будок та 9 тис. поліцейських постів. Як правило, робота
будок й постів нічим між собою не відрізняється, за виключенням
кількості поліцейських, які в них працюють, та території
обслуговування. Так, будки обслуговують території площею 0,22
квадратні милі, а пости – 18–25 квадратних миль2.
Висока ефективність діяльності поліції Японії можна також
пов’язувати із тим, що у більшості випадків поліцейські живуть
у будках (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 сусіда3. Окрім цього, висока довіра до поліцейських в цій
країні досягається також завдяки виконанню ними своїх службових
обов’язків без вогнепальної зброї. Основною функцією японської
поліції на місцевому рівні є не правоохоронна, а соціальнообслуговуюча. Це означає, що правоохоронці Японії перебувають
у постійному контакті із мешканцями конкретного населеного пункту,
поліцейські допомагають у вирішенні соціальних, побутових та інших
проблем, з якими громадяни стикаються кожного дня. Для сучасного
поліцейського аналізованої держави є нормою пригостити чаєм
відвідувачів поліцейської будки (посту) чи надати сусідам
у користування парасольку. Слід відзначити, що японська модель
розгалуженої системи поліцейських відділків на місцевому рівні
1
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.
2
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 к т р о н н и й р е с у р с ] . – Р е ж и м д о с т у п у :
http://maconmonitor.com/2015/03/26/japanese-kobans-community-policing. – Заголовок
з екрана.
3
Там само.
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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 злочинності дозволило значно зменшити
в Сан-Паулу рівень убивств1.
Заходи в межах загальносоціального запобігання злочинності.
Вказаний напрям протидії злочинності, який у західній кримінології
називається «первинне запобігання», складається із низки заходів,
спрямованих на удосконалення суспільних відносин у різних сферах.
До таких заходів у першу чергу відносяться соціально-економічні.
Враховуючи, що фінансовий та економічний розвиток знаходяться
у прямій пропорційній залежності із рівнем злочинності, тому цьому
напряму державної політики приділяється в Японії велика увага.
Аналіз даних Статистичного агентства Японії дає підстави для таких
висновків щодо сучасного стану і динаміки соціально-економічного
розвитку представленої країни:
– збільшення ВВП з 4,64 трлн дол. США у 2010 р. до 4,78 трлн
дол. США у 2014 р.;
– зростання ВВП на душу населення протягом 2010–2014 рр.:
33,7 тис. дол. США проти 37,5 тис. дол. США відповідно;
– позитивне сальдо торгівельного балансу: + 78,2 млрд дол. США
у 2010 р.;
– збільшення протягом 2002–2013 рр. витрат на охорону здоров’я
майже у півтора рази: з 7,9 % ВВП у 2002 р. проти 10,3 % у 2013 р.
відповідно2.
Як бачимо, Японія демонструє стабільні показники соціальноекономічного розвитку протягом тривалого часу. Це позитивно позначається на людському розвиткові, соціальному забезпеченні осно1
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 к т р о н н и й р е с у р с ] . – Р е ж и м д о с т у п у :
http://maconmonitor.com/2015/03/26/japanese-kobans-community-policing. – Заголовок
з екрана.
2
Knoema [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://knoema.ru/atlas/Япония/
topics/Экономика. – Заголовок з екрана.
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вних верств населення, низькому рівні безробіття. Потужний розвиток
машинобудування, IT-технологій тощо сприяють суттєвому поповненню доходної частини державного бюджету Японії. Значні економічні і фінансові ресурси дозволяють японському уряду впроваджувати
нові й реалізовувати вже існуючі напрями запобігання злочинності:
матеріально заохочувати недержавних суб’єктів у вказаній сфері;
підвищувати зарплатню поліцейським та працівникам інших органів
кримінальної юстиції; розширювати штат поліцейських у найбільш
криміногенних префектурах Японії та ін.
Низький рівень злочинності в Японії можна пояснити також не
лише успішним упровадженням соціально-економічних заходів загальносоціального запобігання злочинності. В цій країні ефективно
реалізуються й заходи соціально-психологічної спрямованості. На
цьому положенні ще у 1970 р. наголошувалось в матеріалах 4 Конгресу ООН із запобігання злочинності і поводженню з правопорушниками (Японія, м. Кіото). Фахівці відзначали, що кастові соціальні
системи, подібні до японського, вказують на участь народу у підтримці належного стану правопорядку в своїй державі. В кастових
суспільствах основою виступає система прав і обов’язків. Вона передбачає обов’язок пересічного громадянина бути вірним перед власною
родиною, яка служить у свою чергу конкретному пану. А останній
у знак подяки за вірність особи, яка йому служить, забезпечує їй захист і безпеку1.
Слід зазначити, що представлена концепція громадської безпеки
у цілому збереглася в Японії й до теперішнього часу. Доказом цьому
є застосування так званої системи довічного найму, тобто коли працівник все своє життя працює на різних посадах в одній корпорації
чи компанії. Наразі в Японії близько 35 % працівників працюють за
такою системою2, яка, по суті, є удосконаленим сучасним аналогом
взаємовідносин пана і підлеглого, характерного для кланових (кастових) соціальних систем.
1
A/Conf.43/2 // Working paper «Participation of the Public in the Prevention and
Control of Crime and Delinquency» / Fourth United Nations Congress on the Prevention
of Crime and the Treatment of Offenders (Kyoto, Japan, 17–26 August 1970). – 22 p.
2
Пожизненный найм [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://psyfactor.org/
personal/ personal15–04.htm. – Загл. с экрана.
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Окрім цього, до соціально-психологічних чинників, які позитивно впливають на рівень злочинності в Японії, можна віднести: релігійність японського суспільства; стійкість відносно позитивних патріархальних традицій в сучасній Японії; вироблена століттями повага молодшого покоління до осіб похилого віку, частка яких є значною
в структурі населення цієї країни тощо. Соціально-психологічні
особливості устрою японського суспільства деякими ученими називаються психологією «групової орієнтації». Вона передбачає усталену форму соціального контролю, коли громада несе відповідальність
за її членів та бере активну участь у перевихованні осіб, які потребують застосування до них соціально-виховного впливу1. В японському
суспільстві збереглися давні канони конфуціанської моралі, що передбачає: групову психологію підкорення усталеним стандартам поведінки; орієнтацію на формальні авторитети; відповідальність кожного за всіх і навпаки2. В японській історії були непоодинокими випадки, коли місцева громада (мешканці певного невеликого
селища) самостійно карали односельчанина, який вчинив правопорушення, шляхом нанесення ударів батогом3.
У спеціальних дослідженнях також зазначається, що секрет японського феномену політико-правової стабільності й низького рівня
злочинності пояснюється досягненнями Японії в кінці ХХ ст. Головним з них є забезпечення балансу ціннісних орієнтацій – гармонічного поєднання традиційного східного партикуляризму (соціальногрупова орієнтація, колективізм, «родинні» методи управління) й західного універсалізму (індивідуалізм, «організаційні» підходи
управління, раціоналізм). На початку ХХІ ст. цей баланс не порушений, на що вказує запозичення Японією досягнень західної цивілізації та не відкидання національної системи цінностей4.
1
Аргунова Ю. Н. Преступность в Японии, ее причины и профилактика : автореф.
дис. … канд. юрид. наук ; 12.00.08 / Ю. Н. Аргунова. – М. : Моск. гос. ун-т имени
М. В. Ломоносова, 1984. – С. 13, 14.
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. 12.
3
Criminal justice system of Japan [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://dictionary. sensagent.com/ criminal_justice_system_of_japan/en-en. – Заголовок
з екрана.
4
Морозов Н. А. Преступность и борьба с ней в Японии / Н. А. Морозов. – СПб. :
Юрид. центр Пресс, 2003. – 208 с.
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Незважаючи на те, що вказані принципи з часом частково нівелюються, Японія залишається країною із високим рівнем взаємодії
і взаємодопомоги серед різних соціальних груп. Саме цим, на нашу
думку, можна пояснити чисельність в Японії громадських організацій
правоохоронної спрямованості, ефективність їх діяльності та тісну
співпрацю її членів із поліцією на місцевому рівні.
Результативність загальносоціального запобігання злочинності
в Японії можна також пояснити сприятливими соціально-психологічними умовами виховання дітей і підлітків. На теперішній час в цій
державі функціонує система дошкільної освіти, яка передбачає створення доброзичливих стосунків вихователів з дітьми та їх батьками
шляхом: проведення профілактичних бесід; поширення спеціальної
методичної літератури; здійснення тренінгів та ін.1 Застосування
комплексу вказаних заходів забезпечує формування належного психологічного мікроклімату в родинах японців та позначається на низькому рівні злочинності й делінквентності у підлітковому й молодіжному середовищі.
Важливою складовою сучасної моделі запобігання злочинності в Японії є ефективна кримінальна політика. Традиційно її підвалинами є:
– застосування відновного правосуддя, яке передбачає: визнання
злочинцем своєї вини; примирення потерпілого і злочинця; компенсацію з боку винного матеріальної, моральної, фізичної шкоди, завданої учиненим злочином; активне сприяння злочинцем у розкритті
злочину та притягнення усіх співучасників до відповідальності; залучення родичів злочинця до процесу його соціальної реабілітації
тощо. На ефективність системи відновного правосуддя вказують
конкретні цифри. Так, якщо в США 42 % арештів призводять до судового розгляду, то в Японії – не більше 17,5 %;
– відносна гуманність судової системи, незважаючи на існування
в Японії смертної кари. Більшість осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, звільняються після відбуття 15 років позбавлення волі. Особи, засуджені за некваліфіковані види убивства, позбавляються волі переважно на сток, що не перевищує 10 років, ґвалтівники реально відбува1
Морозов Н. А. Основные классификации методов, используемых в Японии для
предупреждения и борьбы с девиантным поведением молодежи / Н. А. Морозов //
Alma Mater. – 2013. – № 3. – С. 93–98.
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ють покарання у виді позбавлення волі від 2 до 5 років. Практика
японської кримінальної юстиції побудована за принципом гуманності,
коли засудженим, навіть за вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів,
призначаються невеликі, порівняно з Україною, строки позбавлення волі.
Це дозволяє мінімізувати негативний вплив перебування в установах
виконання покарань, кримінальної субкультури на морально-психологічну сферу засуджених. У свою чергу така практика сприяє скороченню
питомої ваги рецидивної й професійної злочинності;
– призначення судами штрафів та інших кримінальних покарань,
здебільшого не пов’язаних із позбавленням волі. Особливо це стосується неповнолітніх злочинців, до яких застосовуються переважно
виховні заходи;
– високий показник у судовій практиці звільнення від відбування
кримінального покарання з випробуванням за вчинення нетяжких
злочинів;
– ефективна робота служб пробації. Вони схожі за своєю специфікою із кримінально-виконавчими інспекціями, що до певного часу
здійснювали контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування
покарання з випробуванням та інших категорій засуджених в Україні.
Відповідно до реформування Державної кримінально-виконавчої
служби України в нашій державі передбачається створення системи
органів пробації на кшталт Японії та деяких країн-членів ЄС;
– до роботи служб пробації широко залучаються добровольці
й волонтери, які надають особам, що перебувають під наглядом, соціальну, правову, матеріальну, психологічну та іншу допомогу;
– координація діяльності різних органів кримінальної юстиції:
поліції, прокуратури, суду, установ виконання покарань;
– програмування заходів запобігання злочинності у коротко- й середньостроковій перспективі, виходячи із запланованих тенденцій
розвитку економіки Японії, тощо1.
1
Див. : Criminal justice system of Japan [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://dictionary.sensagent.com/criminal_justice_system_of_japan/en-en/. – Заголовок
з екрану; Белявская О. А. Уголовная политика в Японии / О. А. Белявская // Актуальные вопросы борьбы с преступностью в России и за рубежом. – М., 1992. – Вып. 7. –
56 с.; Белявская О. А. Преступность несовершеннолетних и борьба с ней в Японии
(критический анализ) : автореф. дис. … канд. юрид. наук ; 12.00.08 / О. А. Белявская. –
М. : Моск. гос. Ун-т имени М. В. Ломоносова, 1986. – С. 18, 19.
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Лідируюче становище Японії на світовому ринку інформаційних
технологій та технічних розробок так чи інакше відбивається на модернізації правоохоронної діяльності. Тому важливим напрямом, від
якого залежить низький рівень злочинності в Японії, на відміну від
багатьох, навіть європейських, країн світу, є упровадження досягнень
науки і техніки у діяльність із запобігання злочинності.
Контент-аналіз публікацій у ЗМІ на зазначену проблематику дає
підстави для виділення низки «ноу-хау», які використовуються останнім часом в Японії у сфері протидії злочинності. Так, в японському
м. Осака було розроблено спеціальну програму для мобільних телефонів марки «iPhone», яка дозволяє мешканцям цього міста ознайомитись із картою місцевої злочинності. Інформація цього мобільного
додатку поповнюється із бази даних управління поліції Осаки. Це
дозволяє японцям в режимі «on-line» відслідковувати рівень та поширеність різних кримінальних посягань, що вчиняються в конкретних районах1. Завдяки вказаній програмі досягається належний рівень
кримінологічної поінформованості японців, а також знижується віктимізація населення, яке може уникати найбільш криміногенних
і небезпечних місць.
Як зазначалось вище, подібні «карти злочинності» вже запроваджено в низці міст США. У Великій Британії такий профілактичний
проект з 2011 р. здійснюється поліцією Лондона2. Україна також не
стоїть осторонь сучасних інноваційних підходів у правоохоронній
діяльності. Прикладом може слугувати м. Харків, де на сайті новоствореної у 2015 р. поліції розміщено електронну карту злочинності.
Вона формується на підставі кількості облікованих у різних районах
Харкова найбільш поширених загальнокримінальних злочинів (крадіжок, грабежів, розбоїв, вимагань, шахрайств, привласнення та розтрати майна, навмисного пошкодження майна, зґвалтувань, злочинів
у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин та ін.), а також інших подій (наприклад, пожеж). При чому інфор1
Two Osaka Start-ups Bring Crime Prevention Apps To iPhone And Android Handsets
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://asiajin.com/blog/2009/02/21/osakastwo-start-ups-bring-crime-prevention-apps-for-iphone-and-android-handsets/. – Заголовок
з екрану
2
Metropolitan Police Crime Mapping [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://maps.met.police.uk. – Заголовок з екрана.
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мацію про злочини та інші події можна переглянути за добу, тиждень
чи місяць1. Вважаємо, що подібний досвід має бути запроваджено й в
інших містах України.
Ще один приклад із світу інновацій у сфері запобігання злочинності в Японії. Компанія «Secom» у 2012 р. розробила міні-гелікоптер, який
за зовнішнім виглядом нагадує безпілотні літальні апарати, що використовуються Збройними Силами України при проведенні антитерористичної операції у Донецькій і Луганській областях. Цей дрон здатний підніматися у повітря на кілька десятків метрів завдяки чотирьом
пропелерам. Пристрій оснащений GPS-датчиками для здійснення патрулювання певної території; високоякісною відеокамерою – для відеоі фотофіксації певних об’єктів чи осіб; світлодіодними лампами – для
енергозберігаючого якісного освітлення місцевості, що фіксується
у нічний час. Цей винахід використовується приватними компаніями
у сфері охорони і безпеки. Але останнім часом до нього виявила зацікавленість поліція Японії, яка планує закупити кілька таких апаратів
для здійснення патрулювання вулиць з метою виявлення злочинів
і правопорушень, а також осіб і автотранспорту, які перебувають у розшуку, у найбільш криміногенних японських містах. Вартість дрону
складає близько 5 тис. ієн (станом на січень 2017 р. складає близько 42
дол. США)2.
Компанія «Toshiba» розробила зумер «DB-82». Він розрахований
переважно на жінок та дітей, які представляють найбільш уражені та
віктимізовані верстви населення. Принцип роботи представленого
водонепроникного пристрою є нескладним: у разі перебування власника пристрою у стані небезпеки чи у випадку здійснення (спроби
здійснення) на нього кримінального посягання після висунення невеличкої булавки із DB-82 останній видає потужну сирену у 95 Дб3
1
Поліція Харкова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://police.kh.ua –
Заголовок з екрана; В Харькове о правонарушениях теперь можно сообщить online
[Электронный ре сурс]. – Режим до ступа : http://sprotyv.info/ru/news/
harkov/v-harkove-o-pravonarusheniyah-teper-mozhno-soobshchit-online. – Загл. с экрана.
2
Lewis A. World’s First Flying Crime-prevention Robot Unveiled in Japan / A. Lewis
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gadg.com/2012/12/28/worldsfirst-flying-crime-prevention-robot-unveiled-in-japan-video. – Заголовок з екрана.
3
Toshiba to launch waterproof DB-82 crime prevention buzzer in Japan [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://newlaunches.com/archives/toshiba-to-launchwaterproof-db-82‑crime-prevention-buzzer-in-japan.php. – Заголовок з екрана.
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(майже дорівнює силі звуку пасажирського літака, що злітає). Знаходження злочинця у надзвичайно шумній обстановці надає, таким
чином, його діям очевидності, значно підвищує шанси бути викритим
й затриманим очевидцями події чи поліцією. Тому у власника вказаного винаходу є великі шанси залишитись неушкодженим й зберегти
власне майно.
В Японії можна виділити ще один винахід, що останнім часом
набув широкого поширення у сфері запобігання корисливим й корисливим насильницьким злочинам. Йдеться про своєрідні помаранчеві
шари під назвою «Бохан ю кара бору» розміром із бейсбольний м’яч.
Вони здебільшого використовуються в магазинах, торгівельних мережах, банках, інших фінансових установах та розміщуються біля
каси. Призначення шарів наступне: у разі здійснення крадіжки, грабежу, розбою чи іншого злочину потерпілий має змогу кинути цей
кольоровий шар у злочинця чи у автомобіль, на якому винний зникає
з місця вчинення злочину. Під час удару шар лопається і помічає винного у помаранчевий колір, завдяки якому у поліції та громадськості значно підвищуються шанси виявити та затримати злочинця із
особливою помаранчевою відміткою. За оцінками Агентства національної поліції Японії, зазначені шари застосовуються лише у 3 %
учинених злочинів1. Однак це не означає, що вони не виконують
свого основного призначення. Навпаки, запобіжна дія шарів проявляється у антикриміногенному психологічному впливі на осіб, які
є носіями злочинної мотивації на вчинення перелічених кримінальних
посягань. Цей вплив проявляється у підвищенні шансів їх відмови
від реалізації злочинного умислу. В Японії великі торгівельні мережі
закуповують вказані пристрої для запобігання злочинам.
Безперечно, що існують й інші приклади використання сучасних
досягнень науки і техніки при запобіганні злочинності в Японії.
Необхідно зазначити, що проведені в цій країні соціологічні дослідження громадської думки про використання робототехніки та
інших інноваційних рішень у сфері запобігання злочинності показують у цілому схвальне ставлення японців до подібних ідей Уряду
1
These Orange Balls Are Preventing Crime In Japan. Here’s How They Work [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wonderfulengineering.com/these-orangeballs-are-preventing-crime-in-japan-heres-how-they-work. – Заголовок з екрана.
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Японії. Так, 55,3 % опитаних указали, що вони готові придбати роботів для охорони власного житла і свого майна1. Тому позитивне ставлення громадян до впровадження інноваційних підходів у сфері запобігання злочинності, а також наявність великого попиту на вказану
високотехнологічну продукцію в Японії стимулює її виробництво
і використання в роботі багатьох суб’єктів запобіжної діяльності.
Отже, кримінологічний аналіз японської моделі запобігання злочинності показує, що низький рівень злочинності в цій країні досягається завдяки вмілому поєднанню кількох основних запобіжних
стратегій. Основною серед них є стратегія громадського впливу на
злочинність (community policing), що передбачає використання безкоштовної і добровільної допомоги громадян у проведенні профілактичних заходів й виправленні злочинців. Важливе значення має загальносоціальний напрям запобігання злочинності, який проявляється у боротьбі з бідністю; вирішенні питання працевлаштування,
особливо осіб молодого віку; державній підтримці соціально незахищених верств японського населення; розвиткові виробництва;
стимулюванні ринку IT- технологій, що дозволяє експортувати інтелектуальний продукт за кордон та отримувати мільярдні прибутки до
державного бюджету тощо. Вказані напрями гармонічно поєднуються із ефективною системою кримінальної юстиції Японії й новітніми
досягненнями науки і техніки у сфері запобігання злочинності, які
широко використовуються поліцією, а також є затребуваними з боку
пересічних громадян2.
1
Robo-cop or robo-hoover? [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://whatjapanthinks.com/ 2005/10/27/robo-cop-or-robo-hoover. – Заголовок з екрана.
2
Див. : Колодяжний М. Г. Кримінологічний аналіз японської моделі запобігання
злочинності / М. Г. Колодяжний // Вісн. кримінол. асоц. України : зб. наук. пр. (редкол. : О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.) – Х : ХНУВС, 2015. – № 3. – С. 20–33; Колодяжний М. Г. Застосування стратегії «community policing» при запобіганні
злочинності 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 залучення громадськості до запобігання злочинності / М. Г. Колодяжний //
Актуальні 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.
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Розділ 7
Особливості громадського
впливу на злочинність
у країнах Латинської Америки
Країни Латинської Америки традиційно включають дві групи
держав – Центральну й Південну Америку. До держав Центральної
Америки відносять: Беліз, Гватемалу, Гондурас, Коста-Ріку, Нікарагуа,
Панаму й Сальвадор. Країнами Південної Америки є: Аргентина,
Болівія, Бразилія, Венесуела, Гаяна, Колумбія, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Фолклендські (Мальвінські) острови, Французька
Гвіана, Чилі, Еквадор, Південна Джорджія та Південні Сандвічеві
острови1.
Представлений регіон відрізняється від решти держав світу не
лише самобутньою культурою, особливою структурою народів, які
проживають на території Латинської Америки, тощо. Однією із
яскравих ознак країн цієї частини світу є високий рівень злочинності. За даними фахівців, кожного дня у країнах Латинської Америки
від учинення різних злочинів гине понад 100 осіб. Щороку близько
12 % населення цього регіону світу стають жертвами насильства. На
протидію активній діяльності організованих злочинних угруповань
уряди держав Латинської Америки витрачають понад 2 % річного
ВВП2. Значне фінансування правоохоронної діяльності у вказаних
державах спрямоване на недопущення розширення ринку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів,
оскільки такі країни, як, наприклад, Колумбія, Перу та Болівія є світовими лідерами із культивування та виробництва кокаїну. Середньорічний дохід від продажу цього наркотику у загальносвітовому
1
Див. : Латинська Америка [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://uk.wikipedia.org/wiki/ Латинська_Америка – Заголовок з екрана.
2
Латинская Америка – самый опасный регион мира [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://ru.exrus.eu/Latinskaya-Amerika- – -samy-opasny-region-miraid517289076ccc195a6e0001e7. – Загл. с экрана.
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масштабі фахівцями ООН оцінюється майже у 100 млрд дол. США1.
Захист незаконних інтересів із виробництва наркотиків з боку наркокартелів підтримується потужним ринком обігу вогнепальної зброї
і вибухових речовин. За бойовим оснащенням та кількістю озброєних учасників злочинні угруповання мало чим поступаються урядовим внутрішнім військам чи підрозділам поліції окремих країн
Латинської Америки. Через цю обставину у багатьох країнах указаного регіону відсутній повний контроль урядів над життям громадян
та дотриманням ними законів.
Окрім цього, до криміногенних чинників, які впливають на поширення найбільш суспільно небезпечних проявів злочинності в Латинській Америці, можна віднести: а) високу майнову поляризацію
населення; б) громадянські війни й військові конфлікти; в) низькі
темпи економічного зростання; г) високий рівень безробіття; д) швидкі темпи урбанізації населення, наявність великої кількості мегаполісів із населенням понад 10 млн осіб; е) слабкий розвиток міської
інфраструктури; є) наявність у великих містах районів трущоб (фавел), де мешкає велика кількість маргіналізованих осіб; ж) низький
рівень ефективності роботи поліції; з) незадовільну систему державної освіти2 та ін.
Зазначені та інші обставини вказують на те, що злочинність
країн Центральної та Південної Америки має власну специфіку.
Тому для більш-менш успішного запобігання злочинності,
зменшення кількості жертв передусім насильницьких злочинів,
скорочення незаконного обігу наркотичних засобів правоохоронні
органи змушені жорстко реагувати на злочинні прояви та нові
виклики з боку організованої й транснаціональної злочинності.
Ті стратегії запобігання злочинності, які є результативними,
наприклад, в США та країнах-членах ЄС, будуть малоефективними
в розглядуваних державах. Пригнічення озброєного супротиву
1
Всемирный доклад о наркотиках – 2014 / Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (UNODC), 2014. – 11 с.
2
Crime and violence in Latin America [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://en.wikipedia.org /wiki/Crime_and_violence_in_Latin_America#Brazil. – Заголовок
з екрана.
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членів наркокартелів, їх фізичне знищення, затримання злочинців,
притягнення їх до кримінальної відповідальності є на теперішній час
одним з найефективніших засобів запобігання злочинності в країнах
Латинської Америки.
З метою загального уявлення про сучасний стан криміногенності
у країнах Латинської Америки проаналізуємо дані щодо рівня убивств.
Цей злочин обрано через декілька обставин: 1) убивство має найбільшу
суспільну небезпечність та резонансність; 2) цей злочин відрізняється
найменшою латентністю порівняно з іншими кримінальними
посяганнями корисливого та насильницького спрямування. Тому
дослідимо абсолютні та відносні показники рівня убивств за окремими
країнами Латинської Америки і окремими найбільш густонаселеними
містами указаного регіону у таблицях 2 і 3.
Таблиця 2
Рівень убивств в країнах Латинської Америки у 2000–2012 рр.1
Роки
2000
2006
2012
ВідносАбсоВідносАбсоВідносАбсоний по- лютний ний по- лютний ний по- лютний
казник
показказник
показказник
показна 100
ник
на 100
ник
на 100
ник
Країна
тис. нас.
тис. нас.
тис. нас.
Гондурас

50,9

3176

44,3

3118

90,4

7172

Гватемала

25,9

2904

45,3

5885

39,9

6025

Колумбія

66,5

26540

36,8

16119

30,8

14670

Бразилія

Немає
даних

Немає
даних

23,5

44625

25,2

50108

Мексика

10,3

10737

9,3

10452

21,5

26037

Аргентина

7,2

2653

5,3

2052

5,5

2237

Чилі

Немає
даних

Немає
даних

3,6

590

3,1

550

1
Див. : Global Study on Homicide – 2013: Trends, Contexts, Data / United Nations
Office on Drugs and Crime (UNODC). – Vienna, 2014. – Р. 126.
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Таблиця 3
Рівень убивств у найбільш густонаселених містах
країн Латинської Америки у 2005–2011 рр.1
2005
2008
2011
Роки
ВідносВідносВідносАбсоАбсоАбсоний поний поний полютний
лютний
лютний
Місто
казник
казник
казник
показпоказпоказ(країна)
на 100
на 100
на 100
ник
ник
ник
тис. нас.
тис. нас.
тис. нас.
Каракас
Немає
Немає
88,0
1926
127,0
2653
(Весесуела)
даних
даних
Богота
24,0
1689
19,9
1466
21,6
1654
(Колумбія)
Сан Хосе
Немає
Немає
27,1
93
21,2
61
(Коста Ріка) даних
даних
Сан Паоло
24,7
2684
11,9
1322
9,4
1069
(Бразилія)
Мехіко
7,9
698
8,0
713
8,8
779
(Мексика)
Сантьягу
де Чилі
4,5
253
3,8
224
3,9
239
(Чилі)
Буенос
Немає
Немає
Айрес
4,3
130
4,6
139
даних
даних
(Аргентина)

Як бачимо, за рівнем убивств найбільш криміногенними є такі
країни Латинської Америки, як Гондурас, Гватемала й Колумбія.
В Гондурасі протягом 2000–2012 рр. убивства збільшились майже у 2
рази як за абсолютними, так й відносними показниками. Високий
показник убивств в цих країнах можна пояснити широкою
поширеністю злочинів, пов’язаних із культивуванням, виробництвом
та зберіганням наркотиків. Найчастіше це кокаїн, який виробляється
саме в цьому регіоні, та транспортується у різний спосіб до США,
1
Див. : Global Study on Homicide – 2013: Trends, Contexts, Data / United Nations
Office on Drugs and Crime (UNODC). – Vienna, 2014. – Р. 146.
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Канади й країн-членів ЄС. У Бразилії спостерігається найбільший
рівень убивств, який у 2012 р. дорівнював понад 50 тис. Хоча слід
визнати, що порівняно із указаними країнами за відносними
показниками рівень убивств в Бразилії значно менший. Найбільш
безпечними можна назвати Чилі й Аргентину, де рівень убивств як за
абсолютними, так й відносними показниками, у цілому схожий із
європейськими державами. Так, у 2012 р. в Чилі обліковано 550
убивств, в Аргентині – 2 237.
До групи особливо криміногенних міст держав Латинської
Америки відносяться Каракас (Венесуела), Богота (Колумбія) та Сан
Хосе (Коста Ріка). Наприклад, у 2011 р. в цих містах було зареєстровано
у відносних показниках на 100 тис. населення понад 120 убивств
у Каракасі, 21,6 – у Боготі та 21,2 – у Сан Хосе.
Країни Латинської Америки суттєво відрізняються від решти країн
світу й за структурою знарядь убивств. Станом на 2012 р.
у досліджуваних державах в середньому із використанням
вогнепальної зброї убито близько 65 % жертв, за допомогою холодної
зброї – 20 % потерпілих. Наприклад, в країнах-членах ЄС указана
структура суттєво відрізняється: вогнепальна зброя – 20 %, холодна
зброя – 30 %1. Це вказує на те, що у країнах Латинської Америки
є неконтрольованим ринок обігу вогнепальної зброї і вибухових
речовин, що свідчить про організований та озброєний характер
учинення більшості злочинів.
Спеціалістами ООН до причин високого рівня тяжких насильницьких
злочинів, зокрема в країнах Центральної Америки, окрім проходження
по їх території шляхів транзиту наркотиків, називається високий рівень
безробіття, усталені традиції місцевих мешканців у вирішенні спорів
й конфліктів у насильницький спосіб, значна переповненість кримінальновиконавчих установ, неефективні можливості системи кримінального
правосуддя. Прикладом може слугувати Гватемала, де обвинувальні
вироки виносяться судами лише у 2 % убивств2.
1
Див. : Global Study on Homicide – 2013: Trends, Contexts, Data / United Nations
Office on Drugs and Crime (UNODC). – Vienna, 2014. – Р. 140–144.
2
A/Conf.213/14 // Workshop on Practical Approaches to Preventing Urban Crime /
Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice (Salvador,
Brazil, 12–19 April 2010). – 21 p.
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Визначивши у цілому стан й характер сучасної злочинності
у країнах Латинської Америки, спробуємо дослідити основні форми
участі громадськості та результати її діяльності у справі запобігання
злочинності в окремих країнах цього регіону світу.
Бразилія є найбільшою за територією та населенням країною
Латинської Америки. Яскравою ознакою вказаної країни є широка
майнова поляризація населення. За даними Світового банку, на 173
млн найменш забезпечених бразильців приходиться лише 2,2 % частки
національного доходу. У нерівності доходів громадян Бразилія
поступається лише Південно-Африканській Республіці. Злочинність
у Бразилії тяжіє до організованих, насильницьких та озброєних форм.
Це виражається у характері злочинності цієї країни, основними
проявами якої є: убивства, грабежі, розбої, зґвалтування, крадіжки,
морське піратство, угони автомобілів, викрадення людей із вимогою
викупу тощо. Найбільш криміногенними містами є Ріо‑де-Жанейро,
Сан-Паоло, Сальвадор, Ресіфі й Бразиліа1.
Не є випадковим проведення Дванадцятого конгресу ООН із
запобігання злочинності та кримінального правосуддя протягом 12–
19 квітня 2010 р. саме в Бразилії у місті Сальвадор. Цим світова
спільнота підкреслила необхідність вжиття кардинальних заходів із
запобігання злочинності як у самій Бразилії, так й у цілому в країнах
Латинської Америки.
Певне зниження рівня злочинності протягом 2000–2012 рр.
у Бразилії вда ло сь до сягти завдяки поєднанню різних
антикриміногенних засобів загальносоціального та спеціальнокримінологічного характеру. До соціально-економічних
профілактичних напрямів можна віднести боротьбу із безробіттям,
особливо серед молоді, яка займає значну частку у структурі
бразильського суспільства; розвиток виробництва; економічну
підтримку соціально незахищених верств населення. Основним
напрямом запобігання злочинності залишається діяльність поліції із
реагування на вже учинені злочини та затримання злочинців.
1
Crime and violence in Latin America [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://en.wikipedia.org/ wiki/Crime_and_violence_in_Latin_America#Brazil. – Заголовок
з екрана.
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Виробленню сучасних стратегій запобіжної діяльності у цій країні
сприяє аналіз стану і тенденцій злочинності, її причин, умов та
найбільш раціональних шляхів обмеження криміногенного впливу
останніх. Наукову обґрунтованість реалізації сучасної кримінологічної
політики у Бразилії забезпечує широке використання результатів
кримінологічних і соціологічних досліджень, що здійснюються як
міжнародними, так й національними науковими установами. До
міжнародних установ можна віднести Управління ООН з наркотиків
та злочинності (ЮНОДК), фахівці якого вивчають сучасний стан
злочинності в цій країні та надають Уряду Бразилії відповідні
рекомендації. У Латинській Америці важливими науковими ресурсами
є регіональні дослідницькі організації, такі як Латиноамериканський
факультет соціальних наук (ФЛАКСО) та деякі університетські
центри. Ними є Дослідницький центр з питань злочинності
й громадської безпеки (КРІСП) та Дослідницький центр з питань
громадської безпеки й громадянства (ЦеСеК)1.
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.
Вказана програма представляє собою здійснення різних заходів з боку
Міністерства юстиції та інших центральних органів державної влади
Бразилії щодо реформування системи кримінального правосуддя та
фінансування місцевих цільових профілактичних програм. На 2007–
2011 рр. було заплановано виділення біля 6,7 млрд реалів (станом на
січень 2017 р. складає близько 2 млрд дол. США) на: матеріальну
підтримку близько 3,5 млн осіб, які задіяні у сфері забезпечення
публічної безпеки, молодих людей та їх сімей; зменшення рівня
убивств з 29 до 12 на 100 тис. населення упродовж 2007–2011 рр.2
Щодо місцевих профілактичних програм, то вони мають
здебільшого соціально-економічну спрямованість, адже розраховані
1
A/Conf.213/6 // Working paper «Making the United Nations guidelines on crime
prevention work» / Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal
Justice (Salvador, Brazil, 12–19 April 2010). – 20 p.
2
A/Conf.213/14 // Workshop on Practical Approaches to Preventing Urban Crime /
Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice (Salvador,
Brazil, 12–19 April 2010). – 21 p.
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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.1
Частина профілактичних програм розрахована на мешканців
майже 6,5 тис. фавел, що представляють собою специфічні райони
трущоб, де мешкає 6 % найбільш бідного та маргіналізованого
населення Бразилії2. У цілому життя у фавелах слабко контролюється
місцевою поліцією. Тому це призводить до широкого поширення
організованої злочинності, наркозлочинності, насильницьких злочинів
із використанням вогнепальної зброї. За даними ООН, близько
третини убивств у фавелах вчиняють особи віком 10–19 років.
Щонайменше 20 тис. малолітніх й неповнолітніх осіб у віці від 10 до
16 років є наркокур’єрами3. За підтримки Управління ООН з наркотиків
та злочинності здійснюється спеціальний профілактичний проект
(BRAR75), пов’язаний із скороченням масштабів обігу наркотиків
у фавелах Ріо‑де-Жанейро4. Тому Уряд Бразилії намагається вживати
профілактичних заходів, спрямованих на покращення життя передусім
мешканців трущоб, їх офіційне працевлаштування, створення
соціально-економічних та психологічних бар’єрів для продовження
злочинної діяльності. До здійснення цих заходів залучаються не лише
соціальні працівники, а й представники місцевих громад й добровольці.
Активізації діяльності із запобігання злочинності у Бразилії
посприяло проведення у 2014 р. фінальної частини чемпіонату світу
із футболу, а також літніх Олімпійських ігор у 2016 р. в м. Ріо‑деЖанейро. Через це у великих містах, в яких проводились футбольні
матчі, влада за допомогою місцевих громад була вимушена приймати
кардинальні рішення у скороченні злочинності й вирішенні соціальних
1
A/Conf.213/14 // Workshop on Practical Approaches to Preventing Urban Crime /
Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice (Salvador,
Brazil, 12–19 April 2010). – 21 p.
2
Фавела [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://ru.wikipedia.org/
wiki/%D4 % E0 %E2 %E5 %EB%E0. – Загл. с экрана.
3
A/Conf.203/11 / Workshop 3: Strategies and Best Practices for Crime Prevention, in
particular in relation to Urban Areas and Youth at Risk // Eleventh United Nations Congress
on Crime Prevention and Criminal Justice (Bangkok, Thailand, 18–25 April 2005). – 23 р.
4
Там само.
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питань населення. У одному з найбільших бразильських мегаполісів,
Сан-Паоло з населенням близько 20 млн осіб, який приймав матчі
Мундіалю – 2014, було запроваджено комплекс заходів із запобігання
злочинності:
1) вивчено її стан шляхом розробки інформаційної системи
«Інфозлочинність»;
2) створено спеціальний Форум, до складу якого увійшов мер
Сан-Паоло та мери ще 38 найближчих міст, які є частиною
муніципального округу Сан-Паоло;
3) скоординовано запобіжну діяльність між мерами та поліцією
вказаних міст;
4) сформовано додаткові місцеві муніципальні поліцейські
підрозділи;
5) прийнято законодавство щодо закриття більшості барів
у криміногенних районах для підвищення безпеки місцевого
населення і скорочення рівня насильницьких злочинів, які вчиняються
у стані алкогольного сп’яніння;
6) активізовано місцеві громади для участі у проведенні
просвітницьких, правових, соціальних заходів за підтримки владних
структур округу Сан-Паоло.
Здійснення низки заходів із розвитку місцевої інфраструктури
цього міста, реконструкції міських районів, а також мобілізації
й об’єднання зусиль мешканців дозволило скоротити рівень убивств
у Сан-Паоло протягом 2000–2007 рр. удвічі: з 43,2 до 22 відповідно
на 100 тис. населення1.
Останнім часом у Бразилії набули поширення розробка й реалізація
спеціальних профілактичних програм, заходи яких здійснюються
у різних містах й спрямовані на запобігання окремим видам
злочинності. Часто такі програми розробляються за активної
підтримки наукових, учбових міжнародних й національних
дослідницьких установ. Проаналізуємо найбільш ефективні
профілактичні програми, які здійснювались та продовжують
здійснюватись у Бразилії. Для цього скористаємось матеріалами, що
1
A/Conf.213/14 // Workshop on Practical Approaches to Preventing Urban Crime /
Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice (Salvador,
Brazil, 12–19 April 2010). – 21 p.
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містяться у спеціальному виданні під назвою «Державно-приватне
партнерство та громадська безпека: керівництво до дії»1. Це видання
підготовлено за підтримки низки міжнародних та національних
організацій, задіяних у сфері боротьби зі злочинністю: Міжнародний
центр із запобігання злочинності (м. Монреаль, Канада), Світовий
банк, Управління безпеки торгово-промислової палати Боготи (м.
Богота, Колумбія), Інститут Су да Паз (м. Сан-Паоло, Бразилія).
Виділення конкретних профілактичних проектів, що реалізуються на
теперішній час у Бразилії, вказує на їх результативність та можливість
поширення в якості прогресивного досвіду у сфері запобігання
злочинності. Головне, що одним із основних суб’єктів зазначених
програм є недержавні суб’єкти у виді місцевих громад, громадських
організацій правоохоронної спрямованості, добровольців, волонтерів.
Прикладом упровадження прогресивного міжнародного досвіду
із запобігання злочинності у Бразилії є профілактична програма «Fica
Vivo» («Залишайся живим»). Вона є аналогом проектів «Operation
Ceasefire» («Припинення вогню») і «Drug-market Intervention»
(«Втручання у ринки наркотиків»), запропонованих сучасним
американським кримінологом Д. Кеннеді2. Указані програми успішно
реалізуються не лише у багатьох штатах США, а й у різних країнах
світу.
Проект «Fica Vivo» здійснюється у бразильських містах Ріо‑деЖанейро й Белу-Орізонті за підтримки Дослідницького центру
з питань запобігання злочинності й громадської безпеки Федерального
університету Мінас-Жейрас. Представлений центр аналізує кількісні
та якісні показники передусім тяжкої насильницької злочинності
в регіоні та надає пропозиції щодо запобігання убивствам серед
молоді в межах реалізації цієї програми3. Вона полягає у розвитку
тісного співробітництва поліції, представників місцевих громад із
1
Див. : Public-Private Partnerships and Community Safety: Guide to Action /
International Centre for the Prevention of Crime (ICPC). – Montreal, 2011. – 156 р.
2
Разительные результаты по всему миру [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/article/2012/08/20120822134993.
html#axzz288yAURwh. – Загл. с экрана.
3
A/Conf.213/6 // Working paper «Making the United Nations guidelines on crime
prevention work» / Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal
Justice (Salvador, Brazil, 12–19 April 2010). – 20 p.
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молодими учасниками злочинних угруповань. Останнім пропонуються
альтернативи злочинному способу життя у виді отримання освіти,
освоєння професій, підвищення кваліфікації, працевлаштування.
Нерідко роз’яснювальну роботу серед злочинців проводять колишні
представники злочинного світу, які беруть активну участь у програмі
«Fica Vivo».
«Praças da Paz SulAmérica» («Парки миру») є програмою
профілактики злочинності, що реалізується в межах так званої теорії
розбитих вікон (теорії економічного дизайну). Запобігання злочинності
відповідно до положень вказаної теорії є доволі поширеним у США
та деяких європейських країнах. Її суть полягає у визнанні
необлаштованості територій, наявності зруйнованих будівель в якості
вагомого криміногенного чинника. Для його усунення об’єднуються
зусилля місцевої громади шляхом спільного ушляхетнення
громадянами місць відпочинку (парків, скверів), відновлення
зруйнованих споруд, тобто облаштування потенційних місць учинення
різних злочинів.
Проект «Парки миру» стартував у 2007 р. у місті Сан-Паоло та
є результатом сумісної роботи дослідницького Інституту Су да Паз,
на який було покладено наукову складову цієї програми, та страхової
компанії «Сул Америка», яка взяла на себе фінансування проекту.
Організатори проекту виділили кошти для максимального залучення
передусім бразильської молоді й представників групи ризику (колишні
засуджені, члени злочинних угруповань та ін.) для модернізації
суспільного простору, місць відпочинку місцевого населення. Але
головна мета проекту пов’язана не скільки в облаштуванні територій,
скільки – у відволіканні молоді від зайняття незаконними видами
діяльності; їх максимальної соціалізації; задіянні у суспільно корисних
формах поведінки; розвиткові партнерських відно син із
представниками місцевої громади, поліції та органами державної
влади.
«Ação na Linha» («Дія за лінією») є проектом, у назві якого
відбивається його зміст. Суть програми полягає у запобіганні
крадіжкам мідного кабелю, що належить телефонній компанії
«Telefónica» у штаті Сан-Паоло. За підтримки фахівців дослідницького
Інституту Су да Паз реалізація цієї профілактичної програми було
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вирішено розділити на три етапи: 1) вивчення місць учинення
крадіжок кабелю, причин, що сприяють учиненню злочинів;
2) інформування за допомогою ЗМІ поліцію, місцеві органи влади
про цю проблему, звернення до місцевих мешканців із проханням
повідомляти про факти вчинених крадіжок кабелю та підозрілих осіб;
3) поширення указаного досвіду за різними містами округу Сан-Паоло
з метою недопущення учинення подібних злочинів. Розкриття частини
подібних злочинів вдалось розкрити саме завдяки оперативній
інформації, яка надійшла від пересічних громадян.
Ще один проект під назвою «Policia Premio Cidadã» («Громадянська поліцейська премія») реалізується у штаті Сан-Паоло. Суть цієї
премії полягає у матеріальному винагородженні поліцейських за високі досягнення у їх діяльності. Фінансові джерела премії формуються за рахунок благодійних внесків фізичних осіб, меценатів, підприємців, а також із джерел дослідницького Інституту Су да Паз. Комітет
експертів оцінює діяльність номінантів і може присудити матеріальну винагороду поліцейським із штату Сан-Паоло, у тому числі добровольцям, які беруть участь в охороні правопорядку. Переможці можуть отримати не лише грошову премію, а й заохочувальні призи чи
гранти у виді фінансування окремого напряму поліцейської діяльності. Таким напрямом може стати поглиблення державно-приватного
співробітництва у сфері запобігання злочинності щодо взаємодії
поліцейських і місцевих громад у спільному патрулюванні громадських місць чи інших видах діяльності.
Профілактична програма «Disque-Denúncia» («Надайте
скаргу») спрямована на активізацію громадян у наданні до
правоохоронних органів інформації про вчинені злочини чи осіб, які
їх вчинили. Цей проект функціонує у таких штатах Бразилії, як Баія,
Еспиріту Санту, Мінас-Жейрас, Пернамбуку та Сан-Паоло. Проект
полягає у створенні телефонів довіри, «гарячих ліній», які працюють
без перерви та вихідних й за якими можна повідомити, навіть
у анонімний спосіб, про певні події щодо вчинення злочинів. Також
за надання особливо цінної інформації, в результаті якої вдалося
розкрити резонансний чи особливо тяжкий злочин, затримати
злочинця передбачена матеріальна винагорода осіб, які її надали.
Фонд матеріального заохочення формується за рахунок благодійних
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пожертв переважно з боку підприємців та великого бізнесу вказаних
бразильських штатів, які зацікавлені у низькому рівні злочинності
й безпеці мешканців міст.
«Ação Comunitária Chácara Santo Antônio» («Дії громади СантуАнтоніо») є також вдалим прикладом використання недержавних
суб’єктів у профілактиці злочинності на місцевому рівні. Так,
в одному із районів мегаполісу Сан-Паоло, який вирізняється
з-поміж інших міст високим рівнем злочинності, запроваджену
профілактичну програму за участі місцевих органів влади,
приватного бізнесу й громадськості. Органи влади та поліція
надають дозвіл й координують діяльність охоронних структур, що
функціонують на окремих приватних підприємствах. Охоронці
шляхом патрулювання забезпечують правопорядок на вулицях,
у школах та інших громадських місцях. При цьому враховується
думка місцевого нас елення щодо конкретних найбільш
криміногенних місць, де має відбуватись патрулювання охоронців.
Важливо також те, що держава не несе жодних витрат на
запровадження цього проекту, бо фінансовий та ресурсний тягар
покладається на приватні підприємства, що зацікавлені у безпеці
й зменшенні рівня криміногенності.
Профілактична програма під назвою «Papo de Responsa» («Розмови
про відповідальність») реалізується у Ріо‑де-Жанейро з метою
налагодження доброзичливих стосунків між поліцією та місцевим
населенням. Для цього поліцейські проводять зібрання населення
у певних районах указаного міста. На заходах проводяться
профілактичні бесіди із громадянами про недопустимість порушення
закону, про види та міру відповідальності при вчиненні різних видів
злочинів. Також роз’яснюється специфіка роботи поліції, зазначаються
проблеми, з якими поліція стикається під час своєї роботи,
аналізуються криміногенні чинники, що сприяють поширенню
злочинності у конкретному районі проживання. Мешканці у свою
чергу можуть отримати правову допомогу, юридичні консультації
з боку поліцейських, а також за бажанням повідомити про вчинення
злочинів представниками місцевої громади або їх зв’язків із
організованою злочинністю, каналів продажу наркотиків, місць
розташування наркопритонів тощо. Реалізація програми фінансується
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місцевим приватним косметичним підприємством, розташованим
в районі запровадження цього проекту.
Програма «Regresso» («Повернення») спрямована на запобігання
рецидивній злочинності. Вона реалізується у бразильському штаті
Мінас-Жейрас з метою недопущення учинення повторних умисних
злочинів з боку осіб, які звільнені від відбування покарання
з випробуванням. Для цього створюються умови їх працевлаштування
на місцевих підприємствах, за необхідності надається підтримка
у професійному й технічному навчанні, проходженні відповідних
навчальних курсів. Безпосередніми суб’єктами, що забезпечують
ресоціалізацію колишніх засуджених, є приватні компанії та
підприємства, на яких працюють такі категорії осіб.
Для стимуляції приватного бізнесу у працевлаштуванні осіб
з проблемами із законом з боку держави та місцевих органів влади
створюються відповідні матеріальні заохочувальні заходи. Вони
полягають у тому, що у разі працевлаштування колишніх засуджених
у кількості до 5 % від загального штату працівників таке підприємство
отримує державну щоквартальну фінансову допомогу розміром до 2
мінімальних заробітних плат на кожного такого працівника упродовж
2 років.
Компанії, що погоджуються брати участь у проекті, надають
перелік вакантних посад й спеціальностей, які відповідають цим
посадам. У свою чергу засуджені, які звільнились з місць позбавлення
волі та погодились брати участь у профілактичній програмі,
реєструються у Програмі соціальної адаптації колишніх засуджених,
яка функціонує при Управлінні із запобігання злочинності
Міністерства соціального захисту Бразилії. Приватні підприємства
у праві обирати працівників із наявного реєстру, виходячи із їх стажу
роботу, кваліфікації чи фаху. Таким чином, при реалізації вказаної
програми громадськістю виступає фактичний роботодавець для
колишніх засуджених осіб1.
На теперішній час у Бразилії реалізуються й деякі інші
профілактичні програми, які спрямовані на запобігання злочинності
1
Див. : Колодяжний М. Г. Сучасний стан запобігання злочинності у Бразилії /
М. Г. Колодяжний // Вісн. кримінол. асоціації України : зб. наук. пр. (редкол. :
О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.) – Х. : ХНУВС, 2015. – № 2. – С. 17–28.
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на місцевому рівні із широким залученням громадських організацій
чи окремих громадян. До таких програм можна, наприклад, віднести:
«Jovem de Expressão Program» («Самовираження молоді»), «Começar
Novo» («Новий старт»), «Pazeando Londrina» («Заспокоєння
Лондріну») та ін.1
У Колумбії, країні Латинської Америки, що вирізняється одним із
найбільших рівнів тяжкої насильницької злочинності та злочинності
у сфері незаконного обігу наркотичних речовин, місцевою владою
також здійснюються певні кроки у їх скороченні із залученням
недержавних суб’єктів. Реалізація різних стратегій запобігання
злочинності в цій державі, як правило, проводиться за активної
фінансової, організаційної й наукової підтримки ООН та її
регіональних інститутів.
Успіхи колумбійської влади у сфері запобігання злочинності
можна продемонструвати, навівши приклад міста Медельїн. У 1991 р.
у вказаному місті було зафіксовано найбільший рівень убивств: 381 на
100 тис. населення2. 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 Медельїні протягом 2002–2007
рр. з 174 до 29 злочинів відповідно 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;
2) приділення поліцією особливої уваги найбільш криміногенним
районам міста;
3) проведення діалогу із представниками організованої злочинності
про припинення активного й відкритого протистояння владним
структурам та конкурентам на незаконному ринку наркотиків;
1
Public-Private Partnerships and Community Safety: Guide to Action / International
Centre for the Prevention of Crime (ICPC). – Montreal, 2011. – Р. 107–116.
2
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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4) значне посилення фінансування соціальної сфери (транспорт,
освіта, будівництво соціального житла)1.
Але на думку окремих спеціалістів, досягти значних успіхів
у зниженні 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
загальносоціального та спеціально-кримінологічного характеру
вдалось значно скоротити злочинність й у столиці Колумбії – Боготі.
До таких заходів можна віднести:
– реалізація програми ООН «Більш безпечні міста» щодо
використання альтернативних джерел отримання кримінологічно
значущої інформації про вчинення деяких злочинів для їх запобігання.
Зокрема, вивчення даних соціальних та медичних установ про
кількість колумбійців, які звернулись за медичною допомогою у разі
поранення від вогнепальної чи холодної зброї, допомагає у визначенні
рівня насильницької злочинності в конкретному районі3. На підставі
вказаних відомостей поліція визначає найбільш криміногенні та
небезпечні для громадян місця та приймає рішення про виділення
необхідних сил й засобів для розкриття злочинів та затримання
злочинців;
– професіоналізація та підвищення кваліфікації поліції;
– створення поліцейських служб з питань сім’ї, що дозволило
посилити соціально-обслуговуючу функцію поліції та підвищити
довіру громадян до правоохоронних органів;
– покращення соціального забезпечення населення (будівництво
нових бібліотек, розвиток виробництва й транспортних послуг,
боротьба із безробіттям);
– обмеження вживання алкоголю та обігу вогнепальної зброї;
1
A/Conf.213/14 // Workshop on Practical Approaches to Preventing Urban Crime /
Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice (Salvador,
Brazil, 12–19 April 2010). – 21 p.
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 / Workshop 3: Strategies and Best Practices for Crime Prevention, in
particular in relation to Urban Areas and Youth at Risk // Eleventh United Nations Congress
on Crime Prevention and Criminal Justice (Bangkok, Thailand, 18–25 April 2005). – 23 р.
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– відновлення публічного простору шляхом демонтажу
зруйнованих будинків, ремонту існуючих та 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 злочинів на 100 тис. населення відповідно1.
Зазначені напрями запобігання злочинності у Колумбії на
сучасному етапі можна доповнити намаганням розробки
й упровадження програм профілактики злочинності. У їх реалізації
беруть активну участь громадські організації, представники
приватного бізнесу, окремі громадяни, які переважно на добровільних
та безоплатних засадах виконують громадянський обов’язок із
забезпечення безпеки у державі.
Відповідно до програми «Observatorio de Seguridad»
(«Обсерваторія безпеки») у Боготі, столиці Колумбії, створено
спеціальний спостережний центр з питань злочинності та безпеки.
Він представляє собою дослідницьку установу, що вивчає стан
злочинності у Боготі, причини та умови, що сприяють її подальшому
поширенню. Вказаний центр оцінює ефективність різних за
спрямованістю стратегій запобігання злочинності. Тому без існування
проекту «Обсерваторія безпеки» не уявляється можливою подальша
результативна реалізація стратегії громадського впливу на злочинність
у Колумбії та поглиблення більш широкого залучення громадян до
справи протидії злочинності у різних її проявах.
Представлений центр тісно співпрацює із Центрально
американським спостережним центром з питань насильства. Подібні
заклади створені також у таких країнах Латинської Америки, як
Сальвадор, Гватемала й Панама.
Метою цього проекту є також покращення кримінологічної
поінформованості пересічних колумбійців про стан злочинності
у Боготі та Колумбії у цілому. Це здійснюється шляхом регулярного
1
Див. : A/Conf.213/14 // Workshop on Practical Approaches to Preventing Urban
Crime / Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice
(Salvador, Brazil, 12–19 April 2010). – 21 p.; Global Study on Homicide – 2013: Trends,
Contexts, Data / United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). – Vienna, 2014. –
Р. 146.
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видання журналу, де наводяться кількісні та якісні показники
злочинності у Колумбії, аналізуються можливості запровадження
нових підходів у запобіганні злочинності, оцінюється ефективність
реалізації тих чи інших програм профілактики злочинності. У журналі
існує окрема рубрика, присвячена питанням міжнародного
прогресивного досвіду розширення стратегії громадського впливу на
злочинність.
Профілактичний проект «Negocios Responsables y Seguros» («Відповідальний та безпечний бізнес») спрямований на запобігання у Колумбії відмиванню брудних коштів, одержаних злочинним шляхом,
переважно за рахунок культивування та продажу кокаїну на сотні
мільйонів дол. США. Зазначена програма реалізується за підтримки
Управління ООН з наркотиків та злочинності (ЮНОДК) в межах
Програми правової допомоги для країн Латинської Америки й Карибського басейну (LAPLAC), посольства Великої Британії у Колумбії
й Торгівельно-промислової палата Боготи (BCC).
Суть програми полягає у здійсненні пропагандистської кампанії,
спрямованої на роз’яснення представникам великого бізнесу,
підприємцям шкідливості для економічної безпеки Колумбії та її
подальшого розвитку явища відмивання брудних коштів, одержаних
злочинним шляхом. Фактично проект пов’язаний із створенням
інформаційних передумов для усвідомлення бізнесменаминаркоторговцями суспільної небезпечності їх бізнесу й покращення
взаємопорозуміння державного й приватного секторів у вирішенні
питань загальнонаціональної безпеки.
«Cultura de Paz» («Проект культури миру») реалізується на
Південному заході Колумбії за сприяння приватної некомерційної
організації «Корпорація Валленпаз». У регіоні, де відбуваються
військові конфлікти між населенням, представниками організованої
злочинності проводяться просвітницькі заходи із сільськими
мешканцями щодо розвитку їх життєвих навичок, зменшення
конфліктності у стосунках. Представникам місцевих громад із
підвищеним рівнем віктимізації (неповнолітні, молодь) роз’яснюються
правила безпечної поведінки, вказується недопустимість участі
у діяльності злочинних угруповань, що спеціалізуються на продажу
наркотиків тощо. Протягом нетривалого часу просвітницькі заходи
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в межах цього проекту були проведені із 6 тис. студентами, близько
1 тис. їх батьків та 300 педагогами.
У Колумбії реалізуються й інші програми профілактики
злочинності, наприклад, «Bogotá Cómo Vamos?» («Богота, як ми
здійснюємо проект?»). Він спрямований на активізацію колумбійців
у самостійному визначенні їх соціальних проблем (у сфері освіти,
працевлаштування, комунального господарства) та зверненні до
органів державної влади із пропозиціями у їх вирішенні1. Ця програма
є дуже корисною у контексті розвитку державно-приватного
партнкрства у Колумбії, оскільки взаємодія громадян та держави
у вирішенні соціальних проблем може активізувати сферу боротьби
зі злочинністю за участі місцевих громад.
Мексика також відноситься до країн Латинської Америки із
високим рівнем злочинності. Певним чином цьому сприяють
особливості географічного розташування цієї країни. Територія
Мексики є наркотрафіком, оскільки має спільний кордон із США –
головним ринком наркотиків (каннабісу, кокаїну, метамфетаміну), що
виготовляються у державах Латинської Америки. Протягом правління
у 2006–2012 рр. президента Ф. Кальдерона у Мексиці було оголошено
«війну» наркозлочинності. За даними спецслужб цієї країни, у 8 із 32
штатів Мексики проводяться операції із затримки учасників
організованих злочинних угруповань, яких налічується до 300 тис.
осіб2. За цей період як з боку представників організованої злочинності,
так й з боку правоохоронців загинуло понад 50 тис. осіб. Проведення
широкомасштабних спецоперацій із залученням великого штату
співробітників поліції й військових вимагають від Уряду Мексики
відповідного фінансування, що обчислюється десятками мільйонів
дол. США. Зазначена обставина негативно позначається на розвиткові
мексиканської економіки, що упродовж указаного періоду зросла
лише на 1,8 %. Спеціалістами вказаний економічний показник
визнається найгіршим за останні чотири президентських каденції3.
1
Див. : Public-Private Partnerships and Community Safety: Guide to Action /
International Centre for the Prevention of Crime (ICPC). – Montreal, 2011. – Р. 120–126.
2
Вовк М. Однажды в Мексике: деятельность мексиканских наркокартелей несёт
угрозу США / М. Вовк // Частный корреспондент. – 2009. – 13 сент. – С. 5.
3
Латинская Америка – самый опасный регион мира [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://ru.exrus.eu/Latinskaya-Amerika- – -samy-opasny-region-miraid517289076ccc195a6e0001e7. – Загл. с экрана.
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Для Мексики є характерним також й високий рівень корупції.
Організовані злочинні угруповання, що спеціалізуються на продажу
наркотиків, зацікавлені у пасивності мексиканської поліції. Це
досягається корупційними зв’язками наркокартелів із правоохоронними
та судовими органами цієї країни.
Неконтрольований ринок наркотиків та корупція правоохоронців
стала поштовхом до залучення регулярних військових формувань
Мексики для боротьби із наркозлочинністю. Такий досвід існує
ще з 1986 р. З метою координації дій військових та поліцейських
у справі запобігання злочинності у структурі Міністерства оборони
Мексики сформовано так звану 10‑ту секцію спеціальних операцій
Генерального штабу. Військовослужбовці цього підрозділу
проходять спеціальну підготовку в навчальних центрах для
протидії злочинцям, мають гарне технічне й військове оснащення.
Для підвищення престижності служби в указаному підрозділі
мексиканської армії й зменшення корупційних ризиків життя його
членів страхується у розмірі 30 тис. дол. США, військовослужбовці
мають достойну заробітну плату. Протягом усього періоду
діяльності зазначеного військового формування було вилучено
кілька тисяч тонн наркотиків, фізично знищено кілька сотень
злочинців, зруйновано понад 100 нелегальних аеродромів,
що використовувались наркокартелями для транспортування
наркотиків до США та інших країн1.
Бездіяльність мексиканської корумпованої поліції, широке
поширення злочинності сприяють активізації самоорганізації
населення. Ця діяльність не завжди носить законний характер,
оскільки має ознаки самоправства з боку пересічних громадян по
відношенню до злочинців, здійснення самосуду із застосуванням
негуманних методів. У Мексиці є доволі поширеними випадки
групового нанесення громадянами злочинцям тілесних ушкоджень
різного ступеня тяжкості. Є приклади відсікання злочинцям тих
частин тіла, якими вони вчиняють злочини. Наприклад, в одному із
мексиканських поселень натовп розлючених людей прив’язав до
1
Мексиканский опыт борьбы с преступностью [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://www.pravoznavec.com.ua/books/298/22944/31. – Загл. с экрана.
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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
представникам організованих злочинних угруповань, поєднаних
корупційними зв’язками із правоохоронцями. Так, у місті Паракваро
штату Мічоакан 600 озброєних вогнепальною стрілецькою зброєю
членів дружин самооборони під назвою «Autodefensas» обеззброїли
та затримали керівника місцевої поліції, який підозрювався у зв’язках
із наркокартелем «Caballeros Templarios» («Тамплієри»).
У сусідньому штаті Гереро, в якому виробляється майже половина
мексиканського героїну, через високий рівень віктимізації населення,
страх громадян перед злочинністю створено громадську поліцію
штату. Її члени на добровільних й безоплатних засадах здійснюють
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.
Як бачимо, у Мексиці превалює репресивний напрям боротьби зі
злочинністю. Він полягає в озброєній протидії організованій злочинності
шляхом затримання чи фізичного знищення злочинців, руйнування
злочинної інфраструктури (приміщень, де виготовляються наркотики;
обладнання для їх виготовлення; нелегальних приватних аеродромів).
Соціальна складова запобігання злочинності у Мексиці
здійснюється наразі відповідно до прийнятих програмних документів,
зокрема: Національного плану розвитку Мексики на 2013–2018 роки,
Національної програми боротьби із голодом на 2014–2018 роки,
Програми розвитку соціального сектору на 2013–2018 роки3. Вказані
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.
3
Див. : Sedesol [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sedesol.gob.mx/
es/ SEDESOL/SEDESOL. – Заголовок з екрану.
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документи передбачають низку стратегічних напрямів розвитку
соціально-економічної сфери у Мексиці щодо боротьби із безробіттям,
розвитку національного виробництва, будівництва житла, підтримки
туристичного бізнесу.
Останнім часом у Мексиці поступово упроваджуються
профілактичні 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 є реалізація
програми «Comunidad en Libertad Asistida» («Проект громадської
пробації») за підтримки Фонду соціальної реінтеграції Мексики
(REINTEGRA). Метою програми є соціалізація неповнолітніх
правопорушників, реінтеграція молодих людей, які звільнені від
відбування покарання із випробуванням, або мають судимість.
Напрямами цього проекту є: надання допомоги в отриманні освіти;
підвищення кваліфікації; популяризація здорового способу життя;
надання психологічних консультацій; формування навичок безпечного
й безконфліктного співіснування; проведення індивідуальної чи
групової психотерапії та ін. У здійсненні перелічених заходів беруть
активну участь педагоги, психологи, працівники соціальних служб,
добровольці, члени родин молодих людей, які мають проблеми із
законом. Діяльність указаного фонду й реалізація цієї профілактичної
програми фінансується із недержавних джерел: пожертви громадян,
допомога меценатів, підприємців, громадських і неурядових
організацій1.
Подібно до інших країн Латинської Америки, таких як Бразилія,
у Мексиці здійснюються певні кроки щодо відновлення публічного
простору. Для цього було прийнято національну програму під назвою
«Повернення до життя публічного простору»2. Зміст подібних програм
пов’язаний з ідеями теорії екологічного дизайну (теорії «розбитих
1
Public-Private Partnerships and Community Safety: Guide to Action / International
Centre for the Prevention of Crime (ICPC). – Montreal, 2011. – Р. 128.
2
Див. : A/Conf.213/14 // Workshop on Practical Approaches to Preventing Urban
Crime / Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice
(Salvador, Brazil, 12–19 April 2010). – 21 p.
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вікон»). Облаштування занедбаних територій, будівель, споруд,
дитячих майданчиків, парків та ін. здійснюється за участі
представників місцевої громади, які зацікавлені у безпеці свого
району та скороченні злочинності1.
Чилі вважається однією із найбезпечніших країн Латинської
Америки. Низький рівень злочинності у цій державі можна пов’язати
із кількома обставинами: 1) особливість географічного розташування
Чилі на периферії Південноамериканського континенту; 2) віддаленість
від світової наркотичної «Меки», якою вважаються Гватемала, Перу
й Колумбія; 3) низька активність членів організованих злочинних
угруповань тощо.
Науковість й обґрунтованість заходів із запобігання злочинності
у Чилі забезпечує діяльність національних наукових центрів. Одним
із них є університет Альберто Хуртадо. Його спеціалісти займаються
оцінкою національних програм запобігання злочинності, розробкою
нових стратегій профілактичної діяльності, оцінкою ефективності
роботи правоохоронних органів та ін. Чилійський університет
пропонує зацікавленим суб’єктам у виді поліцейських, представників
громадських організацій правоохоронної спрямованості академічні
курси й професійну підготовку з питань молодіжної злочинності та
реалізації стратегії громадського впливу на злочинність. Університет
Альберто Хуртадо брав активну участь у розробці Національної
стратегії громадської безпеки. Остання здійснюється під керівництвом
МВС Чилі за підтримки Міністерств юстиції, освіти, праці, охорони
здоров’я вказаної країни2.
Скороченню криміногенності у Чилі сприяє реалізація спеціальних
програм профілактики злочинності із залученням на добровільних та
безоплатних засадах громадян, громадських і неурядових організацій,
задіяних у сфері запобігання злочинності.
1
Колодяжний М. Г. Запобігання злочинності у країнах Латинської Америки /
М. Г. Колодяжний // Теорія і практика правознавства. – 2015. – № 1 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://tlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/06/КОЛОДЯЖНИЙ.pdf. – Заголовок з екрана.
2
A/Conf.213/6 // Working paper «Making the United Nations guidelines on crime
prevention work» / Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal
Justice (Salvador, Brazil, 12–19 April 2010). – 20 p.
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Одним із перших вдалих проектів можна назвати програму
«Comuna Segura» («Безпечна громада»). Вона була експериментом,
який запроваджено МВС Чилі у 2000 р. Програма полягає у фінансовій
та організаційній підтримці з боку Уряду Чилі тих муніципалітетів,
громадських організацій та окремих громадян, які беруть активну
участь у запобіганні злочинності. Основною вимогою отримання
державної допомоги в межах цьогоо проекту є необхідність створення
місцевих громадських рад з питань безпеки. Вони покликані
координувати здійснення місцевим населенням та поліцією заходів
із запобігання злочинності. Після визнання її результативності подібні
програми були запроваджено у 70 чилійських муніципалітетах.
«Quadrante» («Квадрант») є ще одним вдалим профілактичним
проектом у Чилі. Зміст програми відбита у її назві, оскільки полягає
у запровадженні заходів із профілактики злочинності у певному
квадраті, тобто районі проживання. Програма була започаткована
у 1999 р. та реалізується до теперішнього часу у багатьох
адміністративно-територіальних одиницях Чилі. Особливістю
зазначеного проекту є залучення місцевих мешканців до запобігання
злочинності шляхом: патрулювання вулиць; надання інформації про
вчинені злочини; участь у просвітницьких й агітаційних заходах та ін.1
Програму профілактики злочинності під назвою «Paz Activa»
(«Активний мир») також можна назвати успішною. Її метою
є скорочення рівня суспільно небезпечних проявів злочинності
(насильницької, організованої, наркотичної) у найбільш бідних та
криміногенних районах столиці Чилі – Сантьяго‑де-Чилі. Реалізація
програми складається з кількох етапів: а) поширення інформації про
існування проекту «Активний мир» та підвищення довіри до неї
з боку місцевого населення; б) формування лав виконавців проекту
із числа окремих громадян, представників громадських організацій,
соціальних працівників, педагогів, поліцейських, які будуть
виконувати інформаційні, роз’яснювальні, правові, психологічні,
соціальні та інші заходи; в) реалізація виконавцями стратегії втручання
у кризові ситуації потенційних учасників програми (неповнолітні, які
знаходяться на профілактичному обліку в поліції; молоді люди – члени
1
Див. : Dammert L. La Prevencion del Delito en Chile / L. Dammert, A. Lunecke /
Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC), 2004.
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злочинних угруповань; особи з підвищеним рівнем конфліктності);
г) оцінка ефективності виконання програми та вивчення рівня
віктимізації місцевого населення.
« S t re e t L i g h t i n g M a s t e r P l a n » ( « Ге н е р а л ь н и й п л а н
вуличного освітлення») є програмою, яка реалізується в межах
загальносоціального (первинного) запобігання злочинності. Цей
проект передбачає активну участь чилійців у визначенні місць, що
потребують монтажу нового чи посилення існуючого освітлення
у громадських місцях з метою зменшення кількості вуличних злочинів
(крадіжок, грабежів, розбоїв, хуліганств тощо). Програма стартувала
у 2006 р. й продемонструвала високі показники її ефективності:
у тих районах, де було замінено освітлення, рівень злочинів
загальнокримінальної спрямованості скоротився від 10 до 30 %.
Програма профілактики злочинності «Paz Educa» («Освіта
в інтересах миру») стартувала у Чилі у 2000 р. за технічної
й організаційної підтримки університету штату Орегон (США).
Проект полягає у скороченні насильницьких проявів серед
неповнолітніх та молоді. Засобами здійснення програми
є роз’яснювальна робота недержавних суб’єктів (педагогів, психологів,
волонтерів, представників громадських організацій) у школах Чилі.
Спочатку було запроваджено пілотний проект в місті Пуенто-Альто,
а потім, ураховуючи його високу результативність, проект поширився
на інші міста Чилі. Доказом успішності результатів програми
є конкретні показники: на 10 % скоротились випадки вандалізму
у школах, вчинення крадіжок, грабежів, зберігання учнями зброї;
майже на 10 % знизився показник насильства з боку учителів відносно
учнів; майже на 60 % зменшилась кількість конфліктів та проявів
фізичного насильства між учнями; протягом 2006–2008 рр. на 45 %
поменшало випадків недостойної поведінки неповнолітніх (паління,
вживання алкоголю, образи та ін.)1.
Безперечно, сучасний досвід країн Латинської Америки
у впровадженні стратегії громадського впливу на злочинність
наведеним матеріалом не обмежується. Є вдалі приклади й інших
латиноамериканських держав. До них можна віднести такі:
1
Див. : Public-Private Partnerships and Community Safety: Guide to Action /
International Centre for the Prevention of Crime (ICPC). – Montreal, 2011. – Р. 117–119.
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– створення Національної системи забезпечення безпеки громадян
у Перу. Вона започаткована ще у 2003 р. та полягає у роботі комітетів
безпеки, до складу яких входять: муніципалітети, поліція, органи
освіти та охорони здоров’я, громадські організації, окремі громадяни.
Ці комітети аналізують злочинність у конкретному районі проживання
та відповідно до стану й характеру місцевої злочинності виробляють
заходи її запобігання (облаштування місць відпочинку, профілактична
робота із молоддю, технічне оснащення поліції, організація
патрулювання добровольців). Діяльність комітетів заохочується
наданням матеріальних субсидій;
– створення програм профілактики злочинності з боку
неформальних молодіжних груп шляхом залучення приватного
сектору (добровольців, волонтерів) для проведення просвітницької
й правової роботи з молоддю та надання соціальної допомоги
(Гватемала)1;
– здійснення оглядів віктимізації населення для оцінки довіри
громадян до органів кримінальної юстиції, наявності страху перед
злочинністю та 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 та розширення лав
поліцейських за рахунок безкоштовної допомоги добровольців при
охороні громадського порядку (Перу)2;
– залучення в Аргентині громадських організацій до психологічної
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, допомога
у відмові від негативних звичок та асоціальної поведінки (вживання
алкоголю, наркотиків, ігроманія). Фінансування програми
здійснюється недержавними суб’єктами (підприємцями, приватними
компаніями);
1
A/Conf.203/11 / Workshop 3: Strategies and Best Practices for Crime Prevention, in
particular in relation to Urban Areas and Youth at Risk // Eleventh United Nations Congress
on Crime Prevention and Criminal Justice (Bangkok, Thailand, 18–25 April 2005). – 23 р.
2
Див. : Public-Private Partnerships and Community Safety: Guide to Action /
International Centre for the Prevention of Crime (ICPC). – Montreal, 2011. – Р. 130.
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– запровадження профілактичної програми, розрахованої на
неповнолітніх злочинців та осіб віком 17–21 рік, які перевають
у притулках. Програма спрямована на ресоціалізацію юнаків, розвиток
у них соціальної відповідальності, визначення життєвих пріоритетів
та шляхів їх досягнення. У проведенні індивідуальної та групової
роботи із такими особами активно залучається безкоштовна
й добровільна допомога волонтерів, студентів вищих навчальних
закладів (Аргентина)1.
Дослідження сучасного стану використання недержавних суб’єктів
у запобіганні злочинності у країнах Латинської Америки дає підстави
для здійснення таких висновків:
1) о сновою запобігання злочинно сті в цих державах
є розвиток системи кримінального правосуддя та запровадження
загальносоціальної запобіжної діяльності;
2) останнім часом урядами та місцевими органами влади в цих
країнах приділяється більша увага розширенню суб’єктів запобігання
злочинності за рахунок громадських організацій та окремих громадян;
3) найбільш поширеною формою громадського впливу на
злочинність є розробка й реалізація програм профілактики злочинності
із широким залученням громадських організацій, добровольців та
волонтерів;
4) розробка програм профілактики злочинності та оцінка їх
результативності проводиться за підтримки національних
й міжнародних наукових та учбових установ.

1
Див. : Public-Private Partnerships and Community Safety: Guide to Action /
International Centre for the Prevention of Crime (ICPC). – Montreal, 2011. – Р. 105, 106.
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Розділ 8
Залучення громадськості
до правоохоронної діяльності
у країнах СНД
Аналіз сучасного досвіду залучення окремих громадян та їх
об’єднань до справи запобігання злочинності на пострадянському
просторі пропонується на прикладі трьох держав: Російської Федерації, Республіки Бєларусь та Республіки Казахстан. Них обрано за
кількома причинами: 1) вони демонструють сталий економічний розвиток аж до 2014 р.; 2) ці країни є членами новоутворених міжнародних політико-економічних інституцій у виді Митного союзу та Євразійського економічного союзу; 3) спостерігаються в цілому схожі
тенденції у динаміці злочинності за останні роки та ін.
Виконати зазначене дослідницьке завдання можна, наприклад,
шляхом вивчення стану злочинності у вказаних державах, узагальнення практики громадського впливу на злочинність, а також встановлення зв’язку рівня криміногенності в цих трьох країнах та широти використання приватного сектора щодо протидії різним злочинам та правопорушенням.
Російська Федерація. Основні види злочинів у Російській Федерації та їх динаміку представлено у таблиці 4 на підставі офіційної
статистичної звітності МВС цієї країни.
Таблиця 4
Дані про стан злочинності у Російській Федерації
протягом 2009–2013 років1
Роки 2009
2010
2011
2012
2013
Зареєстровано
злочинів
Всього злочинів (млн)
2,99
2,63
2,4
2,3
2,2
Убивство та замах (тис.)
17,7
15,6
14,3
13,3
12,4

1
Див. : Министерство внутренних дел Российской Федерации [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics/reports. – Загл. с экрана.
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Закінчення табл. 4
Роки
Зареєстровано
злочинів
Нанесення тяжких тілесних
ушкоджень (тис.)
Зґвалтування та замах (тис.)
Розбій (тис.)
Грабіж (тис.)
Крадіжка (млн.)
Шахрайство (тис.)
Хуліганство (тис.)
Неправомірне заволодіння
транспортним засобом
(тис.)

2009

2010

2011

2012

2013

43,1

39,7

38,5

37,1

34,8

5,4
30,0
205,4
1,19
188,7
9,5

4,9
24,5
164,5
1,11
160,1
7,2

4,8
20,1
127,8
1,04
147,5
5,6

4,5
18,6
110,1
0,992
162,0
5,2

4,2
16,4
92,1
0,922
164,6
4,9

45,8

немає
даних

42,5

40,6

37,5

Як свідчать офіційні статистичні показники, що містяться у таблиці 4, злочинність у Російської Федерації за період 2009–2013 рр.
має стійку тенденцію до скорочення. Це стосується як злочинності у цілому, так і окремих її складових. Наприклад, злочинність за
вказаний часовий проміжок знизилась на чверть (– 26,4 %), убивства та замахи – на третину (– 29,9 %), тяжкі тілесні ушкодження –
на п’яту частину (– 19,3 %), майже таке саме значення спостерігається у зґвалтуваннях та замахах на них (– 22,2 %). Розбійні напади, грабежі та хуліганства скоротились на половину. Їх
зниження становить 45,3 %, 55,2 % та 48,4 % відповідно. Шахрайств
поменшало на 12,8 %. Зниження відбулось й щодо угонів транспортних засобів (– 18,1 %).
Але вказані тенденції злочинності не означають, що у Російській
Федерації спостерігається скорочення загального рівня злочинності
у всіх її суб’єктах. Так, наприклад, якщо у 2009 р. найбільші темпи
приросту злочинності були у Бєлгородській області (+ 4,4 %), Республіці Північна Осетія – Аланія (+ 3,7 %) та Калінінградській області
(+ 3,6 %), то вже у 2013 р. зазначені показники є набагато більшими:
у Сахалінській області злочинність збільшилась аж на 20,7 %, у Тюменській області – на 14,6 %, у Республіці Комі – на 12,1 %.
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На нашу думку, пояснити такий стан справ із рівнем криміногенності у Російській Федерації можна, спираючись на відомі положення кримінологічної теорії. Зокрема, причинами суттєвого скорочення
злочинності цієї держави є:
а) стабільна соціально-економічна ситуація (до середини 2014 р.,
оскільки Росія зазнала низку секторальних економічних санкцій
з боку США та країн-членів ЄС). Ця ситуація пояснюється виваженою
економічною державною політикою, а також високими цінами на нафту та газ (до середини 2014 р.), світовим експортером яких є Російська Федерація;
б) низький рівень безробіття (5,5 % у 2012 р. проти 8,3 % –
у 2009 р.);
в) відносна сталість економічно активних громадян на рівні 75,7
млн осіб;
г) підвищення показників зайнятості населення (71,5 млн у 2012 р.
проти 69,4 млн – у 2009 р.)1;
д) щедре фінансування органів кримінальної юстиції, які здійснюють запобігання злочинності. Наприклад, відповідно до Державної
програми Російської Федерації «Забезпечення громадського порядку
та протидія злочинності», затверджена постановою Уряду Російської
Федерації від 15 квітня 2014 р. № 345, на її виконання протягом
2014–2020 рр. планується виділити 7,4 трлн руб. (станом на серпень
2014 р. – майже 205 млрд дол. США, а на січень 2017 р. – близько 100
млрд дол. США)2.
Важливу роль у справі скорочення злочинності в цій країні відіграє й практика розширення та активізації участі громадськості у запобіганні злочинності та правопорушенням. Розглянемо сучасні
форми громадського впливу на злочинність та його результати більш
детальніше.
Як вже відзначалось у попередніх розділах праці, у Російській
Федерації закладено правову основу діяльності недержавних органі1
Див. : Уровень безработицы в Российской Федерации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://уровень-безработицы.рф. – Загл. с экрана.
2
Див. : Министерство внутренних дел Российской Федерации [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://mvd.ru/Deljatelnost/gosprogram/Gosprogramma. – Загл.
с экрана.
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зацій із запобігання злочинності. Основним нормативно-правовим
актом цієї країни, який регламентую порядок та форми залучення
приватного сектору до запобігання злочинності, є Федеральний закон
Російської Федерації «Про участь громадян в охороні громадського
порядку» від 2 квітня 2014 р. № 44 – Ф31. В ньому закріплено принципи участі громадян в охороні громадського порядку: добровільність;
законність; пріоритетність захисту прав і свобод людини й громадянина; право кожного на самозахист від протиправних посягань усіма
засобами, які не заборонені законом; взаємодія з поліцією та органами державної влади; недопустимість 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 нормативно-правовий акт закріплює окрему Главу 2
під назвою «Форми участі громадян в охороні громадського порядку».
До них віднесено:
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 запрошеннями поліції та інших органів державної влади й місцевого самоврядування;
– 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 створюються 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:
– вимог від громадян про припинення протиправної поведінки;
– вжиття заходів для охорони місця злочину, доказів учинення
злочину із подальшою їх передачею співробітникам поліції;
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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– 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 порядку;
– відвернення та припинення злочинів;
– поширення правових знань, роз’яснення норм поведінки у громадських місцях (ст. 11).
Аналізований Закон значною мірою посприяв розширенню лав
громадських 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
із доповіддю про результати та основні напрями діяльності МВС цієї
країни станом на 2013 р. у Російській Федерації зареєстровано вже
46,1 тис. громадських організацій правоохоронної спрямованості
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 розкрито 26,4 тис. злочинів, затримано 18,4 тис. злочинців, виявлено
понад 471,5 тис. адміністративних правопорушень2. Вказані соціально-економічні, правові та організаційні умови дають підстави прогнозувати найближчим часом збільшення в 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
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.
2
Докладніше див. : Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации в 2013 году / Министерство внутренних дел Российской Федерации, М., 2014. – С. 43.
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1) суб’єкти, які функціонують на некомерційній основі (позаштатні співробітники поліції; громадські помічники правоохоронних органів; ДНД; громадські формування правоохоронної спрямованості
у виді громадських пунктів охорони порядку та козацьких формувань);
2) суб’єкти, які функціонують на комерційній основі (приватні
детективні та охоронні структури)1. Далі йтиметься переважно про
форми роботи саме недержавних структур, які беруть активну участь
у запобіганні злочинності в Росії на некомерційних засадах.
Узагальнення сучасного російського досвіду щодо використання
громадськості у запобіганні злочинності показує, що він охоплює як
вже відомі раніше форми залучення громадян до правоохоронної діяльності, так і нові, апробація яких здійснена нещодавно.
До вже відомих форм участі громадськості та поліції можна віднести ті, що згадані у Законі Російської Федерації «Про участь громадян в охороні громадського порядку» від 2 квітня 2014 р. № 44 – Ф3.
Найбільш поширеною формою такого співробітництва є, звичайно,
діяльність добровільних народних дружин (ДНД). Нагадаємо, що
перша в Росії народна дружина була створена у Москві напередодні
коронації царя Олександра ІІІ. Вона у ті часи називалась добровільною народною охороною, а її чисельність складала близько 20 тис.
осіб. Згодом народна дружина у Москві постійна долучалась для
охорони порядку у місті під час перебування імператора та проведення політичних заходів. Так, під час коронації імператора Миколи ІІ її
чисельність складала вже 80 тис. осіб2.
Активізації роботи ДНД у Росії посприяло прийняття Федерального закону «Про поліцію», який набув чинності 1 березня 2011 р.
Він спрямований на кардинальну зміну професійної ідеології органів
правопорядку. Зміна назви міліції на поліцію, за задумом розробників
вказаного закону, спрямовано на якісну трансформацію завдань цьо1
Иванова В. С. Предупреждение преступлений негосударственными субъектами в России : автореф. дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / В. С. Иванова. – Рязань,
2007. – 27 с.
2
Див. : Невский С. А. Участие населения в охране правопорядка в Российской
империи / С. А. Невский, Е. А. Сычев // Историческая и социально-образовательная
мысль. – 2011. – № 1–2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.hist-edy.ru/
hist/book7/08_ru.php. – Загл. с экрана.
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го правоохоронного органу. Поліція має передусім виконувати не
репресивну функцію, а так звану соціальну місію. Тісна взаємодія зі
всіма інститутами громадянського суспільства стає новим принципом
діяльності російської поліції.
На практичну реалізацію указаного напряму роботи поліції спрямовано прийняття навіть спеціальних нормативно-правових актів.
Наприклад, у Москві для правового оформлення одного з найпоширеніших суб’єктів громадського впливу на злочинність у виді ДНД
у 2002 р. Урядом цього міста прийнято Закон «Про Московську міську
народну дружину». У 2003 р. прийнято також Закон «Про громадські
пункти охорони порядку у місті Москві». Наразі кількість добровільних
помічників поліції як членів громадських пунктів охорони порядку
(ГПОП) у Москві налічується понад 20 тис. осіб1. У російській столиці співробітництво ДНД та ГПОП має високий ступінь організації.
За даними Московської міської ради ГПОП, кількість звернень
громадян до цих пунктів постійно зростає. Якщо у 2010 р. їх було
зареєстровано близько 80 тис., то лише за 8 місяців 2014 р. до цього
суб’єкта запобігання злочинності звернулось майже 70 тис. осіб із
різноманітними зверненнями, які стосуються захисту їх життя,
здоров’я чи майна. Останніми роками ДНД та ГПОП перетворились
на потужні (виходячи з їх кількості за форм діяльності) громадські
структури, що разом із поліцією та іншими органами державної влади та місцевого самоврядування здійснюють охорону правопорядку.
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 і поліції
можна віднести: а) сприяння поліції у проведенні профілактичних
й оперативно-розшукових заходів; б) виявлення наркопритонів та
місць сексуальної розпусти; в) встановлення фактів незаконного проживання іноземців, порушення правил реєстраційного обліку; г) перевірка осіб, які знаходяться під адміністративним наглядом; д) про1
У полиции – 20 тысяч помощников [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://cao.mos.ru/doc.aspx?docid=532&treepath=33288,145,532. – Загл. с экрана.
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ведення виховних бесід із «важкими» підлітками; е) сприяння разом
із молодіжними центрами зайнятості у працевлаштуванні у період
літніх канікул неповнолітніх із неблагополучних сімей тощо.
Взаємодія ГПОП та ДНД виявляється у спільній охороні громадського порядку, виявленні найбільш криміногенних місць на території обслуговування з метою виділення додаткових сил та засобів,
припинення протиправних дій громадян.
Особливе місце займає співпраця ГПОП із ветеранськими організаціями. Ветерани часто беруть активну участь у роботі рад громадськості
багатьох територіальних округів Москви, вносять пропозиції щодо посилення системи правопорядку у місті. Через первинні організації ветеранів здійснюється віктимологічна профілактика. Враховуючи, що люди
похилого віку нерідко стають жертвами різних злочинів, їм роз’яснюються
прості кроки щодо убезпечення власного житла та здоров’я.
Керівництво Московської міської ради ГПОП звітує про широке
запровадження у свою діяльність найкращих світових зразків громадського впливу на злочинність. Зокрема, згадується Асоціація забезпечення правопорядку та запобігання злочинності, підрозділи якої
функціонують при кожному відділку поліції Японії. Також звертається увага на досвід США щодо використання вже згаданого поліцейського резерву у виді добровольців, які охороняють громадський
порядок на вулицях США1.
Активізації діяльності ДНД сприяють й різні трагічні події. Зокрема, після терористичних актів, які відбулись 29 грудня 2013 р.
у Волгограді, губернатором області було прийнято рішення залучити
для посилення охорони громадського порядку ДНД та розширити їх
лави новими учасниками2.
Правопорядок у Російській Федерації охороняють не лише ДНД
у їх звичному вигляді, а й козацькі дружини. У Законі Російської
Федерації «Про участь громадян в охороні громадського порядку» від
2 квітня 2014 р. № 44 – Ф3 передбачається діяльність народних дру1
Богаев А. В центре внимания – общественность и правопорядок / А Богаев
[ Эл е кт р о н н ы й р е су р с ] . – Ре ж и м д о с ту п а : h t t p : / / w w w. m g s o p o p . r u /
статьи/в‑центре-внимания- – -общественность-и-правопорядок. – Загл. с экрана.
2
Див. : Волгоградский губернатор бросит дружинников на борьбу с террористами [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://lenta.ru/news/2013/12/30/
governor/. – Загл. с экрана.
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жин із числа членів козацьких громад, які внесені до державного
реєстру козацьких громад у Росії (ст. 23).
Створенню загонів козацьких дружин передувало соціологічне
опитування у більшості суб’єктах Російської Федерації. Так, у 2012 р.
42 % громадян Росії підтримало ідею створення подібних громадських
формувань. Деякі російські чиновники на користь ідеї роботи таких
формувань наводять приклад США, де так звані техаські рейнджери
допомагають охороняти американський кордон від незаконного проникнення мексиканських мігрантів1. Керівництвом МВС Росії було
вирішено за основу взяти досвід роботи козацьких правоохоронних
загонів, які діяли у м. Кримську після повені у Краснодарському краї
у липні 2012 р. Кубань є першим російським регіоном, де з 1 вересня
2012 р. стали діяти козацькі дружини. Спочатку чисельність таких
дружин не перевищувала тисячі осіб, але на теперішній час правопорядок разом із поліцією у регіоні забезпечують близько 1,5 тис.
козаків.
У повноваження козацьких формувань входить перевірка
документів, що засвідчують особу. Козаки також мають право
доставляти правопорушників до органів внутрішніх справ. У цілому
сучасне Кубанське козаче військо розташоване на території трьох
суб’єктів Російської Федерації (Краснодарського краю, Адигеї
і Карачаєво-Черкесії та Абхазії).
У Москві ж козаків почали задіювати до охорони громадського
порядку з початку 2013 р.2 У кожному адміністративному окрузі російської столиці на початковому етапі передбачається створити загони кількістю до 50 козаків3.
Козацькі формування активно використовували для охорони
громадського порядку й під час проведення зимових Олімпійських
і Паралімпійських ігор у Сочі у 2014 р. Для цього запросили 410
козаків Кубанського козачого війська. Їм довірили забезпечувати
1
Демидюк Н. Казачьи патрули наводят порядок в центре Москвы / Н. Демидюк
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.mk.ru/moscow/article/2012/11/2
7/779598‑kazachi-patruli-navodyat-poryadok-v-tsentre-moskvyi.html. – Загл. с экрана.
2
Почти половина россиян одобрила казачьи патрули [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://lenta.ru/news/2012/12/01/kazaki. – Загл. с экрана.
3
Казаки приступили к патрулированию центра Москвы [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://lenta.ru/news/2012/11/27/kazaki. – Загл. с экрана.
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безпеку спортсменів, іноземних делегацій і туристів. Вони несли
службу лише в козачій формі та разом із поліцейськими1.
На жаль, російський досвід роботи ДНД показує, що вони не завжди
використовуються для профілактики та припинення злочинів. Є приклади спрямування їх діяльності у суто політичних цілях. Доказом
цьому є події під час анексії Автономної Республіки Крим, коли так
звані загони самооборони із числа козацьких озброєних формувань
брали участь у захопленні приміщень органів державної влади та місцевого самоврядування. Починаючи із вересня 2014 р., в областях
Росії, які мають спільний кордон із Україною, запроваджується формування так званих антимайданних дружин. Планується, що вони у складі 10 осіб на чолі із десятником разом із правоохоронними органами
припинятимуть антидержавні й провокаційні дії з боку опозиційних
політичних сил. Ініціатори створення цих загонів стверджують, що їх
діяльність повністю відповідає положенням Закону Російської Федерації «Про участь громадян в охороні громадського порядку» від 2 квітня 2014 р. № 44 – Ф3. Відповідні листи про необхідність створення
подібних дружин спрямовані до більшості губернаторів Росії2.
Слід зазначити, що практика залучення ДНД до боротьби з політичними опонентами не є правильною. По-перше, зміст роботи
таких формувань містять ознаки, що вказують на порушення принципу недопустимості підміни повноважень поліції та інших органів,
закріпленого у ст. 4 згаданого Закону. По-друге, у разі використання
сил ДНД із подібними не властивими їм функціями втрачатиметься
авторитет дружин, знижуватиметься довіра до них з боку пересічних
громадян, частина яких не бажатиме вступати до їх лав.
Однією із поширених практик у регіонах Російської Федерації
щодо громадського впливу на злочинність є діяльність молодіжних
добровільних дружин й загонів правопорядку. Їх робота визнається
Урядом та МВС Російської Федерації ефективною формою залучення молоді до соціальних практик, видом забезпечення зайнятості.
Фактично корені молодіжних ДНД уходять далеко у часі, оскільки
1
Сочі охоронятимуть козаки [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.newsru.ua/world/ 09jan2014/kazaki.html. – Заголовок з екрана.
2
В России уже вовсю готовятся к собственным майданам [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://glavnoe.ua/news/n189990. – Загл. с экрана.
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перші подібні формування створювались у царській Росії ще у 1913 р.
Вказані молодіжні об’єднання наразі функціонують у більшості
суб’єктів Російської Федерації та користуються широкою підтримкою
у владних структур. Учасники різних, у тому числі молодіжних, ДНД
заохочуються шляхом оголошення подяки, нагородження грамотами,
цінними подарунками, а також грошовими преміями.
Наприклад, у Санкт-Петербурзі щорічно відбувається конкурс, за підсумками якого вручаються премії Уряду міста під назвою «Найкращому
громадському об’єднанню, яке бере участь у забезпеченні правопорядку
у Санкт-Петербурзі» та «Найкращий дружинник Санкт-Петербургу».
Аналогічна практика поширюється й на інші російські міста.
За особливі заслуги з охорони громадського порядку, проявлену
при цьому мужність та героїзм, громадяни можуть відповідно до законодавства Росії представлятись до нагородження. Відповідним
Указом Президента Російської Федерації ще у 1994 р. була засновано
спеціальну нагороду у виді медалі «За відзнаку в охороні громадського порядку».
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 цій державі. Як зазначено вище, заохочення активних учасників добровільних загонів
правоохоронної спрямованості здійснюється переважно за ініціативи
місцевих органів влади та місцевого самоврядування. Однак, МВС
Росії пішло на безпрецедентний для себе та практики запобігання
злочинності у країнах СНД крок. Він пов’язаний із запровадженням
існуючого вже багато десятиліть у західних країнах інституту матеріального заохочення громадян за надання інформації про вчинені
злочини або активну участі у розкритті злочинів. Розмір винагороди
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.
1
МВД обещает платить гражданами миллионы за добровольную помощь и доносы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.newsru.com/
russia/24aug2012/nagragdenie.html. – Загл. с экрана.
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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 та підвищенні їх соціальної відповідальності. Старости мають брати участь у лобіюванні інтересів односельчан, урахуванні їх думки щодо відновлення соціальної інфраструктури та ін. Крім цього, старости можуть взяти на себе
частково правоохоронну функцію шляхом: активізації сусідів в охороні правопорядку; наданні поліції інформації про факти учинених
злочинів; інформуванні про злочинців, які розшукуються поліцією
тощо. Пілотний проект відродження посади сільських старост запроваджений у Ленінградській області Росії, де пропонується на федеральному рівні закласти правову основу діяльності такого соціального інституту. У 2013 р. на цю програму виділено близько 140 млн руб1.
Новітній характер носять спеціальні електронні ресурси, які запроваджуються російською поліцією. Зокрема, на сайті МВС Російської Федерації є проект під назвою «Ваш дільничний». Він дає
можливість для мешканців будь-якого російського регіону чи міста
знайти необхідну інформацію, яка стосується дільничного інспектора
поліції (прізвище, ім’я, по‑батькові, звання, години прийому, робочий
номер телефону)2. Цей ресурс дозволяє не лише заощадити час громадян для пошуку необхідної інформації. Він розширює соціальну
функцію поліції, наближує її до населення, примушує котрий раз
звертатись до правоохоронного сайту, де побічно можна знайти й інші
відомості. Останні стануться у нагоді для розширення уявлення про
складну роботу правоохоронців, їх недооцінений внесок у справу
протидії злочинності та захист конституційних прав громадян.
Окрім цього, з 2010 р. у Російській Федерації проводиться
Щорічний Загальноросійський конкурс «Народний дільничний».
Конкурс проводиться у три етапи. Перші два відбуваються на
регіональному рівні шляхом народного голосування дільничного
уповноваженого, який представлятиме регіон на федеральному етапі
1
Див. : В Россию могут вернуться старосты // Комсомольская правда. – 2014. –
4 апреля. – С. 3.
2
Див. : Министерство внутренних дел Российской Федерации [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://mvd.ru/help/district. – Загл. с экрана.
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конкурсу. Найкращий дільничний територіального органу МВС Росії
бере участь у фінальному загальноросійському етапі конкурсу, який
відбувається у формі онлайн-голосування на федеральному рівні. Для
об’єктивного сприйняття професійних та особистих якостей
конкурсантів на регіональних інтернет-сайтах МВС Росії розміщується
необхідна інформація. Вручення головного призу Загальноросійського
конкурсу «Народний дільничний» відбувається у святковій атмосфері
напередодні професійного свята Дня дільничного уповноваженого
поліції, яке щороку відбувається у Росії 17 листопада1. Безперечно,
вказаний конкурс є новацією і прикладом відкритого та партнерського
співробітництва органів внутрішніх справ й російського суспільства
в оцінці професійних якостей правоохоронців.
Оригінальним підходом до рекламування та поширення сучасного
передового досвіду запобігання злочинності, включаючи громадськість,
є запровадження загальноросійського конкурсу «Щит і меч». Він
представляє собою змагання представників ЗМІ, громадських
об’єднань, співробітників правоохоронних органів, військовослужбовців
внутрішніх військ як Росії, так й країн СНД щодо висвітлення у фільмах,
статтях, репортажах різних боків діяльності правоохоронних органів
та інших суб’єктів протидії злочинності. Конкурс включає кілька
номінацій: «Найкращий інтернет-проект про поліцію», «Честь.
Обов’язок. Мужність.», «Громадянська позиція», «Змінюємось разом».
Номінація, спрямована на висвітлення сучасних партнерських
взаємовідносин органів внутрішніх справ із громадськістю, має назву
«Поліція довіри»2. Все вищеперелічене є новітніми підходами до
підвищення довіри російського суспільства до органів державної влади
взагалі та поліції Росії, зокрема.
Звідси можна зробити висновок, що існує залежність стійкої тенденції
до скорочення рівня основних видів злочинів в Російській Федерації
протягом останніх років із широтою участі громадськості у запобіганні
злочинності в цій державі, забезпеченням належного стану активності
членів багатьох об’єднань правоохоронної спрямованості, а також
1
Ежегодный Всероссийский конкурс «Народный участковый» – 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://mvd.ru/Narodnij_uchastkovij. – Загл. с экрана.
2
«Щит и перо – 2014»: объявлен список номинантов конкурса МВД России
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://mvd.ru/?noredirect=1. – Загл. с экрана.
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фінансовим й організаційним опікуванням державою реальної реалізації
стратегії громадського впливу на злочинність1.
Республіка Бєларусь. Спираючись на методологічний підхід,
застосований вище, дослідимо сучасний досвід участі громадськості
у запобіганні та протидії злочинності у Республіці Бєларусь із
урахуванням рівня та динаміки злочинності та її найбільш поширених
проявів у представленій країні. Для цього звернемось до офіційної
статистичної інформації, що узагальнюється Національним
статистичним комітетом Республіки Бєларусь (див. табл. 5).
Таблиця 5
Дані про стан злочинності у Республіці Бєларусь
протягом 2009–2013 років2
Роки
Зареєстровано
2009
2010
2011
2012
2013
злочинів
Всього злочинів
151 293 140 920 132 052 102 127 96 676
Убивства й замахи
571
486
404
385
410
Умисне тяжке тілесне
1 539
1 381
1 216
1 055
1 005
ушкодження
Зґвалтування та замах
218
143
119
96
140
Крадіжка
82 340
73 590
73 598
56 378
46 356
Грабіж
5 045
4 170
3 252
2 367
2 459
Розбій
677
565
389
289
311
Шахрайство
4 835
4 596
3 901
2 617
3 364
Хуліганство
5 137
4 728
3 643
1 748
2 153
Хабарництво
1 136
1 323
1 322
933
1 319
Злочини, пов’язані
4 465
4 655
4 532
4 230
5 037
із наркотиками
Виявлено осіб, які
73,3
74,1
66,3
53,0
49,8
вчинили злочини (тис.)
1
Див. : Колодяжний М. Г. Сучасний досвід участі громадськості у запобіганні
злочинності в Російській Федерації / М. Г. Колодяжний // Питання боротьби зі
злочинністю : зб. наук. пр. – Х. : Право, 2015. – Вип. 28. – С. 134–144.
2
Див. : Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otraslistatistiki/naselenie/pravonarusheniya/godovye-dannye_7/prestupnost-v-respublikebelarus. – Загл. с экрана.
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Показники офіційної статистичної звітності показують, що, за
окремими виключеннями, злочинність в Республіці Бєларусь протягом
2009–2013 рр. має стійку тенденцію до скорочення. Так, загальний її
рівень за вказаний термін знизився на 36,1 %. Вагомий показник
скорочення спостерігається як у групі насильницьких, так й в групі
корисливих кримінальних посягань. Зокрема, убивств та замахів на
них поменшало аж на третину (– 28,2 %), умисних тяжких тілесних
ушкоджень – понад третини (– 34,7 %), схожа тенденція простежується
у зґвалтуваннях та замахах на них (– 35,8 %). Скорочення крадіжок
становить за означений часовий проміжок майже половину (– 43,7 %),
шахрайств – третину (– 30,4 %). Група корисливих насильницьких
злочинів також зазнала суттєвого зниження: грабежі (– 51,3 %), розбої
(– 54,1 %). Вагомий показник скорочення зазнали хуліганства, яких
поменшало з 2009 р. по 2013 р. аж на 58,1 %. Є злочини, де
спостерігаються протилежні тенденції, тобто рівень яких, навпаки,
збільшився: хабарництво (+ 16,1 %), злочини, пов’язані із наркотиками
(+ 12,8 %). Що стосується осіб, які виявляються за вчинення різних
кримінальних посягань, то цей показник також тяжіє до зменшення
(– 32,1 %).
Відповісти на питання про причини стрімкого скорочення
злочинності у розглядуваній країні допоможуть показники соціальноекономічного стану білоруського суспільства. Для кримінологів
указана обставина дуже важлива, оскільки положення про зв’язок,
наприклад, безробіття із рівнем злочинності є майже аксіоматичним
(підвищення рівня безробіття на 3–4 % призводить до підвищення
злочинності на 1 %).
Аналіз офіційної інформації, яка надана Національним
статистичним комітетом Республіки Бєларусь, показує про такі
тенденції, що намітились в білоруській економіці та суспільстві
у 2009–2013 рр., а саме:
а) обсяг іноземних інвестицій, спрямованих в реальних сектор
економіки (2009 р. – 9,3 млрд дол. США, 2013 р. – 15 млрд дол. США);
б) коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами
(2009 р. – 2,7 %, 2013 р. – 19,3 %);
в) коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов’язань активами
(2009 р. – 32,3 %, 2013 р. – 38,3 %);
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г) обсяг зовнішньої торгівлі білоруськими товарами (2009 р. –
50 млрд дол. США, 2013 р. – 80,2 млрд дол. США);
д) кількість безробітних, які перебувають на офіційному обліку
у службі зайнятості (2009 р. – 40,3 тис., 2013 р. – 20,9 тис.);
е) рівень зареєстрованого безробіття (у відсотках від економічно
активного населення): 2009 р. – 0,9 %, 2013 р. – 0,5 %;
є) обсяг ВВП на душу населення (2009 р. – 14,5 тис. руб., 2013 р. –
67,3 тис. руб.)1.
Як бачимо, стан економіки Республіки Бєларусь має прямо
пропорційну залежність із рівнем злочинності в цій державі. За
основними макроекономічними показниками можна констатувати про
відносну стабільність білоруської економіки, що, звичайно, впливає
на зменшення криміногенності в цій країні.
Далі проаналізуємо сучасні форми участі громадськості
у запобіганні злочинності у Республіці Бєларусь. Як вже зазначалось
у попередніх розділах роботи, правовою основою діяльності різних
громадських об’єднань правоохоронної спрямованості є Закон
Республіки Бєларусь «Про участь громадян в охороні правопорядку»
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, вчиняються чи які
учинені; інформування про причини та умови, які зумовлюють
учинення злочинів; сприяння правоохоронним органам у профілактиці
чи припиненні правопорушень; пропаганда правових знань, що
сприяє запобіганню злочинам) (ст. 7);
2) позаштатне співробітництво із правоохоронними органами;
3) участь в об’єднаннях громадян, що 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 порядку, життя й здоров’я громадян та їх власності; профілактика та
1
Докладніше див. : Национальный статистический комитет Республики Беларусь
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/
otrasli-statistiki. – Загл. с экрана.
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припинення правопорушень; забезпечення безпеки дорожнього руху;
охорона громадського порядку у випадках надзвичайних подій; навчання громадян основам безпечної поведінки у громадських місцях
й забезпечення безпеки житла, навчання прийомам самозахисту; заходи з охорони державного кордону) (ст. 12) 1
У вказаному нормативно-правовому акті найбільше уваги приділено саме роботі та правовому статусу ДНД. Для цього виділено
Главу 3. На нашу думку, таке законодавче оформлення видів діяльності громадськості у запобіганні злочинності із акцентуацією на
визначених напрямах роботи певним чином впливає на реальну
практику реалізації цієї запобіжної стратегії.
Як показує сучасний стан залучення громадян до протидії злочинності, в 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 максимально розширити географію діяльності дружинників та залучити
до їх лав якомога більше членів. Добровільні дружини формуються
за територіально-виробничим принципом. Вони створюються за рішенням органів місцевого самоврядування чи керівництва певних
підприємств, вищих навчальних закладів.
Наразі в Республіці Бєларусь нараховується понад 4 тис. сформованих і зареєстрованих добровільних дружин загальною чисельністю
близько 45 тис. осіб2. З них біля 1,4 тис. дружин чисельністю 15 тис.
членів функціонує і охороняє громадський порядок у сільській місцевості3. Як правило, дружинники виконують покладені на них правоохоронні функції у неробочий час, у вихідні та святкові дні. Патрулювання здійснюється групами з 3–4 осіб разом із співробітником
1
Об участии граждан в охране правопорядка : Закон Республики Беларусь от
2 6 . 0 6 . 2 0 0 3 г. № 2 1 4 ‑ З [ Эл е кт р о н н ы й р е су р с ] . – Ре ж и м д о с ту п а :
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.
3
В Беларуси помощь милиции оказывают 3 662 добровольные дружины [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://news.tut.by/society/66772.html. – Загл.
с экрана.
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патрульно-постової служби органів внутрішніх справ. Маршрут патрулю проходить здебільшого через найбільш криміногенні місця
конкретних населених пунктів. Посилення роботи патрулів здійснюється переважно у святкові дні чи дні, коли відбуваються культурномасові та спортивні заходи.
Найбільш чисельними та поширеними дружини є у м. Гомель.
Лише в одному Залізничному районі цього міста працює понад 300
дружинників. Подібне правоохоронне формування кількістю 122 особи знаходиться на підприємстві «ГЗЛиН», яке входить до структури
«Гомсельмаша». За демографічною структурою близько 40 % членів
добровільних дружин складають жінки1. Саме жінки часто виконують
функції понятих, нерідко їх прохають заспокоїти буйних порушників
громадського порядку, які знаходяться у стані алкогольного сп’яніння.
Чоловіки-дружинники затримують правопорушників, доправляють
їх до відділків міліції.
Одна з найбільших дружин представленої країни знаходиться на
Білоруській залізниці. Зараз тут нараховується 90 добровільних правоохоронних об’єднань кількістю 1 тис. осіб. Вони діють у багатьох білоруських містах. Таким дружинникам дається право перевіряти документи, затримувати правопорушників, брати участь в обшуках особистих речей та автомобілів, припиняти злочини тощо. У дружинників
Республіки Бєларусь залишився всім відомий із радянських часів
знак – червона пов’язка дружинника, яка відрізняє його від решти
громадян та правоохоронців. На цьому підприємстві керівництво намагається матеріально зацікавити працівників для участі у роботі
дружин. Для цього до основної заробітної плати нараховується десятивідсоткова премія із розрахунку одного часу патрулювання2.
Достатньо поширеною в цій країні є практика проведення конкурсів на звання «Найкраща добровільна дружина» і «Найкращий
дружинник». Подібні заходи відбуваються у багатьох районах міст.
Такі конкурси запроваджуються з метою:
1
Старовойтов Р. Их оружие – неравнодушие! Или кто он, современный дружинник? / Р. Старовойтов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.uvd.gomel.by/
news_more/news3898.html. – Загл. с экрана.
2
Анискина Е. Новая жизнь старых дружин / Е. Анискина // Советская Белоруссия. – 2012. – 23 марта. – С. 4.
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– пропаганди діяльності ДНД й активізації роботи із залучення
громадськості до участі в охороні правопорядку;
– удосконалення знань й навичок членів дружин, необхідних для
забезпечення громадського порядку;
– сприяння зниженню криміногенної обстановки;
– підвищення ефективності роботи із духовного, морального та
правового виховання громадян;
– узагальнення й поширення досвіду найкращих добровільних
дружин;
– виявлення найбільш підготовлених членів таких формувань для
створення із них резерву для служби в органах внутрішніх справ.
16 квітня 2014 р. в Республіці Бєларусь набув чинності Закон
«Про основи діяльності із профілактики правопорушень». Відповідно до його вимог передбачається створення ГПОП, які існували
у Радянському Союзі. Керівництвом МВС Республіки Бєларусь визнається, що за модель взято організацію таких пунктів за прикладом
Росії1. Але станом на серпень 2014 р. створення ГПОП в указаній
державі ускладнюється через низку економічних, організаційних та
ідеологічних причин: нестача фінансових можливостей для створення пунктів та виділення необхідних приміщень; незрозумілість
відповідальними особами створення ГПОП у короткі терміни; неприйняття деякими представниками громадськості та правоохоронними структурами необхідності повернення до старого радянського
досвіду роботи таких пунктів, які мали низькі показники профілактичної діяльності, а іноді навіть були джерелом розпусти та аморальності.
Починаючи із 2002 р., у Республіці Бєларусь проводиться Єдиний
День профілактики. Він спрямований на удосконалення профілактики злочинів та зниження рівня криміногенності у державі. Ураховуючи, що багато заходів у межах цього Дня реалізуються у громадських
місцях, до їх здійснення активно залучаються представники добровільних дружин. Єдиний День профілактики проводиться у чотири
1
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.

184

Розділ 8. Залучення громадськості до правоохоронної діяльності у країнах СНД

етапи1. Вони охоплюють різні за характером та спрямованістю заходи,
адресовані різним контингентам громадян. Особлива увага приділяється особам, які перебувають під адміністративним наглядом; громадянам, які мають не зняту чи не погашену судимість; неповнолітнім
із неблагополучних сімей та ін.
В цій країні здійснюються спроби запровадження найкращих
зразків профілактики злочинності на кшталт проектів «Neighborhood
Watch» (Сусідське спостереження), які широко поширені у США та
Великій Британії. Так, беручи до уваги, що близько третини населення країни є особами похилого віку, Уряд намагається реалізувати
комплекс профілактичних заходів віктимологічного характеру в межах акції «Безпечне сусідство». Наприклад, у 2013 р. майже 8,5 тис.
білорусів похилого віку стали жертвами різних злочинів: з них 91
особа стала жертвою умисного убивства, 6,3 тис. осіб – крадіжки та
ін. На частку цієї категорії потерпілих приходиться 12,1 % від усієї
кількості жертв у 2013 р. Тому з 27 січня по 9 лютого 2014 р. була
проведена акція «Безпечне сусідство»2. Вона була спрямована на:
роз’яснення особам похилого віку норм чинного білоруського кримінального та кримінально-процесуального законодавства; інформування про телефони та адресу найближчого відділу міліції; надання
відомостей про прості правила обережності при спілкуванні із невідомими громадянами тощо.
Отже, як показує сучасний стан громадського впливу на злочинність у Республіці Бєларусь, в цій країні мало що змінилось з радянських часів в основних підходах до організації профілактики злочинності. На відміну від Російської Федерації, в цій державі фінансові
можливості для розширення існуючих форм участі громадських
формувань у запобіганні злочинності є значно обмеженішими. Чесно
кажучи, узагальнення правоохоронної практики вказує на застарілість
самої ідеології протидії злочинності. Вона у Республіці Бєларусь не
відповідає тенденціям, які намітились останнім часом не лише у сві1
О едином дне профилатики [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://mvd.gov.by/ru/main. aspx?guid=13981. – Загл. с экрана.
2
Стригалёв А. От «Безопасного соседства» ждут результатов / А. Стригалёв
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=1641. –
Загл. с экрана.
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ті, а й в країнах СНД. Головним орієнтиром для упровадження нових
форм громадського впливу на злочинність у розглядуваній державі
є досвід не провідних країн, які мають вагомі здобутки у сфері запобігання злочинності (США, Велика Британія, ФРН, Франція, Японія).
Здебільшого запозичується, а іноді навіть прямо копіюється практика
Росії. І висвітлений вище матеріал є тому прямим підтвердженням1.
Республіка Казахстан. З метою формування загального уявлення
про тенденції, які намітились протягом останнього часу із злочинністю у Республіці Казахстан, дослідимо офіційну інформацію, що розміщена на сайті Комітету статистики цієї держави (див. табл. 6).
Таблиця 6
Дані про стан злочинності у Республіці Казахстан
протягом 2007–2013 років2
Роки 2007 2008 2009 2010
2011
2012 2013
Параметри
Всього
зареєстровано 128064 127478 121667 131896 206801 287681 359844
злочинів
Рівень злочинності на 10 тис.
83
81
77
81
125
–
–
населення
Кількість осіб,
––
––
79641 78078 78673 84411 83703
які вчинили
злочини з них
8344 7519 6651 6070 6362
–
–
неповнолітніх
1
Див. : Колодяжний М. Г. Запобігання злочинності громадськими формуваннями в Республіці Бєларусь / М. Г. Колодяжний // Теорія і практика правознавства. –
2014. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/
index.php?option=com_content&view=article&id= 701&Itemid=244&lang=uk. – Заголовок з екрана.
2
Див. : Комитет по статистике Республики Казахстан [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersOffences?_
afrLoop=245196295345739#%40 %3F_afrLoop%3D245196295345739 %26_adf.ctrlstate%3D9gjeu9297_90. – Загл. с экрана.
*
Дані отримано із Галузевої програми профілактики правопорушень у Республіці
Казахстан на 2011–2013 роки, затвердженої постановою Уряду Республіки Казахстан
від 21 грудня 2010 р. № 1390, і наводяться за період 2007–10 місяців 2010 р.

186

Розділ 8. Залучення громадськості до правоохоронної діяльності у країнах СНД

Закінчення табл. 4
Роки 2007 2008 2009 2010
2011
Параметри
Кількість осіб,
засуджених
35497 36351 39400 31968 26219
за вчинення
злочинів з них 2680 2853
–
1940 1355
неповнолітніх
Зареєстровано
51482 52696 49004 49625
–
крадіжок*
Зареєстровано
10930 11231 9274 8913
–
грабежів*
Зареєстровано
1994 1950 1623 1357
–
розбоїв*
Зареєстровано
угонів авто2411
2134 1930 1837
–
транспорту*

2012

2013

––

––

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Показники сучасного стану злочинності вказують, що, починаючи із 2009 р., загальний рівень злочинності у Республіці Казахстан
збільшився майже у тричі (+ 295,8 %). Це щодо абсолютних показників. Відносні показники злочинності також свідчать про посилення
криміногенності в цій державі, оскільки лише за період 2009–2011
рр. коефіцієнт інтенсивності злочинності збільшився з 77 до 125 (+
62,3 %) відповідно. Кількість осіб, які вчинили злочини, побільшало
з 2007 р. до 2011 р. на 5,1 %. Рівень реєстрації основних видів корисливих та корисливих насильницьких злочинів вказує на їх певне
скорочення. Протягом 2007–10 місяців 2010 рр. крадіжок поменшало
на 3,6 %, грабежів – на 18,5 %, розбоїв – на третину (– 31,9 %), угонів
автотранспорту – на чверть (– 23,8 %).
Однак, за даними Генеральної прокуратури Республіки Казахстан,
за 5 місяців 2014 р. порівняно із аналогічним періодом попереднього року зафіксовано зниження рівня усіх категорій злочинів. Зокрема,
загальний рівень злочинності за 5 місяців 2014 р. скоротився на 3,9 %,
злочини загальнокримінальної спрямованості – на 4,5 %. За тяжкістю
злочинів за цей період часу спостерігається такі значення зниження:
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особливо тяжкі злочини (– 22 %), тяжкі злочини (– 25,4 %), злочини
середньої тяжкості (– 0,9 %), невеликої тяжкості (– 1,7 %). Крім цього,
відбулось й зниження кримінальних посягань, які мали аналогічну
тенденцію за попередні роки: убивства (– 20,2 %), тяжкі тілесні ушкодження, що потягнули смерть потерпілого (– 15,1 %), крадіжки (–
2,7 %), грабежі (– 27,9 %), розбої (– 47,9 %), хуліганства (– 12,8 %)1.
Звідси виникає питання: за рахунок яких саме злочинів злочинність
у розглядуваній державі значно збільшилась? Адже за основними
групами найбільш поширених злочинів спостерігається скорочення
їх рівня. Видається, що рівень злочинності збільшується за рахунок
інших злочинів, що мають переважно економічну та корупційну
спрямованість.
За усередненими показниками, кожний сьомий злочинець в цій
країні вчинив злочин у стані алкогольного сп’яніння, кожний четвертий – у складі групи, більшість злочинців (77,4 %) на момент учинення кримінального посягання були безробітними2. Так виглядає сучасний стан злочинності у Республіці Казахстан.
Далі прослідкуємо, чи є в Республіці Казахстан вагомі соціальноекономічні підставі для стрімкого підвищення протягом 2009–2013
рр. злочинності, а потім її поступового скорочення, починаючи із
2014 р. Для цього проаналізуємо офіційну інформацію Комітету із
статистики цієї країни щодо показників соціального та економічного
розвитку держави у 2009–2013 рр. Вони свідчать про таке:
– номінальні грошові доходи населення у місяць у середньому на
душу населення (2009 р. – 232,4 дол. США, 2013 р. – 371,5 дол. США);
– питома вага населення із доходами нижче прожиткового мінімуму (2009 р. – 8,2 %, 2013 р. – 2,9 %);
– розмір прожиткового мінімуму (2009 р. – 85,8 дол. США,
2013 р. – 116,9 дол. США);
– економічно активне населення (2009 р. – 8,5 млн осіб, 2013 р. –
9 млн осіб);
1
В Казахстане снижается уровень преступности [Электронный ресурс]. – Режим
д о с т у п а : h t t p : / / w w w. e a s t t i m e . r u / n e w s / k a z a k h s t a n / v - k a z a k h s t a n e snizhaetsya-uroven-prestupnosti/7216. – Загл. с экрана.
2
В Казахстане растет уровень преступности [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://allbanks.kz/news/view/V-Kazahstane-rastet-uroven-prestupnosti. – Загл.
с экрана.
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– кількість офіційно безробітних (2009 р. – 554,5 тис. осіб,
2013 р. – 470,7 тис. осіб);
– середньомісячна номінальна заробітна плата (2009 р. – 456 дол.
США, 2013 р. – 717 дол. США);
– ВВП на душу населення (2009 р. – 7 165 дол. США, 2013 р. –
13 611 дол. США)1.
Указані цифри однозначно вказують на те, що в цій державі
з 2009 р. по 2013 р. спостерігається достатньо стабільна соціальноекономічна ситуація. Основні її показники за вказаний проміжок часу
збільшились в середньому у 1,5–2 рази. Це говорить про те, що в Республіці Казахстан немає соціально-економічних підстав для значного
збільшення рівня злочинності. Звідси слід зробити висновок, що вагомими детермінантами злочинності у представленій країні є не соціально-економічні, а здебільшого ті, які мають організаційно-управлінський характер. Вони пов’язані із неправильною організацію
державної політики щодо вироблення вірної правоохоронної стратегії на середньострокову перспективу, яка б відповідала сучасному
рівню криміногенності у казахському суспільстві. Вагомою обставиною суб’єктивного характеру, яка сприяє збільшенню злочинності
у вказаній країні, можна також назвати зміну порядку реєстрації
злочинів. Відповідно до розпорядження керівництва МВС Республіки Казахстан, з недавнього часу обліковуватись стали дріб’язкові
кримінальні посягання. Це,звичайно, потягло й підвищення рівня
злочинності в цій країні.
Наступним методологічним блоком буде розгляд форм участі
громадськості у запобіганні злочинності в Республіці Казахстан та
відповідності широти й глибини її використання в охороні громадського порядку.
Правовою основою залучення недержавних структур до протидії
злочинності у зазначенй країні є Закон Республіки Казахстан «Про
профілактику правопорушень» від 29 квітня 2010 р. № 271‑IV ЗРК.
У ст. 17 цього нормативно-правового акту передбачається участь
1
Комитет по статистике Республики Казахстан [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersOffences?_
afrLoop=245196295345739#%40 %3F_afrLoop%3D245196295345739 %26_adf.ctrlstate%3D9gjeu9297_90. – Загл. с экрана.
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громадян й організацій у профілактиці правопорушень шляхом:
організації правової пропаганди; участі у роботі консультативнодорадчих й експертних органів; сприяння іншим суб’єктам
профілактики1.
Спеціальним законодавчим документом у цій сфері є Закон
Республіки Казахстан «Про участь громадян у забезпечення
громадського 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 цього нормативноправового акту вказується, що громадяни, які беруть участь в охороні
правопорядку, мають право:
а) допомагати органам внутрішніх справ у заходах із забезпечення
громадського порядку, не пов’язаних із контрольними та наглядовими
функціями;
б) відвертати та припиняти злочини й адміністративні право
порушення;
в) для припинення злочинів застосовувати фізичну силу та інші
засоби, якщо у інший спосіб досягти вказаної мети не уявляється
можливим;
в) затримувати та доправляти до правоохоронних та інших органів
державної влади осіб, які вчинили злочини чи адміністративні
правопорушення; в окремих випадках обшукувати таких осіб для
вилучення в них вогнепальної зброї та небезпечних предметів;
г) здійснювати роз’яснювальну та правову роботу із профілактики
правопорушень, алкоголізму, наркоманії й токсикоманії;
д) вимагати від громадян дотримання громадського порядку та ін.
У ст. 8 аналізованого Закону навіть закріплено низку заходів
заохочення громадян, 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 Республики 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 та поширеною в цій
країні формою роботи громадськості із протидії злочинності є робота
ДНД. В деяких областях Республіки Казахстан дружини функціонували
ще до набрання чинності вищезгаданого закону, який регламентує
участь громадян в охороні правопорядку. Так, наприклад, ще у 2001 р.
у деяких районах країни діяло кілька сотень дружинників, які
звітували про розкриття десятків злочинів та сотень адміністративних
правопорушень1. Але з прийняттям цього законодавчого акту робота
недержавних правоохоронних структур у виді ДНД набула системного
характеру та поширилась на більшість регіонів країни. Станом на
2013 р. у Республіці Казахстан діяло 4,5 тис. громадських формувань
правоохоронної спрямованості загальною чисельністю майже 27 тис.
осіб. Вони у 2012 р. розкрили понад 1,7 тис. злочинів та виявили
більше 20 тис. адміністративних правопорушень2.
У Республіці Казахстан діяльність дружин здійснюється, як, до
речі, і в Республіці Бєларусь, переважно за галузево-виробничим
принципом. Це означає, що формування добровільних дружин
проводиться керівництвом відповідних підприємств, організацій,
навчальних закладів. Так, у лютому 2013 р. у м. Актобе у присутності
голови Управління внутрішніх справ відбулась наради керівників
найбільших підприємств та ВУЗів цього міста. На заході було
прийнято рішення про розширення лав дружинників за рахунок
робочих та студентів. Для цього з боку казахської поліції
надаватиметься організаційна, матеріальна та інша підтримка у виді:
навчання дружинників методам боротьби із правопорушниками;
методичної допомоги; проведення інструктажів та спільних заходів
з охорони громадського порядку3.
Питанням залучення свідомих казахів серйозно займаються
у південній столиці Республіки Казахстан – Алмати. Станом на 2013 р.
1
Лебедев В. ДНД – полиции опора / В. Лебедев // Казахстанская правда. – 2001. –
3 авг. – С. 5.
2
В Актобе обсудили формирование народных дружин [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://www.meta.kz/novosti/kazakhstan/777191‑v-aktobe-obsudiliformirovanie-narodnyh-druzhin.html. – Загл. с экрана.
3
В Актобе обсудили формирование народных дружин [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://www.meta.kz/novosti/kazakhstan/777191‑v-aktobe-obsudiliformirovanie-narodnyh-druzhin.html. – Загл. с экрана.
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тут нараховується 165 громадських формувань правоохоронної
спрямованості чисельністю майже 1,8 тис. членів. Більше того,
в цьому та інших казахських містах активно функціонують Ради
громадськості. До їх складу, окрім представників громадськості,
входять: дільничні інспектори поліції, інспектори у справах
неповнолітніх, місцеві депутати, представники місцевих органів
влади тощо. Ці органи спільно вирішують не лише можливості
розширення роботи ДНД, а й інші, не менш важливі, соціальні
проблеми: покращення освітлення вулиць, ушляхетнення місць
відпочинку та ін. В Алмати на теперішній час поширена практика
матеріального заохочення громадян за їх внесок у справу запобігання
злочинності. За підсумками 2012 р. преміями відзначено 820 членів
громадських формувань на суму 12 млн тенге (станом на січень
2017 р. становить близько 35 тис. дол. США)1. Високі показники
діяльності роботи дружинників звернули увагу керівництва органів
місцевої влади Алмати. З метою упорядкування їх роботи та
підвищення ефективності діяльності у 2014 р. було прийнято рішення
розробити й прийняти Регіональну програму розвитку дружин. Для
стимулювання дружинників пропонується навіть оплачувати за
рахунок державних коштів телефонні картки учасників ДНД та
надавати їм проїзні білети для більш оперативного переміщення
кварталами міста2.
Досвід роботи ДНД є й в інших областях Республіки Казахстан.
Наразі у Карагандинській області діє 850 громадських помічниківдобровольців. За їх допомогою у 2012 р. розкрито майже 100 злочинів
та виявлено понад 1,5 тис. правопорушень. На території цієї області
працює 8 студентських добровільних загонів, 45 рад громадськості,
які створені при відділках дільничних інспекторів поліції. У 2013 р.
керівництвом місцевих органів влади цієї області виділено понад
1
В Алматы патрулировать улицы будут общественные помощники полиции
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://meta.kz/novosti/kazakhstan/770504‑valmaty-patrulirovat-ulicy-budut-obschestvennye-pomoschniki-policii.html. – Загл. с экрана.
2
Патрулировать улицы Алматы будут народные дружинники [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://today.kz/news/life/2014‑04‑23/patrulirovat-ulicyalmaty-budut-narodnye-druzhinniki/. – Загл. с экрана.
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3 млн тенге (станом на січень 2017 р. становить близько 9 тис. дол.
США) для заохочення найбільш відповідальних членів ДНД1.
Активність залучення казахських добровольців можна відзначити
у Павлоградській області. Так, позаштатні помічники поліції у 2012 р.
виявили майже 50 злочинів, затримали 450 осіб, які вчинили
адміністративні правопорушення. В цій області функціонує 182
формування сприяння поліції (студентські загони, дружинники,
об’єднання «Сарбаз»). Усього павлоградським поліцейським
допомагають виконувати їх обов’язки понад 3 тис. добровольців.
У 2012 р. за допомогу в охороні правопорядку було відзначено 189
осіб на суму 1,4 млн тенге (станом на січень 2016 р. становить близько
4 тис. дол. США)2.
За загальним правилом, дружинники в цій країні здійснюють
патрулювання безкоштовно на визначених органами внутрішніх справ
маршрутах. Останні проходять через найбільш густонаселені
мікрорайони, 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 працюють, за їх позаурочну роботу
правоохоронної спрямованості може бути надано додаткові 3 дні до
основної відпустки3.
Як бачимо, 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
зазначеної держави. Така практика набирає обертів й у сфері боротьби
1
В Карагандинской области помощь полиции оказывают 852 добровольца [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://meta.kz/novosti/kazakhstan/775028‑vkaragandinskoy-oblasti-pomosch-policii-okazyvayut-852‑dobrovolca.html. – Загл. с экрана.
2
Более трех тысяч человек стали добровольными помощниками полиции в Павлодарской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://meta.kz/novosti/
kazakhstan/744094-.html. – Загл. с экрана.
3
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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із корупцією. За інформацією Агентства Республіки Казахстан по
боротьбі з економічною та корупційною злочинністю, лише протягом
2013 р. у країні було заохочено 229 громадян, які повідомили органи
влади про факт учиненого злочину корупційної спрямованості з боку
іншої особи. Сума матеріальної винагороди становить 25 млн тенге
(станом на січень 2017 р. становить близько 75 тис. дол. США).
Взагалі відповідно до Правил заохочення осіб, які повідомили про
факт корупційного правопорушення 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 встановлюються у таких розмірах:
– з а а д м і н і с т р ат и в н и м и с п р а в а м и п р о ко р у п ц і й н і
правопорушення – 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.
Поступово у Республіці Казахстан звертається увага й на
прогресивний досвід західних країн світу щодо запобігання
злочинності. Зокрема, йдеться про впровадження програм під назвою
«Сусідський догляд»2. Докладніше про аналоги такої програми у США
та Великій Британії йшла мова у попередніх розділах роботи.
«Сусідський догляд» полягає у підвищенні взаємодії мешканців
вулиці, кварталу чи окремого будинку як між собою, так й з органами
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.
2
В СКО возрождают отряды добровольных общественных дружин [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://meta.kz/novosti/kazakhstan/775036‑v-skovozrozhdayut-otryady-dobrovolnyh-obschestvennyh-druzhin.html. – Загл. с экрана.
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казахської поліції. Для цього сусіди мають повідомляти один одному
про те, що їх помешкання буде пустим деякий час через відрядження,
відпустку та інші сімейні обставини. У цьому випадку небайдужі
сусіди доглядають за тимчасово покинутим житлом та повідомляють
до правоохоронних органів у разі незаконних посягань на чуже майно.
Вивчення сучасного стану злочинності та форм залучення
громадськості до справи запобігання злочинності у Республіці
Казахстан дає підстави зробити такі висновки:
1) відсутність системності та прорахунки у державній політиці
боротьби зі злочинністю на тлі сталого економічного розвитку
призвели до суттєвого збільшення рівня злочинності у цій країні
протягом 2009–2013 рр.;
2) існування галузевого законодавства правоохоронної
спрямованості заклало фундамент для діяльності деяких громадських
формувань у сфері запобігання злочинності;
3) найбільш поширеною формою залучення приватного сектору
до охорони правопорядку є робота ДНД, чисельність та географія
якого постійно розширюється;
4) активізації казахського суспільства у добровільній допомозі
в охороні громадського порядку сприяє їх матеріальне заохочення;
5) орієнтиром для формування державної політики участі громадян
у протидії злочинності є модель передусім Російської Федерації, де
запровадження тих чи інших видів громадського впливу на злочинність
відбувається з певним випередженням у часі1.

1
Колодяжний М. Г. Запобігання злочинності громадськістю в Республіці Казахстан: сучасний стан і форми / М. Г. Колодяжний // Юрид. журнал. – 2015. – № 2. –
С.42–46.

195

Сучасний зарубіжний досвід громадського впливу на злочинність

Розділ 9
Використання громадськості
при запобіганні злочинності
в Ізраїлі
Актуальність дослідження питання громадського впливу на злочинність в Ізраїлі можна пояснити тим, що в цій країні спостерігається відносно низький рівень злочинності за існування цілої низки
негативних обставин, що її зумовлюють. По-перше, іудейський Ізраїль географічно розташований серед низки релігійно негативно
налаштованих проти нього мусульманських країн (Палестина, Ліван,
Єгипет, Сирія, Йорданія). Деякі з них мають територіальні претензії
до Ізраїлю, через що останній десятиліттями перебуває у стані замороженого воєнного конфлікту. По-друге, в Ізраїлі відмічається
високий ступінь загроз терористичного характеру. По-третє, велика
чисельність ізраїльтян, які мешкають за «зеленою лінією» та у кібуцах
(сільськогосподарських комунах), володіють автоматичною вогнепальною зброєю, що підвищує ризики вчинення злочинів, пов’язаних
із її застосуванням.
Попри несприятливі географічні, політичні, релігійні та інші
умови розвитку Ізраїлю, рівень злочинності у ньому є відносно невисоким. Це можна продемонструвати на прикладі рівня убивств. Цей
злочин традиційно визнається індикатором криміногенності у будьякій державі світу. За результатами Глобального дослідження убивств,
проведеного Управлінням ООН із наркотиків та злочинності, коефіцієнт убивств на 100 тис. населення в Ізраїлі станом на 2012 р. складав 1,9. Хоча в окремих великих ізраїльських містах, таких, як ТельАвів, цей показник у 2012 р. становив значно більше – 4,3 убивства
на 100 тис. населення. Для порівняння в Україні відносний рівень
убивств в цьому ж році складав понад у 2 рази більше, ніж в Ізраїлі –
4,5 убивств на 100 тис. населення1.
1
Див. : Global Study on Homicide – 2013: Trends, Contexts, Data / United Nations
Office on Drugs and Crime (UNODC). – Vienna, 2014. – Р. 153.
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Істотному скороченню злочинності в Ізраїлі, за оцінкою керівництва МВС цієї держави, сприяє широке залучення громадськості
до цього процесу. В цілому запобігання злочинності в Ізраїлі здійснюється відповідно до прийнятої кілька років тому стратегії громадської поліції. Вона полягає у тісному співробітництві й партнерських відносинах поліції та громадськості, покращенню послуг, що
надаються поліцією населенню, здійсненні фінансування правоохоронної діяльності із розширенням благодійної й меценатської допомоги. Для практичної реалізації зазначеної стратегії правоохоронними органами Ізраїлю прийнято рішення залучати до справи протидії злочинності усі інститути ізраїльського суспільства,
включаючи ділові кола. Все частіше до справи запобігання злочинності в Ізраїлі залучаються органи місцевого самоврядування, які
разом із поліцією в окремих населених пунктах створюють так
звані патрулі швидкого реагування1.
Аналіз інформації, розміщеної на офіційних веб-порталах Міністерства внутрішніх справ й Міністерства громадської безпеки Ізраїлю
дає підстави стверджувати, що основними формами громадського
впливу на злочинність у зазначеній державі на сучасному етапі є діяльність громадських патрулів, а також реалізація програм профілактики злочинності2. Розглянемо їх детальніше.
Громадські патрулі Ізраїлю називаються дружиною «Мішмар
Езрахі». Вона створена у 1974 р. у зв’язку із здійсненням низки терористичних нападів. Держава до теперішнього часу намагається посилити безпеку в ізраїльському суспільстві завдяки громадській пильності. Наразі вказане громадське об’єднання налічує понад 70 тис.
членів, які допомагають поліції Ізраїлю за багатьма напрямами її діяльності. Роботу «Мішмар Езрахі» забезпечує дві групи її підрозділів.
Першу групу складають підрозділи добровольців дружини безпеки.
У їх лавах налічується близько 50 тис. осіб. Учасники таких груп на
безоплатній основі виконують свої обов’язки до 4 год. на місяць.
1
Israel Police [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.police.gov.il. –
Заголовок з екрана.
2
Див. : Israel Police [Електронний ре сурс]. – Режим до ступу :
http://www.police.gov.il. – Заголовок з екрана; Ministry of Public Security [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://mops.gov.il. – Заголовок з екрана.
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Як правило, народні дружинники виконують свої обов’язки в Ізраїлі без поліцейської форми. Однак вони виділяються з решти громадян особливими знаками у виді жилетів, знаків, документів добровольця народної дружини. Загалом існує два типи розглядуваних
підрозділів: підрозділи забезпечення безпеки й допоміжні підрозділи.
Добровільні підрозділи забезпечення безпеки створюються та
функціонують переважно за місцем проживання їх членів. Формою
діяльності таких формувань є патрулювання й створення блокпостів
з метою недопущення терористичної діяльності, запобігання злочинам та затримання правопорушників. Патрулювання може бути пішим
або із використанням як власного автотранспорту, так й службових
поліцейських автомобілів1.
Допоміжні добровільні підрозділи в Ізраїлі займаються:
– роз’яснювальною діяльністю шляхом проведення лекцій, поширення довідкових матеріалів щодо розширення кримінологічної
поінформованості ізраїльтян про злочинність та заходи її запобігання.
Основними місцями поширення інформації профілактичного змісту
є громадські центри, районні ради, клуби пенсіонерів, загальноосвітні школи, вищі навчальні заклади та ін.;
– допомогою людям похилого віку у виді: їх супроводження до
банківських чи страхових установ з метою мінімізації учинення щодо
останніх корисливих й корисливих насильницьких злочинів; фізичної
допомоги під час відвідування закладів охорони здоров’я, торгівельних закладів;
– патрулюванням у громадських місцях навіть без зброї та спеціальних засобів для підвищення безпеки у найбільш криміногенних
районах міст та місцях високої концентрації проживання осіб літнього віку;
– здійсненням заходів щодо маркування майна громадян, у тому
числі й в електронний спосіб, з метою його оперативного виявлення
поліцією та повернення законному власникові після викрадення;
– допомогою жертвам насильницьких та корисливих злочинів
шляхом надання психологічних, правових, інформаційних та інших
консультацій, однак за обов’язкової згоди органів поліції.
1
About Israel Police [Елект ронний ре сурс]. – Режим до ступу :
http://www.police.gov.il/ EngArticlePage.aspx?aid=34. – Заголовок з екрана.
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Значна частина таких добровольців має вік, що не перевищує
35 років.
Для вступу до лав «Мішмар Езрахі» в Ізраїлі до їх майбутніх
членів висувається низка вимог: заповнення спеціального бланку народного дружинника-добровольця; проходження медичного обстеження на предмет відсутності заборон на зберігання й використання
вогнепальної зброї й спеціальних засобів; відсутність судимості;
прийняття відповідної присяги; одержання спеціального документу
добровольця-дружинника; добре знання прав і обов’язків добровольця-дружинника. Проходження зазначеної процедури й одержання
вказаних документів дає кандидату у добровольці «Мішмар Езрахі»
лише обмежене право здійснювати покладені на нього обов’язки.
Вони здійснюються без зброї та під наглядом поліцейських і більш
досвідчених членів цієї організації. Лише після взяття активної участі мінімум у двох вдало проведених операціях та отримання відповідних позитивних рекомендацій з боку керівництва такий кандидат
має право на призначення на посаду добровольця-дружинника на
постійній основі із правом зберігання і застосування у визначеному
законодавством порядку вогнепальної зброї. Це щодо добровільних
підрозділів забезпечення безпеки1.
Друга менш чисельна група «Мішмар Езрахі» у кількості 20 тис.
осіб представляє собою добровольців, задіяних за багатьма іншими
напрямами правоохоронної діяльності. Як правило, такі особи надають безкоштовну допомогу органам поліції Ізраїлю, тривалість якої
складає 8 год. поспіль, тобто повний робочий день, або 12 год. загальної кількості роботи на місяць. Вказана група «Мішмар Езрахі» складається із низки підрозділів, що задіяні у різних напрямах діяльності:
1) вахтенні представники народної дружини – надають допомогу
поліцейським під час реєстрації відомостей та іншої інформації від
громадян про вчинені правопорушення та злочини, яка надається
останніми за номером «100» (аналог номеру екстреного виклику
«102» в Україні або номеру «911» – у США);
2) помічники саперів народної дружини – здійснюють супроводження саперів-поліцейських, допомагають їм в охороні місць учи1
About Israel Police [Елект ронний ре сурс]. – Режим до ступу :
http://www.police.gov.il/ EngArticlePage.aspx?aid=34. – Заголовок з екрана.
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нення злочинів, де проводяться оперативно-розшукові й слідчі заходи,
а також під час знешкодження вибухових пристроїв;
3) морська поліція народної дружини – надає допомогу підрозділам морської поліції під час патрулювання, огляду, пошуку й рятування осіб на пляжах та причалах у Середземному морі, озерах Кінерет й Ейлат. Такі добровольці повинні мати права на управління
човном. Крім цього, зазначені особи проходять додаткову підготовку
з управління іншими плавальними засобами;
4) транспортна народна дружина – її члени слідкують за виконанням
учасниками дорожнього руху вимог його правил, дотриманням правил
безпеки, переміщенням вантажів. Зазначені дружинники навчаються
заходам наданням першої невідкладної медичної допомоги особам, які
її потребують у зв’язку із потраплянням у дорожньо-транспортну пригоду. Добровольці у праві ініціювати притягнення винних (водіїв та
пішоходів) до відповідальності за порушення правил дорожнього руху,
так само роз’яснювати останнім вимоги законодавства та заходи безпечної поведінки під час керування автотранспортними засобами;
5) дружина прикордонного сектору – здійснює патрулювання
здебільшого на власних позашляховиках території уздовж державного кордону Ізраїлю з метою мінімізації його незаконного перетину,
недопущення випадків терористичних посягань, скорочення крадіжок
продукції сільськогосподарського призначення тощо;
6) рятувальні дружини – покликані виявляти, рятувати, надавати
медичну допомогу й евакуювати мандрівників, туристів та інших осіб,
які заблукали, потрапили у різні небезпечні ситуації чи постраждали
внаслідок аварій або природних катаклізмів та ін.;
7) водолазні підрозділи добровольців – складаються з осіб із достатнім рівнем (не менше 50 підводних занурень) підготовки водолаза, які залучаються поліцією до розшуку осіб, які зникли, та різних
предметів у водоймах, що можуть бути використані судом в якості
доказів у вчиненні злочинів;
8) спостережні підрозділи добровольців – сприяють у забезпеченні поліцією та іншими правоохоронними структурами периферійної
безпеки під час проведення свят та інших масових заходів1.
1
About Israel Police [Елект ронний ре сурс]. – Режим до ступу :
http://www.police.gov.il/ EngArticlePage.aspx?aid=34. – Заголовок з екрана.
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Реалізація програм профілактики злочинності є також одним із
напрямів громадського впливу на злочинність у розглядуваній країні.
Профілактикою злочинності шляхом застосування програмного методу займається Міністерство громадської безпеки Ізраїлю.
Сучасним прикладом послідовної інноваційної моделі запобігання насильству на загальнодержавному рівні у представленій країні
є програма «Місто без насильства». Її апробація проведена у м. Ейлат,
що дозволило поширити позитивний досвід обмеження насильницьких злочинів по всьому Ізраїлю, починаючи із 2004 р. Основними
відмінностями цієї програми є: оцінка ризиків (криміногенних чинників), що сприяють поширенню насильства у цілому та злочинів
насильницької спрямованості, зокрема; дослідження географії й топографії насильницької злочинності для більш адресного її запобігання та виділення необхідних поліцейських сил і засобів у конкретних адміністративно-територіальних одиницях; залучення якомога
більше суб’єктів цієї програми; використання безкоштовної допомоги громадськості в усуненні чинників, що сприяють поширенню
насильницьких злочинів, тощо.
Застосування як суто правоохоронних, так й соціальних, економічних, психологічних, технічних, інформаційних та інших заходів
дозволило зменшити рівень насильницьких злочинів у районах застосування програми «Місто без насильства» від 20 % до 40 %. Обнадійливі результати реалізації вказаного профілактичного проекту
стало підґрунтям для його поширення на території 84 населених
пунктів Ізраїлю1.
Ще одним профілактичним проектом є програма «Мецила». Вона
носить однойменну назву відділу громади із запобігання злочинності. Цей відділ функціонує з 1999 р. й перетворений із Громадської
ради щодо скорочення злочинності в Ізраїлі. Мета роботи відділу –
ініціювання й просунення діяльності із запобігання злочинності
шляхом упровадження програм, розроблених спеціально для кожного населеного пункту цієї країни окремо, а також широке залучення
місцевих громад та їх мешканців до правоохоронної діяльності.
1
City Without Violence [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mops.gov.il/
Russian/ CrimeAndViolencePreventionRU/NonViolentCity/Pages/default.aspx. – Заголовок з екрана.
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Станом на 2016 р. робота відділу поширюється на 76 населених пунктів й 20 інтернатів для підлітків по всьому Ізраїлю. Крім цього, «Мецила» координує роботу так званих батьківських патрулів, яких наразі налічується 128, що створені при 110 міських адміністраціях.
Основними завданнями відділу «Мецила» є:
1) запобігання злочинності особливо в групах підвищеного ризику у підлітковому й молодіжному середовищі;
2) відновлення у різний спосіб батьківського авторитету перед їх
неповнолітніми дітьми;
3) інтеграція нових репатріантів в ізраїльське суспільство у співпраці із головами місцевих громад;
4) посилення соціального зв’язку у групах неєврейського населення Ізраїлю та профілактика злочинності у цих соціальних групах;
5) застосування програм профілактики злочинності із залученням
їх учасників до занять спортом;
6) посилення громадської правосвідомості у питаннях запобігання злочинності;
7) сприяння в організації роботи батьківських патрулів та координація їх діяльності тощо1.
Прикладом успішної профілактики злочинності в Ізраїлі є також
програма «Безпечне літо». Вона спрямована на організацію дозвілля
підлітків й осіб молодого віку у літній період року, коли вони знаходяться на канікулах та, відповідно, не задіяні у навчальному процесі. Місцеві органи влади разом із службами протидії насильству здійснюють
просвітницьку інформаційну державну кампанію з метою мінімізації
проявів насильства у різних соціальних групах в Ізраїлі. На реалізацію
заходів зазначеної програми профілактики злочинності виділяються
кошти як із державного бюджету, так із бюджету місцевих органів влади.
У фінансуванні заходів беруть активну участь місцеві бізнесмени. Головною відмінністю представленої програми є широка участь в її реалізації волонтерів, добровольців переважно на безоплатній основі2.
1
Metzila – Community & Crime Prevention [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mops.gov.il/English/CrimePreventionENG/CCP/Pages/Metzila.aspx. – Заголовок з екрана.
2
Safe Summer [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mops.gov.il/Russian/
CrimeAndViolencePreventionRU/summeractivities/Pages/default.aspx. – Заголовок
з екрана.
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Таким чином, вивчення сучасного стану використання громадськості під час запобігання злочинності в Ізраїлі показує, що ізраїльське суспільство знаходиться в умовах, коли нехтування добровільною
допомогою громадян у правоохоронній сфері призводить до загибелі
сотень життів ізраїльтян, які можуть бути вбиті унаслідок терористичних атак мусульман. Тому, на відміну від України та багатьох європейських країн, широке залучення громадськості до запобігання
злочинності в Ізраїлі є не лише спробою економії державних фінансів
чи згуртування різних верств населення, а й виступає жорсткою вимогою часу. Від пильності правоохоронних органів, збройних сил та
громадськості цієї країни залежить не тільки рівень злочинності та
безпеки, а й фактично територіальна цілісність та майбутнє Ізраїлю.
Дослідження сучасного стану та різноманіття форм державноприватного партнерства у сфері запобігання злочинності в Ізраїлі
відкриває нові перспективи для правозастосовної практики в Україні
щодо запровадження окремих елементів ізраїльської моделі протидії
злочинності.
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Розділ 10
Шляхи впровадження в Україні
прогресивного зарубіжного
досвіду громадського впливу
на злочинність
Кримінологія є наукою, предмет якої включає розробку заходів
запобігання злочинності. Як зазначається у Концепції розвитку
кримінологічної науки в Україні на початку ХХІ ст., найвищим рівнем
розвитку суспільного значення кожної науки є виконання прикладної
(конструктивно-проектної) функції1. Звідси здійснення кримінологією
вказаної функції значно ускладнюється без вивчення сучасного
прогресивного досвіду інших країн у сфері запобігання злочинності.
Зарубіжний позитивний досвід запобігання злочинності можна
використати у вітчизняній правотворчій й правозастосовній практиці.
Це необхідно для такого:
1) посилення результативності запобіжної діяльності правоохоронних органів шляхом участі громадян у затриманні злочинців
і правопорушників, охорони правопорядку, надання інформації про
вчинені злочини;
2) економічні вигоди, що полягають у заощадженні бюджетних
коштів через використання безкоштовної допомоги громадян у профілактиці злочинності;
3) оптимізація часу, сил і засобів поліцейських, що дозволяє зосереджувати їх увагу з другорядних на більш важливих виробничих
питаннях правоохоронної діяльності;
4) поглиблення взаємодії різних соціальних інститутів та суб’єктів
запобігання злочинності;
5) підвищення довіри громадян до органів державної влади взагалі й правоохоронних органів, зокрема. Тим більше, що відповідно
1
Концепція розвитку кримінологічної науки в Україні на початку XXI століття
// Інформаційний бюлетень Координаційного бюро з проблем кримінології АПрН
України. – К., 2002. – № 5. – С. 4.
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до Закону України «Про Національну поліцію» 2015 р. основним
критерієм ефективності діяльності органів Національної поліції вважається рівень довіри до них з боку населення1, що визначатиметься
шляхом здійснення регулярних незалежних соціологічних опитувань.
Стратегія «community policing» (політика орієнтації на місцеві
громади) є актуальною й для України, оскільки в нашій державі втрачено великий профілактичний потенціал, що існував в Україні у радянський період. Такі форми цієї діяльності, як ДНД (добровільні
народні дружини), ОПОП (опорні пункти охорони правопорядку),
товариські суди залишились у минулому. До того ж останнім часом
довіра українців до органів внутрішніх справ знаходилась на рівні
1–7 %2. Певні підвалини щодо соціально-обслуговуючої функції правоохоронних органів закладені у вже згаданому Законі України «Про
Національну поліцію» 2015 р., реалізація якої не уявляється можливою без тісної взаємодії із недержавними суб’єктами.
Вивчення й узагальнення сучасного прогресивного зарубіжного
досвіду у сфері участі громадськості щодо запобігання злочинності
дає підстави для виділення низки пропозицій, які стосуються удосконалення правоохоронної діяльності шляхом упровадження стратегії участі громадськості у запобіганні злочинності. 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 спрямованості3.
Заходи політичного характеру полягають у наявності 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.
1
Про Національну поліцію : Закон України від 2 липня 2015 р. № 580‑VIII //
Відом. Верхов. Ради України. – 2015. – № 40–41. – Ст. 379.
2
Довіра до міліції – нижче плінтуса [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://wz.lviv.ua/ukraine/122710. – Заголовок з екрана.
3
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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Виходячи із розуміння у західних країнах світу поняття «громадськість» у широкому значенні, необхідно відповідним чином формувати державну політику у сфері залучення різних соціальних інститутів до діяльності із запобігання злочинності в Україні. Звідси громадськістю 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 та
правопорушників.
Нормативним віддзеркаленням намагань керівництва держави
у реформуванні застарілих радянських підходів запобігання злочинності стала Концепція реформування кримінальної юстиції в Україні,
затверджена Указом Президента України від 8 квітня 2008 р.
№ 311/20081. Цей документ можна визнати першою спробою нормативного визначення принципів правоохоронної діяльності нового
зразка, де приділяється належна увага взаємодії органів кримінального переслідування із громадськістю, а також соціально-обслуговуючій спрямованості роботи органів внутрішніх справ.
Однак станом на 2016 р. основні положення зазначеної Концепції
лише починають реалізовуватись. Це стосується реформування української міліції та перетворення її в Національну поліцію; нормативного закріплення обов’язкового врахування рівня довіри громадян під
час оцінки результативності діяльності органів поліції та ін.
Після організації роботи патрульної поліції в Україні рівень довіри до неї знаходиться в різних містах в межах 50–80 %2. Це відповідає
середньоєвропейському рівню. Більше того, за даними соціологічних
установ, кожний 4‑й українець бере пряму чи опосередковану участь
1
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого
2008 року «Про хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних
органів» : Указ Президента України від 8 квітня 2008 р. № 311/2008 // Офіц. вісн.
України. – № 27. – 2008. – Ст. 838.
2
Див. : Рівень довіри до нової патрульної поліції більш ніж удвічі вищий, ніж
до старої міліції – опитування [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.unian.ua/society/1151178‑riven-doviri-do-novoji-patrulnoji-politsiji-bilsh-nijudvichi-vischiy-nij-do-staroji-militsiji-opituvannya.html. – Заголовок з екрана; Рівень
довіри киян до поліції склав 85 відсотків – Аваков [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://uapress.info/uk/news/show/98627. – Заголовок з екрана.
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у проведенні АТО1. Наразі є дуже поширеною діяльність волонтерського руху. Тому очевидно, що вказані обставини мають бути використані правоохоронними органами для прийняття політичних рішень
щодо створення довірливих партнерських відносин з громадянами,
усунення соціально-психологічної прірви між народом та поліцією.
На жаль, на теперішній час спостерігається штучне гальмування
передусім з боку керівництва правоохоронних органів процесу більш
широкого залучення громадян до діяльності із запобігання злочинності. Певні здобутки можна відзначити хіба що у воєнній сфері та
антикорупційній діяльності. Так, із початком проведення АТО у Донецькій і Луганській областях у 2014 р. відбулось пожвавлення волонтерського руху. Деякі представники громадськості міністром
оборони України були включені до складу департаменту тендерних
закупівель Міністерства оборони України з метою мінімізації корупційних ризиків під час освоєння мільярдів бюджетних коштів на
придбання одягу, взуття, ліків, спеціального обладнання, паливномастильних матеріалів та ін. для військовослужбовців Збройних Сил.
Крім цього, за останні роки простежується позитивна динаміка
у розширенні суб’єктів запобігання корупції за рахунок громадських
організацій та окремих громадян. Наразі в Україні налічується близько 200 громадських організацій, метою яких є формування державної
антикорупційної політики та обмеження корупційних ризиків у діяльності різних органів державної влади й місцевого самоврядування.
Певні підвалини запобігання корупції із використанням допомоги
громадян закріплені й у Законі України «Про запобігання корупції»
2014 р. У ньому передбачена діяльність так званих викривачів корупціонерів, тобто громадян, які надають правоохоронним органам,
у тому числі й в анонімний спосіб, інформацію про причетність державних службовців та інших осіб до корупційних практик. Законодавство гарантує відповідний захист викривачів корупціонерів.
У зв’язку із цим політичні декларації і заяви політичних партій,
фракцій, окремих політиків та громадських діячів про розвиток громадянського суспільства в Україні, створення відповідних засад для
1
Кожен четвертий українець займається волонтерством [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://4army.com.ua/kozhen-chetvertij-ukrayinets-zajmayetsyavolonterstvom. – Заголовок з екрана.
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розширення участі громадськості у запобіганні злочинності й корупції мають втілюватись у життя. Для цього необхідні, по‑перше, нормативно-правові підвалини, які дозволятимуть більш активно залучати громадян до правоохоронної діяльності, а, по‑друге, відповідні
управлінські рішення керівників центральних органів виконавчої
влади, включаючи органи кримінальної юстиції.
Нормативно-правові заходи упровадження прогресивного зарубіжного досвіду громадського впливу на злочинність в Україні 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 державного кордону» 2000 р.1 є застарілим. В ньому передбачено хіба
що залучення членів громадських формувань правоохоронної спрямованості до спільного із поліцейськими чи прикордонниками патрулювання (ст. 11). Це означає, що зазначений нормативно-правовий
акт не охоплює багатьох прогресивних форм громадського впливу на
злочинність. Наприклад, в США поширена діяльність громадських
патрулів «Янголів-охоронців». До їх складу входять лише добровольці, без участі поліцейських. Їх зовнішній вигляд майже нічим не відрізняється від поліцейських, за виключенням відсутності табельної
зброї. Ефективність цих патрулів висока, на що вказує скорочення
загальнокримінальної злочинності в районі їх функціонування до
30 %2. Створення подібних патрулів в Україні із відповідним внесенням змін до чинного законодавства дозволило б поліпшити криміногенну обстановку у багатьох обласних центрах держави. Такі патрулі
могли б стати «очами й вухами» українських поліцейських й посприяти оперативному втручанню правоохоронців у конфліктні ситуації
чи затриманню злочинців за «гарячими слідами».
З метою стимулювання громадян у наданні відомостей про осіб,
які підозрюються у вчиненні певного злочину, чи які знаходяться
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
Ангелы-хранители подземки: в Нью-Йорке добровольцы патрулируют метро
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://4army.com.ua/kozhen-chetvertijukrayinets-zajmayetsya-volonterstvom. – Загл. с экрана.
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у розшуку, необхідно доповнити Закон України «Про Національну
поліцію» 2015 р. положенням про грошове заохочення інформаторів,
які надали відомості про вчинений злочин чи злочинця, який розшукується правоохоронними органами.
Крім цього, центральним органам виконавчої влади, окремим
міністерствам бажано враховувати думку громадськості під час розробки й прийняття тих чи інших нормативно-правових актів у сфері
правоохоронної діяльності.
Реалізація заходів організаційно-управлінської спрямованості залежить від наявності політичної волі і рішучості правоохоронних
органів, а також відповідних правових засад розширення громадського впливу на злочинність. Представлені заходи є різноманітними,
упроваджуються низкою органів державної влади.
Заслуговує на увагу пропозиція про створення в Україні пілотних
проектів у сфері запобігання злочинності. Така практика є доволі поширеною в США, Великій Британії та деяких інших країнах-членах
ЄС. Зокрема, результати кримінологічних й соціологічних досліджень, що проводяться у науково-дослідних установах й навчальних
закладах нашої країни, мають використовуватись зацікавленими органами державної влади, до яких передусім відноситься Міністерство
внутрішніх справ України. Воно має брати участь в оцінці результативності таких проектів, а потім поширювати прогресивний досвід,
що застосовувався на локальному рівні, на більшу територію у регіональних чи навіть державних масштабах. Прикладом є програми
«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.
Цьому заважало, по‑перше, відсутність політичної волі, відповідного
управлінського рішення керівництва правоохоронних органів обласного рівня, а також належне державне фінансування представлених
профілактичних програм. По-друге, не було бажання самої громади
у використанні позитивного зарубіжного досвіду, який забезпечує
підвищення рівня безпеки у районі проживання й істотне зменшення
криміногенності.
Пропонується проведення раз у 3–6 місяців загальних зборів
громадян за місцем проживання. Наприклад, відповідно до чинного
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законодавства в Україні з липня 2016 р. багатоквартирні будинки,
що знаходяться у комунальній власності, управлятимуться шляхом
створення ОСББ (об’єднань співвласників багатоквартирних
будників)1. У процесі створення і діяльності ОСББ, періодичного
вирішення різних житлових та господарських питань на загальних
зборах мешканців можуть вирішуватись й інші, додаткові питання
правоохоронної спрямованості. На такі збори через начальника
районного відділу Національної поліції бажано запрошувати поліцейського, який би покращував кримінологічну поінформованість
громадян шляхом: надання корисної інформації про стан злочинності в районі, найбільш криміногенні місця; повідомлення про
способи зменшення віктимності різних категорій громадян (жінок,
дітей, пенсіонерів). Поліцейські можуть і 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 влада має
сприяти у створенні громадянами органів самоорганізації населення у виді сільських, квартальних чи будинкових комітетів. Ці комітети, окрім вирішення житлових, соціальних питань, повинні надавати правоохоронним органам допомогу в охороні громадського
порядку на території обслуговування відповідного комітету, лобіювати шляхом надання колективних заяв до народних депутатів,
місцевих органів влади про виділення фінансової допомоги в оснащенні громадських патрулів, посилення технічного й інформаційного забезпечення охорони правопорядку.
До речі, високий ступінь взаємодії органів Національної поліції
із ОСББ простежується останнім часом у м. Києві. Поліцейські постійно звітують про виконані доручення керівництва щодо: перевірки
пунктів прийому чорних й кольорових металів; збору оперативної
інформації про місця виготовлення, вживання та розповсюдження
наркотичних засобів і психотропних речовин; діяльності підпільних
казино та інших гральних закладів; припинення діяльності та демонтажу тимчасових торговельних споруд, що здійснюють реалізацію
1
Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку :
Закон України від 14 травня 2015 р. № 417‑VIII // Відом. Верхов. Ради України. –
2015. – № 29. – Ст. 262.
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спиртних напоїв на розлив, у першу чергу розташованих біля навчальних закладів та ін.1
В Україні мають поглиблюватись процеси децентралізації державної влади, проведення адміністративної реформи для того, щоб розширювався доступ громадян до інформації, спрощувався механізм
урахування владою, у тому числі органами кримінальної юстиції,
думки громадян про напрями модернізації правоохоронної діяльності.
Це не уявляється можливим без запровадження повноцінного електронного урядування. Головним управлінням МВС України в областях та
в м. Києві пропонується за прикладом органів місцевого самоврядування використовувати сучасний досвід запровадження елементів
електронного урядування. Доречно було б поширити практику надання громадянами електронних петицій до органів Національної поліції,
які мають розміщуватись на офіційних веб-порталах правоохоронних
органів. У цих петиціях можуть пропонуватись представниками місцевої 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 перетворились на
притони, місця вживання наркотичних засобів і психотропних речовин,
де необхідно, за можливості, посилити патрулювання поліцейськими.
Також громадянами можуть подаватись петиції із пропозиціями про
доцільність чи недоцільність призначень окремих осіб на посаду начальників районних відділів поліції. Подібний досвід доволі поширений
у графствах Великої Британії. Місцева поліція у свою чергу також може
розміщувати на офіційних сайтах пропозиції щодо удосконалення профілактики злочинності для вивчення ставлення до них місцевої громади. Такі кроки, безсумнівно, підвищать ефективність правоохоронної
діяльності, а також сприятимуть налагодженню партнерських взаємовідносин поліції і громадян відповідно до запобіжної стратегії
«community policing».
В межах покращання доступу громадян до інформації та посилення їх кримінологічної поінформованості слід упроваджувати су1
Головне управління Національної поліції у м. Києві [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://www.kyiv.npu.gov.ua/uk/publish/article/233994. – Заголовок
з екрана.

211

Сучасний зарубіжний досвід громадського впливу на злочинність

часні західні зразки візуалізації злочинності за допомогою картографічного опрацювання. За прикладами багатьох міст США та лондонської поліції проекти «Карта злочинності» запроваджуються й у
деяких містах України. Так, у вересні 2015 р. на офіційному вебпорталі харківської поліції розміщено карту злочинності у м. Харкові. На ній можна простежити рівень та поширеність низки злочинів
загальнокримінальної спрямованості (убивства, нанесення тілесних
ушкоджень, розбої, грабежі, крадіжки, угони автотранспорту та
ін.) у різних районах міста чи на окремих вулицях. Запровадження
цього проекту викликало схвальні відгуки харків’ян на гостей міста.
Є очевидним, що аналогічні проекти візуалізації злочинності на місцевому рівні слід поширювати по всій Україні. Однак побудова карт
злочинності має здійснюватись виключно на підставі актуальної
офіційної статистичної інформації про злочинність, якою оперують
органи прокуратури й Національної 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 нормативно-правового акту передбачають регулярне щорічне
звітування керівництвом як всієї 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 поліцейських із мешканцями місцевих громад (районів, мікрорайонів в містах, сел, селищ) на загальних зборах.
З метою розширення участі громадськості у запобіганні злочинності потребує практична реалізація положень постанови Кабінету
Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 3 листопада 2010 р. № 9961.
В ній особливо наголошується на створенні й організації діяльності
громадських, наукових, консультативних рад та інших дорадчих
структур у роботі центральних органів державної влади й органів
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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місцевого самоврядування. Такі ради мають брати постійну участь
на колегіях правоохоронних органів, контролювати їх діяльність, особливо щодо законності й цільового характеру витрачання бюджетних
коштів, сприяти більш широкому залученню громадських об’єднань
й окремих громадян до сфери запобігання злочинності й охорони
правопорядку.
Окрім цього, в Україні необхідно створити інститут доброчесного інформаторства за прикладом США. В цій країні за надання інформації про вчинення певною особою корупційного злочину можна
одержати від ФБР винагороду до 25 тис. дол. США1. Подібна практика існує в Республіці Казахстан, де за надання подібних відомостей
можна одержати від Агентства запобігання економічній і корупційній
злочинності грошове заохочення, еквівалентне 550 дол. США2.
В Україні ж інститут доброчесного інформаторства на законодавчому
рівні закріплений лише у Законі України «Про запобігання корупції»
2014 р., де передбачена діяльність викривачів корупціонерів. За таким
прикладом 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 викривачів на державному й місцевому рівнях. Слід активно залучати 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. Загальновідомо, що протягом 2014–2015 рр. робота волонтерів набула в нашій державі широкої поширеності за багатьма напрямами. Поштовхом до розвитку
волонтерського руху стало проведення в Україні фінальної частини
1
Артеменко І. А. Державна політика протидії організованій злочинності та
корупції в Україні / І. А. Артеменко [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://inter.criminology.onua.edu.ua/?p=8908. – Заголовок з екрана
2
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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ЄВРО – 2012. Для закріплення правового статусу волонтерів у 2011 р.
було прийнято Закон України «Про волонтерську діяльність». У ньому робота волонтерів визначається як добровільна, безкорислива,
соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється
волонтерами та волонтерськими організаціями шляхом надання волонтерської допомоги1. Перелічуються й різні види волонтерської
діяльності, які мають здебільшого соціальну спрямованість й пов’язані
із наданням допомоги малозабезпеченим верствам населення.
За даними експертів, у 2014 р. майже чверть українців у різній
формі займалася волонтерством. Близько 70 % з них спрямовують
свою діяльність на підтримку військовослужбовців у боротьбі із сепаратистами під час проведення АТО у Донецькій та Луганській областях. Однак, як показують реалії, діяльність волонтерів не завжди
є виключно соціальною. Добровільна й безоплатна допомога надається волонтерами правоохоронцям у виді цінної інформації про діяльність незаконних військових формувань, 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 юстиції. Останні можуть і мають використовувати оперативні дані волонтерів про злочини проти основ
національної безпеки. До того ж волонтери можуть стати надійним
резервом для роботи інших добровільних об’єднань правоохоронної
спрямованості2.
Організаційно-управлінські заходи удосконалення стратегії громадського впливу на злочинність стосуються й відповідного формування складу патрулів із охорони громадського порядку. До них на
добровільних засадах необхідно залучати студентів й молодь. Потенційним резервом виступають демобілізовані бійці, які брали
участь в зоні АТО. Останні можуть допомагати патрульним поліцейським охороняти громадський порядок, але за умови несення
1
Про волонтерську діяльність : Закон України від 19.04.2011 р. № 3236‑VI //
Відом. Верхов. Ради України. – 2011. – № 42. – Ст.435.
2
Колодяжний М. Г. Сучасні форми участі громадськості у запобіганні злочинності
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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служби без зброї. Позитивним прикладом є підрозділи «Сотня Лева»
та «Азов», бійці яких разом із поліцейськими охороняють правопорядок у Харкові.
Окремої уваги заслуговує практика розробки і реалізації в Україні заходів державних, обласних і міських комплексних програм запобігання злочинності. Наразі вони представляють собою декларативні документи, які владою здебільшого реалізовуються із нецільовим використанням бюджетних коштів. За результатами проведених
в Україні досліджень, Рахункова палата України неодноразово визнавала такі програми недієвими та 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 за європейським зразком.
Для активізації української молоді у наданні на добровільних засадах допомоги правоохоронним органам в питаннях профілактики
злочинності необхідно використовувати досвід таких країн, як Королівство Нідерландів та США. В них керівники підприємств, установ
і організацій різних форм власності під час прийому працівників на
роботу звертають увагу на безкоштовну волонтерську та іншу діяльність 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 досягнення значних результатів у професійній діяльності й реалізації кар’єрних
амбіцій на початкових етапах виконують функції волонтерів із надання соціальної та іншої допомоги різним категоріям найбільш незахищених верств населення. Основна причина подібних масових
альтруїстичних потягів у США та країнах ЄС – бажання досягти
життєвого успіху, який не уявляється можливим без певних обмежень,
1
Голіна В. В. Державне програмування і регіональне планування заходів
запобігання злочинності в Україні : монографія / В. В. Голіна, С. Ю. Лукашевич,
М. Г. Колодяжний ; за заг. ред. В. В. Голіни. – Х. : Право, 2012. – 304 с.
2
Колодяжний М. Г. Перспективи використання прогресивного зарубіжного
досвіду щодо громадського впливу на злочинність / М. Г. Колодяжний //
Кримінологічна 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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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. Перший аспект полягає у захисті й дотриманні в Україні прав людини
і громадянина. Застосування тортур та катування, що іноді мають
місце щодо підозрюваних в ізоляторах тимчасового перебування МВС
України, обвинувачених, які перебувають у слідчих ізоляторах, засуджених в установах виконання покарань посилюють недовіру
окремих громадян й суспільства у цілому до правоохоронної й судової системи. Вказані негативні обставини поглиблюють психологічну
прірву між народом і владою. Тому першочерговим завданням усієї
системи кримінальної юстиції є беззаперечне дотримання прав людини і громадянина, закріплених у Конституції України та чинному
законодавстві України. Це має стати фундаментом для розвитку інших
напрямів більш широкого залучення різних інститутів громадянського суспільства до справи протидії злочинності. Вона не уявляється
можливою без моральної, фізичної, інформаційної та іншої підтримки населення.
Другий аспект запровадження у нашій державі елементів запобіжної стратегії «community policing» стосується популяризації участі громадян у сфері запобігання злочинності. Добровільна участь
передусім молоді у діяльності, наприклад, громадських формувань
правоохоронної спрямованості має стати своєрідним сучасним суспільним трендом. І функцію популяризації відповідного стилю життя й поведінки 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 правоохоронним органам у запобіганні злочинності можуть бути:
а) створення відповідної соціальної реклами, яку необхідно поширювати по телебаченню по всіх телеканалах, у друкованих ЗМІ,
а також мережі Інтернет;
216

Розділ 10. Шляхи впровадження в Україні прогресивного зарубіжного досвіду...

б) популяризація волонтерського руху та добровільних загонів
самоорганізації студентської молоді у вищих навчальних закладах
через лекції та поширення листівок й пам’яток;
в) організація телевізійних проектів і телешоу щодо: правової
допомоги громадянам, які виявили бажання зареєструвати статут та
організувати 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 й шляхи їх
подолання; виступи міністра внутрішніх справ, начальників обласних
управлінь Національної поліції про особливості співпраці поліцейських з окремими громадянами із виявлення злочинів й правопорушень, а також переваг партнерських взаємовідносин правоохоронних
органів і громадськості тощо.
Результативність виконання заходів технічної спрямованості
у сфері участі громадськості щодо запобігання злочинності залежить
від успіхів реалізації заходів політичного, правового, організаційноуправлінського й соціально-психологічного характеру. До таких
заходів можна віднести:
– сприяння окремими громадянами у монтажі у під’їздах
багатоповерхових будинків, на вулицях, де розташовані приватні
будинки, автостоянках тощо камер відеоспостереження. Вони можуть
встановлюватись як органами влади самостійно за ініціювання
громадян, так й останніми за власні кошти;
– здійснення громадянами благодійних внесків для придбання
необхідного обладнання (ліхтарики, рації, електрозвукові пристрої,
гучномовці, спеціальний одяг і взуття) та інших засобів для оснащення
осіб, які беруть участь у діяльності громадських патрулів. За
можливості, патрулювання може здійснюватись на моторолерах чи
автомобілях у разі, якщо розмір благодійної допомоги дозволяє їх
придбати. Очевидно, що здійснення патрулювання вулиць із
використанням авто- чи мототранспорту збільшить територію
обслуговування та сприятиме ефективності охорони громадського
порядку;
– участь талановитих студентів, програмістів та інших спеціалістів сфери IT-технологій у розробці технічної документації та
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відповідного електронного програмного забезпечення для упровадження на місцевому рівні проектів «Карта злочинності», а також
технічній підтримці подальшого упровадження системи електронного урядування в Україні. Прикладом може слугувати система
електронних державних тендерних закупівель під назвою «ProZorro»
й експериментальна програма електронного урядування «E-progress».
У розробці, тестуванні й налагодженні повноцінної роботи представлених проектів брали і беруть участь, у тому числі, програмістидобровольці.
Існують, безперечно, й інші напрями упровадження стратегії
«community policing» у вітчизняній правотворчій та правозастосовній
практиці.
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Висновки
Монографічне дослідження сучасного зарубіжного досвіду
громадського впливу на злочинність дозволяє дійти таки висновків.
1. Сучасне розуміння громадськості як скуб’єкта запобігання
злочинності у провідних, передусім західних, країнах світу
відрізняється від такого розуміння в Україні. Якщо за чинним
законодавством України громадськість представлена громадськими
формуваннями правоохоронної спрямованості та окремими
громадянами, то за кордоном громадськість включає значно ширше
коло учасників: засоби масової інформації, церква, релігійні
організації, волонтери, органи і установи різних форм власності із
надання публічних послуг, батьки злочинців й правопорушників тощо.
2. Ретроспективний аналіз уявлення світової спільноти про
громадськість та її участь у сфері запобігання злочинності дає
підстави стверджувати, що з 1955 р. по теперішній час таке розуміння
якісно змінилось. Традиційні форми громадськості у виді
добровольців-помічників поліції чи учасників загонів з охорони
громадського порядку, які існували у першій половині ХХ ст.,
розширені зараз за рахунок інших категорій добровольців. Ними
є представники волонтерського руху, студенти, школяри та ін., які
беруть виключно на добровільних й безоплатних засадах участь
у реалізації заходів програм профілактики різних видів злочинності
переважно на місцевому (територія мікрорайону, селища) чи навіть
локальному (підприємство, організація, вищий навчальний заклад,
школа) рівнях.
3. Різноманіття громадського впливу на злочинність і широта
його застосування у конкретному суспільстві чи місцевій громаді
залежить від зацікавленості держави у більш глибокому впровадженні
цієї запобіжної стратегії. Зазначена зацікавленість може виражатись
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у належному фінансуванні діяльності громадських об’єднань
правоохоронної спрямованості, націленні діяльності органів поліції
на тісне співробітництво із місцевим населенням й налагодженні
з ним партнерських відносин, створенні відповідних правових
підстав розширення участі громадськості у правоохоронній
діяльності та ін.
4. Світовим співтовариством на різних рівнях (міжнародному,
національному, регіональному й місцевому) закладаються необхідні
нормативно-правові засади упровадження стратегії участі
громадськості у запобіганні злочинності. Рекомендації ООН, що
виробляються у сфері запобігання злочинності, прогресивний досвід,
який вивчається регіональними інститутами ООН, узагальнюється
у зазначеній царині й поширюється на багато країн світу.
5. Головними перевагами стратегії громадського впливу на
злочинність порівняно з іншими традиційними кримінальноправовими підходами у боротьбі з нею є: значне заощадження коштів
державного бюджету через використання безкоштовної допомоги
громадян та їх об’єднань у справі запобігання злочинності;
налагодження партнерських відносин громадянського сусупільства
та його окремих інститутів з органами кримінальної юстиції;
підвищення довіри громадян до правоохоронних органів та держави
загалом; оптимізація діяльності органів кримінального переслідування;
зменшення робочого навантаження на працівників поліції завдяки
використанню додаткових сил добровольців та інших категрій
громадян у сфері профілактики злочинності тощо.
6. Вивчення сучасного стану участі громадських формувань
в охороні правопорядку в США показав, що завдяки різноманіттю
форм громадського впливу на злочинність, солідному фінансуванню
діяльності із запобігання злочинності на федеральному рівні, рівні
штатів і окремих міст у цій країні протягом 2000–2016 рр. вдається
здійснювати ефективний контроль злочинності. Основними
напрямами участі громадськості у запобіганні злочинності в США є:
охорона добровольцями громадського порядку як у складі піших
і автомобільних патрулів за участі поліцейських, так й окремо; участь
у реалізації програм профілактики рецидивній, підлітковій,
наркотичній, організованій злочинності та інших злочинних проявів;
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повідомлення про вчинені злочини та осіб, які розшукуються
правоохоронними органами; участь у просвітницьких заходах.
7. Дослідження досвіду Великої Британії у використанні громадськості під час запобігання злочинності засвідчив схожість у цій
сфері із практикою США. Політика орієнтування на місцеві громади
є основним вектором розвитку сучасної британської правоохоронної
стратегії, на запровадження якої виділяються чималі кошти із державного, місцевого бюджетів та із спонсорських джерел. Одним із головних показників ефективності роботи поліції Великої Британії є,
з одного боку, рівень партнерських відносин з місцевим населенням,
а, з другого, – співвідношення витрачених коштів на боротьбу зі злочинністю та обсягу заощаджених коштів і людських ресурсів від
потенційних злочинів, яким вдалось запобігти. Найбільш поширеними формами британської практики громадського впливу на злочинність є: діяльність добровільних помічників поліції; реалізація таких
програм профілактики злочинності, як «Сусідське спостереження»,
«Вуличне патрулювання», «Квартальний констебль», «Зупини злочинця» та ін.
8. Вивчення сучасного стану участі громадськості у сфері
запобігання злочинності у країнах-членах ЄС показав про
неодноманітність застосування цієї запобіжної стратегії у різних
європейських країнах. Це можна пояснити відмінністю національної
ментальності, підходами, що склалися за багато років у правоохоронній
сфері в окремих європейських державах, фінансовими можливостями
окремих країн ЄС, обмеженість яких у переважній більшості заважає
залучати громадськість до сфери запобігання злочинності. Найбільш
прогресивною практика застосування стратегії громадського впливу
на злочинність має місце у розвинених з соціально-економічної точки
зору європейських країнах: ФРН, Франції, Королівстві Нідерландів
та ін. Традицйним напрямом участі громадськості у запобіганні
злочинності в країнах-членах ЄС стала реалізація місцевих програм
профілактики злочинності із залученням добровольців та інших
категорій громадян. Надання інформації про вчинені злочини є менш
поширеною в Європі, аніж, наприклад, у США.
9. Запобігання злочинності в Японії можна визнати майже зразковим. На це вказує істотне скорочення рівня загальнокримінальної
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злочинності протягом 2003–2013 рр. Крім цього, базисом успішної
реалізації стратегії громадського впливу на злочинність в Японії
є специфічна ментальність японців. Вона пов’язується із повагою
власних батьків й осіб похилого віку, історично усталеною відповідальністю громади за свого члена та взяття активної участі першої
у застосуванні виховного впливу на правопорушників у разі вчинення останніми злочину. Японії порівняно з багатьма розвиненими
країнами світу вдалось перейняти західний економічний і демократичний досвід й не втратити національних форм соціального контролю.
Найбільш поширеними формами громадського впливу на злочинність в Японії є: діяльність низки громадських організацій (Асоціації запобігання злочинності, Федерація запобігання злочинності,
«Старші брати і сестри»); створення асоціацій батьків й учителів,
асоціацій відвернення розбійних нападів у багатоквартирних будинках
і на фінансові установи, сусідських й квартальних комітетів, що тісно
співпрацюють із низовими ланками японської поліції – поліцейськими будками (в містах) та поліцейськими постами (в сільській місцевості).
Різноманіття громадських організацій правоохоронної
спрямованості в Японії можна пояснити, окрім соціальнопсихологічних передумов, ще й обставинами соціально-економічного
характеру. Зокрема, значний обсяг бюджетних коштів, які вдалось
заощадити у цій країні після Другої світової війни внаслідок
демілітаризації та фактичної міжнародно-правової заборони на
розвиток власних збройних сил, було спрямовано на гуманітарну
сферу, в тому числі на організацію діяльності мережі сотень
громадських організацій правоохоронної спрямованості.
10. Високий рівень злочинності у країнах Латинської Америки,
значна питома вага насильницьких злочинів, злочинів, пов’язаних із
затосуванням вогнепальної зброї й незаконним обігом наркотичних
засобів і психотропних речовин, зумовлюють відповідне переважно
кримінально-правове реагування держав цього регіону на злочинні
прояви. Разом із тим останнім часом у країнах Латинської Америки
спостерігається активізація упровадження стратегії громадського
впливу на злочинність, яка у більшості випадків зводиться до участі
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громадян у програмах профілактики різним видам злочинів, надання
згоди на участь у соціологічних і кримінологічних дослідженнях
злочинності. Рідше має місце створення нелегальних, іноді озброєних,
груп добровольців, які здійснюють супротив учасникам
латиноамериканських наркокартелів.
11. Аналіз та узагальнення практики окремих країн СНД щодо
залучення громадськості до правоохоронної діяльності показав, що
вона, за окремими виключеннями, мало чим відрізняється від
радянського періоду. Найбільш різноманітною є реалізація зазначеної
стратегії у Російській Федерації, де особливо до 2015 р. виділялись
значні кошти на сферу запобігання злочинності, а також розширювався
громадський вплив на неї шляхом: створення по всій країні мережі
громадських, у тому числі козачих, патрулів; організації діяльності
опорних пунктів охорони правопорядку; започаткування
зарекомендованої вже багато років у західних країнах світу систему
грошового заохочення громадян за інформування органів поліції про
осіб, які вчинили злочини чи які перебувають у розшуку.
Основною формою участі громадськості у запобіганні злочинності
у Республіці Казахстан є патрулювання. При цьому відмічається
активізація діяльності Агенства із запобігання економічній
злочинності і корупції, яка виділяє чималі кошти на заохочення
казахів, які повідомляють правоохоронні органи про злочинну
діяльність корупціонерів та інших осіб, причетних до корупційної
діяльності.
12. Наявність великої кількості загонів самооборони й загальна
згуртованість суспільства Ізраїлю пояснюється перебуванням цієї
країни тривалий час у стані замороженого воєнного конфлікту та
наявністю великих ризиків терористичних проявів. Найбільш поширеною формою участі громадськості у запобіганні злочинності
в Ізраїлі є діяльність понад 10 різних за спрямованістю громадських
патрулів (дружини «Мішмар Езрахі»). Кількість їх членів наразі
налічує більше, ніж 70 тис. осіб. За підтримки МВС та Міністерства
громадської безпеки Ізраїлю успішно реалізується низка програм
профілактики злочинності («Місто без насильства», «Мецила»,
«Безпечне літо» та ін.). У них активну участь беруть добровольці
й волонтери.
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13. Дослідження сучасного прогресивного зарубіжного досвіду
участі громадськості у запобіганні злочинності дає підстави для
виділення низки напрямів його упровадження в Україні. Заходи цих
напрямів класифіковано за характером на кілька груп:
а) політичні (реформування застарілих радянських підходів запобігання злочинності, вироблення політичної волі на використання
сучасних альтернативних підходів у модернізації правоохоронної
діяльності та ін.);
б) нормативно-правові (прийняття нового Закону України «Про
участь громадян у запобіганні і протидії злочинності»; доповнення
Закону України «Про Національну поліцію» 2015 р. положенням
про грошове заохочення інформаторів, які надали відомості про
вчинений злочин чи злочинця, який розшукується правоохоронними
органами; враховуння думки громадськості під час розробки й прийняття тих чи інших нормативно-правових актів у сфері запобігання злочинності);
в) організаційно-управлінські:
– створення в Україні пілотних проектів у сфері запобігання злочинності із залученням сил і засобів громадськості;
– використання зацікавленими органами державної влади результатів кримінологічних й соціологічних досліджень, що проводяться
у науково-дослідних установах й навчальних закладах нашої країни
у сфері запровадження стратегії громадського впливу на злочинність;
– проведення раз у 3–6 місяців загальних зборів громадян за
місцем проживання з метою: створення квартальних і будинкових
комітетів як форм самоорганізації населення; організації діяльності
громадських патрулів, їх технічного оснащення; ініціювання перед
місцевими органами влади і районним відділом Національної поліції
посилення охорони правопорядку в районі проживання; покращення
кримінологічної поінформованості мешканців мікрорайонів про криміногенну обстановку за місцем мешкання; надання поліцейським
інформації про вчинені злочини та осіб, які розшукуються правоохоронними органами;
– поглиблення процесів децентралізації державної влади, проведення адміністративної реформи для того, щоб розширювався доступ громадян до інформації, спрощувався механізм урахування
224

Висновки

владою думки громадян про напрями модернізації правоохоронної
діяльності;
– запровадження електронного урядування з метою взаємного
обміну інформацією між громадянами і поліцією;
– створення в усіх обласних центрах систем електронної візуалізації злочинності за допомогою її картографічного опрацювання за
прикладом таких програм, як «Карта злочинності Лондона»;
– включення до звіту органів поліції про результати свої роботи
інформації про кількість зустрічей поліцейських із мешканцями окремих територіальних громад, а також урахування думки громадян щодо
напрямів модернізації правоохоронної діяльності на державному
і місцевому рівнях;
– створення й організація діяльності громадських, наукових,
консультативних рад та інших дорадчих органів у структурі центральних органів державної влади й органів місцевого самоврядування для
розширення участі громадськості у реалізації різних напрямів державної політики, контролю законності використання бюджетних коштів, а також зменшення корупційних ризиків у роботі органів державної влади;
– створення в Україні інституту доброчесного інформаторства;
– формування фонду оплати послуг викривачів корупціонерів
й інших осіб, які надають важливу оперативну інформацію про вчинені злочини, на державному і муніципальному рівнях із активним
залученням бізнесменів та інших зацікавлених осіб;
– розвиток в Україні волонтерської діяльності для використання
оперативних даних волонтерів про злочини проти основ національної
безпеки, а також створення із числа волонтерів на добровільних засадах громадських об’єднань правоохоронної спрямованості;
– розробка вузькоспрямованих програм профілактики злочинності за європейським зразком, в яких активну участь мають взяти добровольці. Такі програми поступово мають замінити малоефективні
комплексі програми запобігання злочинності, що реалізуються в Україні переважно із нецільовим використанням бюджетних коштів;
– формування державної політики, спрямованої на врахування керівниками підприємств, установ і організацій різних форм власності
безкоштовної волонтерської та іншої добровільної діяльності молоді;
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г) соціально-психологічні (захист й дотримання в Україні прав
людини і громадянина з одночасною популяризацією участі громадян
у сфері запобігання злочинності);
д) технічні (участь окремих громадян у монтажі за місцем проживання камер відеоспостереження; їх допомога у технічному оснащенні патрулів з охорони громадського порядку; участь активної
і талановитої молоді у розробці програмного забезпечення для подальшого упровадження систем електронного урядування, державних
тендерних закупівель, програм «Карта злочинності» тощо).
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