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Вступ

Вступ до монографії – це своєрідний науково оформлений вхід до фун-
даментальної будівлі нагальних проблем сучасності, зокрема, у сфері за-
побігання злочинності. У 2020 році фахівцями відділу кримінологічних 
досліджень Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності 
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України була завершена робота над 
фундаментальною кримінологічною темою «Стратегія зменшення мож-
ливостей вчинення злочинів: теорія та практика», результатом якої, окрім 
чисельних публікацій, є й ця монографія. 

Як відомо, фундаментальність будь-якого дослідження визначається 
принаймні трьома його складовими: актуальністю, новизною і практичною 
значущістю.

Приборкання злочинності й установлення над нею соціального контролю 
з метою поступового скорочення її кількісно-якісних показників й убез-
печення населення від злочинних проявів та їх наслідків шляхом винаходу 
руйнівного впливу на різні (за природою походження, силою і тривалістю 
дії) внутрішні особистісні і зовнішні криміногенні чинники, є і ще довгий 
час залишатиметься «заповітною мрією людства». Тому ця проблема й до-
тепер не втрачає своєї актуальності, адже світова спільнота на міжнародному 
і національному рівнях намагається її розв’язати вже не одне століття. Акту-
альність стратегії зменшення можливостей вчинення злочинів полягає також 
й у тому, що вона за своєю теоретико-прикладною сутністю виявляється 
єдністю запобіжних заходів, спрямованих на захист найбільш уразливих 
ланок механізму причинного комплексу.

Історично кримінологія як галузь знань виникла в надрах науки кри-
мінального права, яке достатньо спрощено пояснювало причини злочин-
ності. У свою чергу, кримінологія, звертаючись до етіології злочинності, 
намагалася зануритися до глибинних фізичних, космічних, біологічних та 
інших чинників. Це призводило до появи відповідних теорій пояснення 
феномену злочинності та її проявів (класична, антропологічна, психоло-
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гічна, соціальна та ін.). Водночас переважна більшість злочинів вчинялась 
і вчиняється незалежно або лише корелятивно залежно від цих глибинних 
причин. Скоріше за все серед детермінант багатьох, так би мовити, типових 
для певної території злочинів вирішальну роль відіграють безпосередні 
причини й умови – ті буденні, стандартні, умисно створювані чи незалежно 
існуючі реальні обставини (фрагменти недосконалої людської діяльності), 
що використовуються раціонально вмотивованими злочинцями, далекими 
від теорій і політики.

Коріння стратегії зменшення можливостей вчинення злочинів знахо-
диться у працях Ч. Беккаріа, У. Феррі, І. Бентама, Д. Говарда та ін., а також 
у напрацюваннях сучасних англо-американських, канадських, австралійських 
кримінологів, критичний аналіз запобіжних ідей, напрямів і заходів яких 
докладно висвітлений членом творчого колективу М. Г. Колодяжним у мо-
нографії «Стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів: зарубіжні 
реалії, перспективи запровадження в Україні» (Харків, 2018). Запроваджена 
у практику запобігання і протидії злочинності в низці країн світу теорія 
сучасної стратегії мінімізації злочинних проявів (Велика Британія, США, 
Канада, Австралія та ін.), пройшовши перевірку практикою, поєднує різно-
манітні напрями, а саме: патрулювання, ситуаційне запобігання, просторову 
профілактику, програми сусідського спостереження, заходи у межах теорії 
«розбитих вікон», архітектурну профілактику, використання сучасних тех-
нологій у практиці превентивної діяльності суб’єктів запобіжної діяльності, 
картографування осередків злочинності. Система такої стратегії відкрита для 
інших напрямів боротьби зі злочинністю. 

Новизна представленого у цій монографії фундаментального досліджен-
ня полягає в тому, що теоретико-прикладні підвалини новітніх стратегічних 
підходів до скорочення злочинності опрацьовані з огляду на попередні здо-
бутки сучасної кримінології в Україні. Стратегія зменшення можливостей 
вчинення злочинів розглядається в монографії як комплекс необхідних 
напрямів та їх заходів загальносоціального і спеціально-кримінологічного 
запобігання злочинності. Це означає, що будь-яка прикладна кримінологічна 
стратегія скорочення злочинності може виявитися успішною, якщо вона базу-
ється на здійсненні, як писав Ф. Ліст, найкращої соціальної політики. Відомий 
російський кримінолог С. М. Іншаков із цього приводу впевнений: боротися 
з негативним явищем – злочинністю лише за допомогою правоохоронних 
органів і розраховувати, що одна їх діяльність буде здатна зменшити злочинні 
прояви без всебічних зусиль усього суспільства і держави є ідеалізмом. Разом 
із тим у монографії наводяться ґрунтовні аргументи стосовно недоречності 
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у подальшому використовувати на державному рівні громіздких за структу-
рою і змістом заходів програм (планів, концепцій, доктрин тощо) запобігання 
та протидії злочинності. Тому має рацію директор кримінологічної школи при 
Монреальському університеті (Канада) М. Кассон (M. Cusson), який у статті 
з гучною назвою «Стратегічний віраж у прикладній кримінології» писав, що 
для результативного впливу на найбільш «уразливу» для руйнування ланку 
причинного злочинного ланцюга необхідно віднайти рішення, яке оптималь-
но адаптоване до цієї ланки, тобто безпосередніх причин та умов вчинення 
злочину. Саме це і свідчить про професіоналізм як теоретиків-кримінологів, 
так і практиків, які оволоділи мистецтвом боротьби зі злочинністю. А мис-
тецтву треба навчатися… Є в монографії й інші ідеї та пропозиції стосовно 
скорочення злочинності, які можуть привернути увагу читача.

Нагальною для сучасності соціальною проблемою, повторимося, є ре-
альне скорочення злочинності та її наслідків. У монографії відстоюється 
позиція, що ця мета може бути досягнута (не одномоментно, а поступо-
во) впровадженням у практику боротьби зі злочинністю сукупності на-
прямів і заходів стратегії, спрямованих на зменшення саме можливостей 
вчинення злочинів із боку активних, ситуаційних і потенційних злочинців. 
Термін «можливість» розглядається у монографії як наявність умов, спри-
ятливих для вчинення злочинів у будь-якій сфері людського буття. Макси-
мально конкретизовані безпосередні за близькістю до злочинів умови і є 
об’єктом запобіжного впливу. Виходячи з інтересів практики, у монографії 
надається поняття і окреслюється коло безпосередніх умов, визначається 
методика їх виявлення за допомогою кримінологічного аналізу, яким по-
трібно добре оволодіти. Мистецтво суб’єктів виконання завдань стратегії 
автори монографії вбачають в установленні найбільш «уразливих» умов, 
що в цілому зруйнує кримінальний причинний зв’язок, а отже, і вчинення 
самого злочину. Однак автори застерігають від спрощеного підходу до 
вирішення цієї проблеми.

У монографії на основі вивчення теоретичних положень та узагальнення 
емпіричного матеріалу стосовно практики запобігання злочинності в Україні 
і зарубіжного досвіду критично розглядаються окремі запобіжні напрями 
і заходи, пропонуються рекомендації щодо освоєння відповідними держав-
ними органами новітніх стратегічних підходів до ефективного контролю 
над злочинністю.

Автори сподіваються, що ця монографія стане своєрідним поштовхом 
до повноцінної розробки і впровадження в Україні стратегії зменшення 
можливостей вчинення злочинів на державному рівні.
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Наукова робота завжди є результатом безпосередньої і опосередкованої 
участі в ній вчених і практиків. Творчий колектив монографії щиро дякує 
вельмишановним її рецензентам – Олексію Миколайовичу Литвинову, док-
тору юридичних наук, професору, завідувачу кафедри кримінального права 
і кримінології факультету № 1 Харківського національного університету 
внутрішніх справ і Житному Олександру Олександровичу, доктору юридич-
них наук, професору, завідувачу кафедри кримінально-правових дисциплін 
Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, керівникам 
і співробітникам Офісу Генерального прокурора, Міністерства внутрішніх 
справ України, Національної поліції за допомогу у вирішенні проблем, які 
повставали перед дослідниками.

Монографія розрахована на спеціалістів у сфері боротьби зі злочинністю, 
а також широкий загал читачів. 
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Розділ 1
СтРатегія зменшення 
можлиВоСтей Вчинення 
злочиніВ як пеРСпектиВний 
напРям запобігання 
злочинноСті

1.1. Використання кримінологічних ідей 
минулого у розробці і впровадженні 
сучасних теоретико-прикладних 
стратегій запобігання злочинності: 
зарубіжний і вітчизняний досвід

Жодне з сучасних наукових досліджень комплексного характеру, 
в тому числі й кримінологічних, не обходиться без застосування іс-
торичного методу. Завдяки його використанню з’являється можливість 
на основі аналізу фундаментальних кримінологічних ідей минулого 
отримати уявлення про процес формування у вітчизняній і зарубіжній 
кримінології і практиці впливу на злочинність сучасних теоретико-
прикладних напрямів (частіше їх називають стратегіями) і відпо-
відних їм заходів. Відомо, що злочинність та її різноманітні прояви, 
не перебільшуючи, супроводжували людство завжди. І на кожному 
етапі його історичного існування з метою її поступового скорочення 
або навіть усунення в перспективі із суспільного буття, залежно від 
рівня цивілізації виникали різні за концепціями пояснення причин та 
умов злочинності і ставлення до особи злочинця теорії позитивного 
впливу на них. Виходячи з цієї тези, найбільш науково аргументовані 
кримінологічні концепції щодо пояснення походження, причин й умов 
існування і розвитку злочинності, особи злочинця та рекомендацій 
стосовно запобігання їй, доцільно розподілити, з погляду на більш 
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прикладний характер нашого дослідження та розуміючи певну умов-
ність такого групування, на радикальні і помірковані. Критерієм такого 
поділу виступає рівень «революційності» підходу: чи передбачається 
докорінна зміна соціальної системи для досягнення позитивного роз-
витку у боротьбі з кримінальним феноменом, чи наявний соціальний 
порядок розглядається як константа, в межах якої слід розроблювати 
заходи щодо зниження або стабілізації цього явища1. Але тут необ-
хідно зробити застереження: нами приділяється увага не докладному 
викладенню або критичним зауваженням щодо цих підходів, про які 
написано чисельні вітчизняні і зарубіжні публікації, енциклопедії, 
бібліографічні збірники2 та ін., а пропонуються гуманістичні ідеї ви-
рішення проблем злочинності, розглядається можливість створення на 
їх основі чи модифікації реальних програм, стратегій, планів швидкого 
і ефективного реагування державних інституцій на кримінологічну 
обстановку, структуру і динаміку злочинності, прогнозування певних 
її проявів тощо.

Радикальний, тобто докорінний, основний, рішучий (радикальні 
заходи, радикальні засоби), підхід до реагування на злочинність ви-
рішує проблему її запобігання і навіть ліквідації або шляхом впливу 
на біологічні детермінанти злочинної поведінки, або пов’язує її з рево-
люційними змінами існуючого капіталістичного устрою і побудовою 
комуністичного суспільства, відмінними ознаками якого є гуманізм 
і відсутність внутрішньої потреби до кримінальної поведінки, що 
створює можливість виключення злочинності із суспільного життя.

1 Иншаков С. М. Зарубежная криминология. Москва : ИНФРА. М. – НОРМА, 
1997. 383 с. 

2 Там само. С. 352–365; Курс советской криминологии: Предмет. Методология. 
Преступность и ее причины. Преступник. Москва: Юрид. лит, 1985. С. 378–412.; 
Рущенко І. П. Соціологія злочинності: монографія. Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. 
справ, 2001. С. 324–346.; В. В. Василевич, С. І. Мінченко та ін. Бібліографія (кримі-
нологія та профілактика злочинів): довідник / за заг. ред. Джужи О. М. Київ: Атіка, 
2008. 296 с. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2016. 
Т. 18: Кримінологія. Кримінально-виконавче право / редкол.: В. І. Шакун (голова), 
В. І. Тимошенко (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і 
права імені В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудро-
го.  2019. 544 с.
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Концепцію біологічного детермінізму представляє антропологічна 
школа кримінології, ідеї якої про природженого злочинця знайшли 
відображення в теоріях розумової відсталості злочинців, конститу-
ціональної схильності до злочину, хромосомної аномалії, генетичної 
обумовленості злочинної поведінки, психоаналітичних теоріях причин 
злочинності (фрейдізм), фроммовській теорії людської деструктивнос-
ті, хронічної дезадаптованості, небезпечного стану злочинця та ін.1 

Сутність цих теорій, якщо максимально узагальнити їх оригі-
нальні ідеї і синтезувати різноманітні методики у сфері запобігання 
злочинності, полягає у ствердженні, що злочинець – це хвора людина, 
у злочинця відсутня свобода волі, яка є єдиною підставою кримі-
нальної відповідальності, у зв’язку з чим злочинців треба не карати, 
а ліквідовувати шляхом ізоляції від суспільства (навіть знищувати 
деяких з них). Методи впливу на злочинність, які розроблялися вче-
ними цього напряму, як правило, пов’язані з радикальною корекцією 
особистості реального або потенційного злочинця. До них можна 
віднести, зокрема: 

– нейтралізацію за допомогою хімічних препаратів гормонів, які 
викликають агресивний стан людини; 

– виявлення серед підлітків і дітей віком від 6 до 15 років тих, 
хто схильний до вчинення злочинів;

– розміщення потенційних злочинців у спеціальні табори з метою 
прищеплення їм суспільно-корисних норм поведінки;

– кастрацію і стерилізацію злочинців, які вчинили сексуальні 
злочини; 

1 Ломброзо Ч. Преступный человек /пер. с итал. Москва: Эксмо, 2005. 880 с.; 
Фокс В. Введение в криминологию / пер. с англ. Москва: Прогресс, 1980. С. 64–84.; 
Иншаков С. М. Вказ. робота.; Чавкин С. Похитители разума. Москва: 1981 С. 116–119; 
Фромм. Э. Анатомия человеческой деструктивности. Москва: Республика, 1994. 
447 с; Дриль Д. А. Преступность и преступники. Учение о преступности и мерах 
борьбы с нею. Москва: ИНФРА-М, 2006. 770 с.; Ной И. С. Методологические 
проблемы советской криминологии. Саратов: Изд-во Саратовского ин-та, 1975. 224 с.; 
Иванов Л. О., Ильина Л. В. Пути и судьбы отечественной криминологии. Москва: 
Наука, 1991. 208 с.; Яковлев А. М. Преступность и социальная психология (социаль-
но-психологические закономерности протиправного поведения). Москва: Юрид. лит, 
1971. 248 с.; Поздняков Э. А. Философия преступления: монографія. Москва: Интур-
реклама. Полиграф Сервис, 2001. 576 с. та ін.
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– тюремне ув’язнення на невизначений строк;
– систему заходів формування у людини в процесі її формування 

здатності до внутрішнього раціонального регулювання своєї поведін-
ки з метою утримання від спокусливих подразників, фрустрації тощо;

– впровадження психоаналітичних методик у практику пенітен-
ціарних установ;

– реабілітацію особистості злочинця (реального і потенціально-
го) за допомогою корекційної антикриміногенної системи заходів, 
головним чином, медичного і психіатричного характеру (електро-
шок, лоботомія1, талатомія, медикаментозне і хірургічне втручання, 
модифікація поведінки, дистанційне керування емоційним станом, 
видалення татуювань, зміна зовнішнього вигляду за допомогою плас-
тичних операцій та ін).

Певні успіхи впровадження у практику боротьби зі злочинністю 
запобігання її окремим проявам (рецидиву, злочинності неповноліт-
ніх, деяким насильницьким злочинам) шляхом застосування деяких 
методик біологічного напряму свідчать про те, що подальший пошук 
нових, оригінальних і сміливих знахідок у цій справі є доволі про-
дуктивним. У науковому пошуку чітко проглядається задум скорочен-
ня, приборкання злочинності способом зменшення умов існування 
злочинних проявів, які зосереджені у самій людині, в її біологічній 
і психологічній підструктурах. Е. А. Поздняков у книзі «Філософія зло-
чину» пише, що філософію злочину цікавить перш за все і головним 
чином питання, чому людина вчиняє злочин взагалі, що міститься в її 
природі такого, що штовхає її на проступки, які кваліфікуються як 
злочини. Аналогічний підхід поширюється і на суспільство: якими 
є ті особливості його організації, що створюють умови й стимули 
для реалізації закладених у людській природі схильностей до анти-
суспільних вчинків?2 І це стверджується у ХХІ столітті! Якщо дійсно 

1 Вперше операцію лоботомії здійснив у 1935 р. Альмейда Лима під керівництвом 
хірурга Егаса Моніца. За допомогою такої операції вдалося зменшити агресивність 
деяких осіб. За цей успіх Моніц одержав Нобелівську премію. Окрім низької ефек-
тивності цього методу, його суттєвим недоліком є практично повне знищення осо-
бистості людини // Иншаков С. М. Вказ. робота. С. 147.; Фокс В. Вказ. робота. 
С. 75–76.

2 Поздняков Э. А. Вказ. робота. С. 27. 
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така схильність є, то яка її природа, як нею керувати, як обмежити її 
протиправну спрямованість не лише на індивідуальному рівні, але 
й у більш широкому масштабі? ХХІ століття, як добре відомо, від-
значається біотехнологічною революцією, яка ставить на порядок 
денний переосмислення фундаментальних основ розуміння природи 
людини, її поведінки, у тому числі злочинної, напрямів і засобів за-
побігання їй. І тому й кримінологія, якщо вона приймає характер іс-
тинної науки, не може, не повинна відштовхувати від себе результати 
біотехнологічної революції та новітні досягнення в сфері генетики 
поведінки людини. В узагальненому виді спеціалісти в сфері генетики 
поведінки роблять висновок про те, що людина є продуктом суміс-
ного впливу як біологічних, так і соціальних факторів, які в цілому 
спрямовуються генетичною підосновою1. З погляду на це, а також 
інформацію про «ідентифікацію гена злочинності», ще у 2012 р. 
Британська Рада з біоетики виступила із заявою про те, що судді по-
винні мати можливість вивчити генетичну структуру звинувачених 
перед винесенням вироку, а генетична схильність людини до анти-
суспільної поведінки має бути для суду таким же чинником, як і пси-
хіатрична експертиза. Виявлення генетичної схильності до вчинення 
злочинів є підставою для направлення людини на лікування, а не 
призначення їй покарання2. Про «ген агресивності» писав і професор 
В. З. Тарантул, який не виключає, що у майбутньому суди при вине-
сенні вироку будуть ураховувати результати генетичного аналізу. При 
цьому він наводить приклад, коли адвокати вбивці в американському 
суді допомогли своєму клієнтові уникнути смертної кари, викорис-
тавши результати генетичної експертизи, яка підтвердила спадкову 
схильність підсудного до вбивств3. За думкою В. С. Овчинського, 
революційні відкриття у сфері біотехнології вже зараз створюють 
передумови корегувати певні генетичні властивості людини, у тому 
числі її здібності, агресію та ін. У зв’язку із цим, в наш час знову, як 
і в кінці ХХ століття, формується точка зору про поведінку людини, 

1 Овчинский В. С. Криминология и биотехнологии. Москва: Норма, 2012. 192 с. 
2 Овчинский В. С. Вказ. робота. С. 14
3 Тарантул В. З. Геном человека: энциклопедия, написанная четырьмя буквами. 

Москва: Языки славянской культуры, 2003. 210 с. 
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у тому числі й злочину, як повністю генетично детерміновану. Такий 
підхід він умовно назвав «геноломброзіанством»1. Вважаємо, що 
такий висновок є передчасним. Адже і серед генетиків існує поки 
що неоднозначна інтерпретація трактування генетичної схильності 
до злочинної поведінки.2 Але вже зараз очевидним є висновок, що 
досягнення біотехнічної наукової революції, які є і які ще будуть, 
потрібно використовувати у кримінологічній науці як інструменти 
суттєвого скорочення криміногенного потенціалу суспільства. І вза-
галі, певні засоби протидії біологічним детермінантам злочинності 
мають у майбутньому стати складовою частиною комплексної системи 
заходів більш широкого розуміння стратегії зменшення можливості 
вчинення злочинів. Наприклад, у національній практиці боротьби 
з деякими шокуючими проявами сексуального насильства щодо мало-
літніх потерпілих, що мають високу рецидивонебезпечність, здійснена 
спроба на законодавчому рівні запровадити примусову хімічну кастра-
цію як покарання. Суть хімічної кастрації становить медикаментозне 
втручання – «введення засудженому антиандрогенних препаратів, які 
складаються з хімічних речовин, що мають на меті зменшити лібідо 
та сексуальну активність»3. Хімічна кастрація «призначена» лише для 
осіб, що вчиняють статеві злочини щодо дітей і мають такий розлад, 
як педофілія (саме на факті її наявності засновується ствердження про 
рецидивонебезпечність подібних діянь). Із точки зору кримінології, 
хімічна кастрація є запобіжним напрямом зменшення можливостей 
вчинення специфічних сексуальних злочинів шляхом застосування 
такого засобу, як медикаментозна кастрація злочинця. Однак цей За-
кон як у період розробки його проекту, так і обговорення та прийняття 
(стосовно хімічної кастрації) викликав гостру дискусію, в якій взяли 
участь юристи, медики (потенційні «виконавці» хімічної кастрації), 
під час якої було прийнято низку конституційних, міжнародних, етич-

1 Овчинский В. С. Вказ. робота. 
2 Наприклад, Майерс Д. Психология / пер. с англ. Минск: ООО Попурри, 200. 

331 с.; Акифьев А. П. Генетика и судьбы. Москва: Центрполиграф, 2001. С. 25 та ін. 
3 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, 
неповнолітньої чи неповнолітнього та особи, яка не досягла статевої зрілості: від 
15.05.2019 р. № 6449. URL: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/169-IX#Text
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них, гуманітарних, медичних, кримінально-правових, кримінальних 
процесуальних, кримінологічних та ін. важливих питань, котрі не зна-
йшли і не знаходять у наукових публікаціях одностайного вирішення1. 

Розвиток радикальних підходів до впливу на злочинність тісно 
пов’язаний із появою марксизму: не поглиблюючись до дрібних 
проблем одним заворотом течії річки вичистити весь бруд «з царства 
Авгія»2. Тобто радикальна марксистська кримінологія порушувала 
питання про те, що радикальним засобом боротьби зі злочинністю 
може бути радикальна (революційна) трансформація суспільства, 
радикальне оновлення соціальних інститутів, перехід суспільства від 
капіталізму до соціалізму і комунізму. На зміну методу репресивного 
стримування був запропонований метод зняття соціальної напруги 
(експлуатації, класового антагонізму, безробіття, приватної власності, 
ворожнечі, злиднів широких мас та ін.), зменшення протиріч, які гене-
рують злочинність і які є її коренем3. Ця захоплююча соціальна теорія 
побудови «світлого майбутнього» суспільства на гучних, але ілюзор-
них принципах рівності і справедливості, як і раннє християнство із 
своїми обіцяннями раю у царстві небеснім, була дуже привабливою, 
охопила багато послідовників, у тому числі і у кримінології, і спо-
нукала на її втілення у життя, що і відбулося в Царській Росії у 1917 
році, коли владу захопили більшовики. Радикальна кримінологія зна-

1 Див.: Орловська Н. А. До питання про «примусову хімічну кастрацію». Питан-
ня боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. Харків: Право. 
2019. Вип. 38. С. 75–88. До речі, як заходи, спрямовані на боротьбу із педофільними 
злочинами, за кордоном (напр., Німеччина, Данія, Ісландія, Латвія, Фінляндія) у 
середині ХХ ст. застосовували хірургічні операції. Травматичність таких операцій, 
їх необоротній характер суттєво обмежували їх використання, хоча глобалізація 
цього пороку перетворила педофілію на світову епідемію. Сьогодні замість хірур-
гічної кастрації у світовій практиці широко використовується хімічна кастрація – 
призначення лікарських засобів (Велика Британія, США, Польща та ін.). У решті 
штатів США прийом антиандрогенів є обов’язковою умовою умовно-дострокового 
звільнення засуджених за сексуальні злочини проти дітей // Антонян Ю. М. Педофи-
лия: основные криминальные черты: монография. Москва: Проспект, 2002. С. 13, 
282. За даними В. Фокса, до 1968 р. в тюрмах США було учинено 65 тис. операцій 
зі стерилізації // Фокс В. Введение в криминологию / пер. с англ. Москва: Пресс, 
1980. 78 с. 

2 Иншаков С. М. Вказ. робота. С. 189. 
3 Там само. С. 47.
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йшла своє втілення спочатку у радянській, а згодом і у соціалістичній 
кримінології. У поясненні злочинності, її причин й умов, поглядах на 
формування особистості злочинця, напрямів і заходів її подолання 
науковці (в основному криміналісти, оскільки кримінологія у 20–30 
роках ХХ століття в СРСР ще не сформувалася у самостійну на-
уку) виходили із відомого висловлювання В. І. Леніна про те, що «…
докорінною причиною ексцесів, що порушують правила співжиття, 
є експлуатація мас, їх нужда і злидні. З усуненням цієї головної причи-
ни ексцеси неминуче почнуть «відмирати». Ми не знаємо, як швидко 
і у якій послідовності, але ми знаємо, що вони будуть відмирати. З їх 
відмиранням відімре і держава»1. Як відмічалося у першому в СРСР 
підручнику з кримінології, передбачення основоположників марксиз-
му-ленінізму стосовно того, що з перемогою комунізму, зі зміною сус-
пільних відносин буде викоренена і злочинність, аж ніяк не означало, 
що її існування виключалося, хоча і в якісно інших формах, у період 
переходу від капіталізму до комунізму. У цей час ще зберігаються 
деякі причини й умови, що сприяють вчиненню злочинів2. Розробля-
ючи причини злочинності як соціального явища у соціалістичному 
суспільстві і причини конкретних злочинів, І. І. Карпець написав, що 
існує три головних загальних причини злочинності в СРСР: 

1) історична обумовленість соціальних явищ, до яких належить 
і злочинність;

2) дія об’єктивного закону відставання свідомості від буття, що 
знаходить своє конкретне відбиття в наявності різних пережитків 
у свідомості і поведінці людей;

3) наявність і вплив існуючої поряд із соціалізмом антагоністичної 
суспільно економічної формації3.

Для подолання цих глибинних причин злочинності (і не тіль-
ки!) радянські кримінологи, виходячи з програмних документів КПРС, 
в яких питання ліквідації злочинності в СРСР пов’язувалося зі зрос-
танням матеріального благополуччя, культури і свідомості людей, 
розробили синтезовані теоретичні основи запобігання злочинності. 

1 Ленин В. И. Полн. сбор. соч., т. 33. С. 91 
2 Советская криминология. Москва: Юрид. лит, 1966. 320 с. 
3 Карпец И. И. Проблема преступности. Москва: Юрид. лит., 1969. 168 с. 
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Підкреслювалося, що комплексна, міждисциплінарна проблема ви-
вчення і розробки заходів запобігання антисуспільній, у тому числі 
злочинній, поведінці може бути вирішена лише об’єднаними зусилля-
ми всіх галузей юридичної науки та інших наук. Взаємодія суспільних, 
природних і технічних наук у дослідженні проблем антисуспільної 
поведінки може здійснюватися за двома основними напрямами: 
а) комплексному спільному дослідженні різних аспектів проблеми 
юристами, психологами, філософами, соціологами, педагогами, де-
мографами, економістами, вченими інших спеціальностей; б) само-
стійному дослідженні відповідними науками тих чи інших аспектів 
проблеми, яка має відношення до їх компетенції. Розробка загальної 
програми таких досліджень – завдання великого державного зна-
чення. Кримінологи, вочевидь, повинні на основі результатів своїх 
досліджень формулювати науково-обґрунтовані завдання для інших 
наук, здійснювати загальну координацію дослідження ними питань, 
пов’язаних з метою вирішення кримінологічних проблем, удоскона-
лення системи запобігання злочинності. 

Структурно теорія запобігання злочинності складається з 2-х 
основних частин: загальної та особливої. 

В загальній частині надається, зокрема, характеристика таких 
її елементів, як-от: введення в кримінологічну теорію запобігання 
злочинності; загальносоціальне запобігання злочинності, його рівні, 
напрями, завдання, умови, система; співвідношення загальносоці-
альних і власне кримінологічних цілей; спеціально-кримінологічне 
запобігання злочинності, його рівні, напрями, завдання, умови, сис-
тема; деталізована функціональна характеристика заходів і суб’єктів 
запобігання; інформаційне і ресурсне забезпечення; методи організації 
і управління та ін.

В особливій частині теорії запобігання злочинності положення 
і рекомендації загальної частини конкретизуються і деталізуються 
стосовно: 

– запобігання окремим видам злочинної поведінки, що виокрем-
люється за напрямами, мотивами, способами, суб’єктами тощо;

– запобігання злочинів у середовищі певного контингенту;
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– запобігання злочинів на регіональному рівні: в області, районі, 
мікрорайоні, на конкретному об’єкті;

– особливості запобіжної діяльності окремих її суб’єктів;
– усунення конкретних безпосередніх обставин (груп обставин), 

що обумовлюють злочинні прояви та ін. 
Звертає на себе увагу теоретичне положення про досконале ви-

вчення суб’єктами запобігання злочинності умов вчинення злочинів, 
їх впливу на злочинну мотивацію. Як відмічається в літературі, необ-
хідні глибокі дослідження місцевих умов злочинних проявів – нега-
тивних соціальних явищ, внаслідок взаємодії яких виникають видові 
(характерні для певного виду злочинів) криміногенні ситуації, що 
реалізуються в конкретних комплексах життєвих обставин. Останні, 
взаємодіючи з криміногенним комплексом особистих властивостей 
індивіда, справляють негативний вплив на мотивацію його поведінки, 
а також вчинення злочину1. 

Як приклад, наведемо класифікацію спеціальних заходів запобі-
гання злочинності, запропонованої А. Е. Жалінським. На його думку, 
спеціальні заходи за механізмом впливу на криміногенні об’єкти поді-
ляються на: заходи-норми, тобто спеціальні заходи, котрі спрямовані 
на встановлення таких правил поведінки, що полегшують додержання 
кримінальних приписів і перешкоджають вчиненню злочинів; заходи-
команди (сигнали) – заходи спонукання до проведення профілактичної 
роботи (подання слідчих органів, окремі ухвали судів, протести про-
курорів, узагальнення судової практики, накази, розпорядження, що не 
мають нормативного характеру, але містять вказівки про проведення 
профілактики); норми-дії, які полягають у безпосередньому впливі на 
криміногенні фактори і реальні зміни криміногенної ситуації.

За способом впливу на криміногенні фактори спеціальні заходи 
поділяються на: заходи інформативного діяння; заходи зміни особис-
тісних відхилень; заходи контролю за поведінкою особи; заходи со-
ціальної оцінки дій с поглядів особистості і групи осіб; заходи захисту 
матеріальних об’єктів; заходи корегування управлінських, правових 
і технологічних процесів; заходи підтримки нормативно закріплених 

1 Теоретические основы предупреждения преступности. Москва: Юрид. лит., 
1997. 256 с.  С. 66–68. 
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режимів діяльності та ін., яким автор надає змістовне пояснення. Так, 
скажемо, заходи захисту матеріальних благ передбачають усунення 
умов, які сприяють вчиненню злочинів. Якщо їх здійснювати усюди 
і послідовно, вони роблять неможливим вчинення значної групи зло-
чинів, які посягають на майнові об’єкти. Конкретними цілями цієї 
групи заходів є: захист майна від злочинних посягань; не допущення 
його використання; забезпечення швидкого його виявлення й упіз-
нання викраденого майна; використання охорони; створення сховищ; 
застосування спеціалізованих перевізних засобів, сигналізації та 
різних пасток; обмеження доступу до матеріальних об’єктів; марку-
вання предметів і речей, введення особливого порядку їх реалізації 
і виведення деяких з них цивільного обігу та ін. Автор, разом з тим, 
застерігає, що ці заходи, взяті окремо, не вирішують проблему переви-
ховання кримінально-мотивованих осіб, не усувають причин вчинення 
злочинів, але в цілому в процесі спеціального запобігання злочинам 
займають значне місце. Отже, постає необхідність до кожного виду 
злочинів визначити основні типи криміногенних ситуацій, розробити 
заходи щодо їх виникнення і усунення1. У зв’язку з цим, у літературі 
також пропонується адміністративно-територіальна модель побудо-
ви запобігання злочинності, оскільки кожна адміністративно-тери-
торіальна одиниця характеризується особливостями, пов’язаними 
з її економічним, соціально-культурним розвитком, з конкретними 
проявами управління нею. Це означає, що запобігання злочинності 
необхідно здійснювати у межах, наприклад, регіону, району, міста, 
села тощо, враховуючи місцеві особливості і одночасно забезпечуючи 
координацію запобігання злочинам усередині територіальної одиниці. 
Запобігання злочинам при цьому повинне бути органічно пов’язаним 
і з загальносоціальними заходами, і з запобіганням злочинам на більш 
високому структурному рівні (місті, області, регіоні, державі)2. 

Наведені думки із деяких кримінологічних робіт радянського пері-
оду свідчать про те, що ідея створення швидких стратегій реагування 

1 Жалинський А. Э. Специальное предупреждение преступлений в СССР 
(вопросы теории). Львов: Вища школа, 1976. С. 111, 161–162. 

2 Теоретические основы предупреждения преступности. Москва: Юрид. лит., 
1997. С. 7–8.
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на умови, що сприяють існуванню різних злочинних проявів, з метою 
скорочення таким чином їх масштабів, зароджувалася як у вітчизня-
ній, так і в зарубіжній кримінології 70–90-х років ХХ століття. Однак 
остаточно їх формування відбулося на VII Конгресі ООН з поперед-
ження злочинності і поводженню з правопорушниками у 1985 році, 
про що буде говоритися далі. 

Розвиток радянської і соціалістичної кримінології з їх радикаль-
ною і сумнівною ідеологічною основою, але водночас актуальними 
і дотепер теоретичними здобутками, обірвався у 1991 році, коли при-
пинив своє існування Радянський Союз. Однак цінні кримінологічні 
ідеї не вмерли. До теоретичних здобутків теорії запобігання злочин-
ності можна, зокрема, віднести наступні.

1. Для боротьби зі злочинністю не досить одних лише заходів 
кримінально-правового характеру. При всій важливості і необхід-
ності вдосконалення кримінального законодавства, очевидно – і це 
доведено світовою практикою – що воно має обмежений характер, 
бо не може умовно кажучи, перекрити джерела злочинної поведінки. 
Чому, не дивлячись на покарання, подекуди навіть жорстоке, злочинна 
діяльність не згасає? Відповідей на це запитання може бути багато. 
Відверто кажучи, сама людина і її витвори – суспільство, держава 
й право історично, еволюційно і революційно, цивілізаційно (а іншого 
шляху розвитку людства на Землі не було) побудовані таким чином, 
що уникнути злочинної поведінки практично неможливо. Ще з пра-
давніх часів виникло розуміння, що потрібен не лише репресивний 
напрям, але й запобіжні заходи, тобто комплекс різноманітних видів 
людської діяльності у правовій державі (адміністративно-територі-
альній одиниці), спрямованих на здійснення мудрої соціальної полі-
тики, завдяки чому зменшуються можливості для злочинних проявів. 
Розуміючи це, німецький криміналіст Ф. Фон Ліст висловився, що 
найкраща кримінальна політика – це найкраща соціальна політика. 
В радянській кримінології «найкраща кримінальна політика» отри-
мала назву «загальносоціальне запобігання злочинності», а у зару-
біжній кримінології – «побічна стратегія запобігання злочинності». 
Отже, таке запобігання злочинності залишається найважливішим 
аспектом мудрої соціальної політики, осмисленою реакцією держави 
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і суспільства на послаблення деструктивності суспільних відносин. 
Загальносоціальне запобігання – це такі продумані економічні, со-
ціальні, політичні, ідеологічні, культурно-виховні, правові, організа-
ційно-управлінські, інформаційні та інші за характером і природою 
заходи, що обов’язково об’єктивно повинна здійснювати держава 
з метою послаблення і поступового усунення існуючих і недопущення 
появи нових явищ і процесів, які безпосередньо чи опосередковано 
формують злочинну мотивацію, використовуються кримінально 
вмотивованими особами, полегшують вчинення злочинів і пояснення 
вчинків, що стримують людське свавілля1. Можна стверджувати, що 
в принципі будь-яке антисуспільне явище, так чи інакше пов’язане зі 
злочинними проявами і злочинною поведінкою, може бути усунене 
тільки загальносоціальними заходами2. Слід додати, що при плану-
ванні заходів загальносоціального характеру необхідно враховувати 
і кримінологічну інформацію.

Складовою частиною кримінологічної теорії є і спеціально-кримі-
нологічне запобігання злочинам. У 60–70-х роках ХХ століття радян-
ськими кримінологами, які безсумнівно були обізнаними з доробками 
зарубіжної кримінології у цій сфері, було сформульовано основні 
положення, котрі згодом послугували основою поняття спеціального 
запобігання злочинам. Спеціально-кримінологічне запобігання отри-
мало назву «спеціальне» не лише тому, що спеціально направлене 
на досягнення певних цілей, але й тому, що потребує спеціальних, 
й навіть професійних, знань3. Так, наприклад, О. Б. Сахаров писав, що 
запобігання злочинності на рівні спеціально-кримінологічних заходів 
повинне розроблятися і здійснюватися щодо різних видів злочинів 
і типів злочинної поведінки, сфер суспільного життя, груп, галузей 
народного господарства і сфер матеріально-економічної діяльності, 
оскільки для кожного з них характерні специфічні криміногенні 
фактори4. Підтримуючи це та інші подібні визначення спеціально-

1 Голіна В. В., Головкін Б. М., Валуйська М. Ю. та ін. Кримінологія: підручник. 
Харків: Право, 2014. С. 143–144. 

2 Жалинский А. Е. Вказ. робота. С. 86. 
3 Жалинский А. Е. Вказ. робота. С. 101.
4 Сахаров А. Б. Социальная система предупреждения преступности. Советское 

государство и право. 1972. № 11. С. 70. 
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кримінологічного запобігання, вважатимемо, що таке запобігання 
є конкретною системою протидії злочинним проявам, змістом якої 
є різноманітна робота держави та її інституцій, що пов’язана із усу-
ненням тих умов та причин, що безпосередньо сприяють вчиненню 
певних злочинів, а також недопущення їх вчиненню на різних стадіях 
злочинної поведінки, тобто на стадіях формування злочинної моти-
вації, прийняття рішення на її реалізацію, готування до вчинення 
злочину і замах на злочин. Отже, спеціально-кримінологічне запобі-
гання злочинів – не простий набір, а комплекс науково-обґрунтованих, 
практично необхідних, реально здійснюваних, зрозумілих виконавцям 
заходів, спрямованих саме на недопущення або утруднення вчинення 
потенційних злочинів на різних стадіях їх криміногенного формуван-
ня. Це можуть бути заходи кримінологічної профілактики відвернення 
і припинення злочинів та злочинної діяльності1. Специфічність спе-
ціально-запобіжної діяльності потребує створення системи вимог, 
яка б забезпечила її ефективне функціонування. Потрібні кадри, за-
соби, створення служб, що забезпечують інформацією, здійснюючих 
управління, правова основа, технологія діяльності, спеціальні методи, 
знання, професійні навички. І такі спроби були. У 1974 р. при апараті 
кримінального розшуку відділень і управлінь органів внутрішніх 
справ були створені служби профілактики, на які покладалися, зокре-
ма, такі завдання, як: виявлення і вивчення причин і умов вчинення 
злочинів на місцевому рівні, а також надання відповідної про них 
інформації адміністраціям підприємств, установ і організацій, вне-
сення пропозицій щодо їх усунення; профілактичний вплив на осіб, 
потенційно здатних вчинити злочин; безпосередня участь у здійснені 
комплексу профілактичних заходів у регіоні та інші завдання загаль-
ної й індивідуальної профілактики2. Проте у 80-ті роки ХХ століття 
служби профілактики були визнані малоефективними, у зв’язку з чим 
було вирішено їх взагалі скасувати у структурі МВС. Подібне став-

1 Правова система України: історія, стан та перспективи розвитку: у 5 т. / Наці-
ональна академія правових наук України. Харків: Право. 2008. Т. 5: Кримінально-
правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні. С. 357–363. 

2 Голина В. В. Работа органов внутренних дел, суда и прокуратуры по предупре-
ждению преступности: учеб. пособ. / Харків: Юрид. ин-т, 1981. С. 30–37. 
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лення до профілактичної діяльності і зараз має місце серед праців-
ників поліції1. Як відмічав свого часу С. В. Бородін, у 1982–1985 рр. 
у системі органів внутрішніх справ, у галузевих наукових установах 
яких працювало багато відомих радянських кримінологів, за формою 
завуальовано, а по суті – відверто, нехтувався науковий підхід до бо-
ротьби зі злочинністю. Вживалися спроби дискредитувати наукових 
співробітників, були складені списки нічим не заплямованих вчених, 
науковий доробок яких підлягав вилученню з бібліотек органів вну-
трішніх справ, – руйнувалася матеріальна база науки2. 

Таким чином, для успішної боротьби зі злочинністю, щоб і де 
не заперечувалося, необхідна єдність загальносоціального і спеці-
ально-кримінологічного запобігання злочинності. Фундаментальні 
теоретичні дослідження стосовно проблем протидії злочинності не 
повинні відкидатися заради прикладних кримінологічних розробок. 
Теорію і практику запобігання злочинності слід максимально поєдну-
вати, а не розгалужувати з метою догодити правоохоронним органам.

2. Спеціально-кримінологічне запобігання злочинам – це матриця 
сукупності різноманітних за спеціалізацією, професійністю, масштаб-
ністю, ступенем теоретичного розроблення, суб’єктами, криміноген-
ними явищами (умовами), можливостями досягнення цілей та інших 
видів діяльності державних і приватних органів, установ, підприємств, 
громадських організацій і громадян та відповідних їх компетенціям 
конкретних заходів одноразового чи тривалого характеру, що мають 
за мету скоротити різними засобами конкретні злочинні прояви чи 
їх групу, утруднити їх вчинення, розрядити місцеву криміногенну 
обстановку, не допустити вчинення злочинів або припинити вже 
розпочаті та ін. Із цієї сукупності можна було виокремлювати різні 
напрями, комбінації заходів, які отримали в міжнародних документах 
назву стратегії запобігання злочинності. У 70-х-80-х роках ХХ сто-
ліття радянськими кримінологами розроблялися спеціальні методики 
вивчення причин і умов вчинення злочинів і розробка запобіжних за-

1 Курило В. І., Михайлов О. Є., Яра О. С. Кримінологія: Загальна частина. Курс 
лекцій. Київ: Кондар, 2006. С. 175. 

2 Бородин С. В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной 
программы. Москва: Наука, 1990. С. 248. 
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ходів на окремому об’єкті, у територіальному розрізі1, а також типові 
програми дослідження злочинності в областях (районах) і діяльності 
правоохоронних органів2. Разом із тим гіпертрофія теорії запобігання 
злочинності взагалі, і спеціально-кримінологічного її рівня, зокрема, 
надмірна ідеалізація кінцевих цілей, догматизм, відчуженість на-
укових і практичних співробітників, відсутність прагнення до екс-
периментування у сфері запобігання злочинності, обскурантизм – це 
та інше не сприяло пошуку мобільних наборів заходів скорочення 
злочинних проявів. Як приклад наукових розбіжностей стосовно 
розвитку теорії запобігання злочинності і намірів впровадження їх 
у практику наведемо думки деяких відомих кримінологів радянської 
доби. Так, Н. Ф. Кузнєцова відмічала, що «…радянські кримінологи 
ще не створили власну кримінологічну концепцію запобігання зло-
чинам. Існуюче вчення про профілактику злочинів багато в чому має 
описовий характер і дублює матеріал адміністративного і державного 
права»3. Але хіба кримінологія відкидає запобіжні доробки галузей 
права? А, наприклад, М. І. Ковальов вважав, що вся теорія запобігання 
не може бути нічим іншим, як сукупністю конкретних рекомендацій 
оперативного характеру, спрямованих на недопущення вчиненню 
злочинів4. Ледве ця думка в цілому правильна. Між тим, зарубіжна 
кримінологія саме в ці роки вела інтенсивний пошук скорочення 
злочинності шляхом створення теоретико-прикладних стратегій за-
побігання злочинам.

3. У кінці 90-х років ХХ століття став помітним «глухий кут» 
радянської кримінології, особливо бракувало їй прикладних методик 
оперативного запобіжного реагування на мінливі злочинні прояви. 
Щоправда, у цей час робилися спроби підготувати і реалізувати про-
грами посилення боротьби зі злочинністю неповнолітніх, з рецидив-
ною злочинністю та ін. Однак усі вони були недостатньо соціально 

1 Герцензон А. А. Введение в советскую криминологию. Москва: Юрид. лит. 
1965. С. 181–228; Криминология. Москва: Юрид. лит, 1979. С. 163–172. 

2 Типовые программы исследования преступности в областях (районах) и дея-
тельности правоохранительных органов. Москва: Всесоюз. Ин-т по изучению причин 
и разработке мер предупреждения преступности. 1975. 200 с. 

3 Кузнецова Н. Ф. Криминология как наука. Советская юстиция. 1970. № 2. С. 9.
4 Ковалев М. И. Основы криминологии. Москва: Юрид. лит., 1970. С. 12.
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обґрунтованими, розроблялися поспіхом, без необхідної підготовки, 
мали відомчий або міжвідомчий характер, не передбачали управлін-
ський механізм їх втілення, про них забували невдовзі після їх затвер-
дження, ресурсно програми не забезпечувалися, були громіздкими, 
обтяженими чисельними суб’єктами-виконавцями, які не рідко не 
знали (а головне – не вміли), що і як робити1. Все це зумовило пере-
осмислення стратегії і тактики запобігання злочинності і її локальним 
проявам. Кримінально вмотивовані і ситуативно спровоковані злочин-
ці використовують, як усі люди, очевидні привабливі для вчинення 
злочинів і криміногенно небезпечні для населення фрагменти реальної 
дійсності, які в науці називають безпосередніми причинами й умова-
ми вчинення злочинів у селі, районі, місті і навіть області. Умови нас 
цікавлять не тільки самі по собі, а для виявлення тих чинників, через 
які ці «привабливі фрагменти дійсності» (а вони мають конкретний 
вираз) існують. Їх масове скорочення, як показує наше дослідження, 
суттєво впливає на злочинну активність2. 

Отже, з арсеналу запобіжних заходів радикальної кримінології 
можна запозичувати деякі з них, конструюючи певні набори тих чи 
інших напрямів (стратегій) запобігання злочинам у мікротериторі-
альному розрізі, акумулюючи зусилля на усунення місцевих безпо-
середніх криміногенних умов, ситуацій, які стандартно використову-
ються злочинцями або штучно ними створюються. Дослідження на 
мікрорівні вказує на потенційну територіальну і практичну вигоду 
від фокусування такого дослідження на місцях вчинення злочинів. 
Виявлено, що злочинність найчастіше концентрується у доволі малій 
кількості «мікроміст» у населеному пункті, вражаючи найбільш «ураз-
ливі об’єкти»3. Ті комплексні програми, котрі намагалися розробити 
у межах радянської радикальної кримінології, які складалася із сотень 
і більше завдань, практично і навіть об’єктивно (у подальшому це було 

1 Бородин С. В. Вказ. робота. С. 253. 
2 Колодяжний М. Г. Стратегія зменшення можливостей учинення злочинів: за-

рубіжні реалії, перспективи запровадження в Україні: монографія. Харків: Право, 
2018. С. 7. 

3 Например, Закон концентрации преступности на местах на примере Тель-Авива. 
Борьба с преступностью за рубежом (по материалам зарубежной печати). 
Ежемесячный информационный бюллетень. Москва: ВИНИТИ. 2015. С. 19–27. 
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підтверджено часом) реалізувати було неможливо. До речі, поточні 
проблеми запобігання окремим видам злочинів на місцях в них вони 
не вирішувалися. Запобігання злочинам, як це не прикро, на практиці 
не стало національним пріоритетом у Радянському Союзі. 

Помірковану, тобто розсудливу, раціоналістичну кримінологію 
представляє позитивістський (соціологічний) напрям, яким охоплю-
ється низка найбільш відомих у науці концепцій і теорій осмислення 
й пояснення природи злочинності, злочинної поведінки, формування 
особистості злочинця, ролі оточуючого середовища і кримінальної 
субкультури, місцевих умов, що обумовлюють кримінальну мотива-
цію, а також розробку шляхів мінімізації злочинних проявів. До них 
відносяться: теорія факторів, теорія соціального захисту від суспільно 
небезпечних елементів, теорія аномії, конфлікту культур, стигми, ди-
ференціальної асоціації, віктимологічні та інші теорії. Соціологічна 
школа кримінології базується на позитивістському методі. На думку 
Е. Феррі, – засновника такої синтезованої науки, як кримінальна соціо-
логія, позитивізм у кримінології – це застосування експериментальних 
досліджень при вивченні злочинів і покарань з метою пожвавлення 
абстрактної юридичної техніки свіжими спостереженнями, що здій-
снюються антропологією, статистикою, психологією, тюрмоведенням 
і соціологією1. Оцінюючи появу нових підходів у сфері боротьби 
зі злочинністю, М. П. Чубинський свого часу писав, що так звана 
соціологічна школа, яка звернула серйозну увагу на соціальну під-
кладку злочинності, не відкидає ні багатьох антропологічних даних, 
ні юридичного вивчення, що складає ядро класичної школи, і таким 
чином, по суті – соціологічна школа є школою погоджувальною, за 
що нерідко викликає стосовно себе докору в еклектизмі2. Але проти 
цього не заперечувала нова позитивістська школа в науці. Е. Феррі 
писав: «Ми завжди стверджували, що будь-який злочин є продуктом 
трьох природних факторів (антропологічних, фізичних и соціаль-
них), а тому його генезис не можливо пояснити виключно умовами 

1 Ферри Э. Уголовная социология. Москва: ИНФРА – М, 2005. С. 51. 
2 Чубинский М. П. Очерки уголовной политики: понятие, история и основные 

проблемы уголовной политики как составного элемента науки уголовного права. 
Москва: ИНФРА-М, 2008. ХІІ.С. 377. 
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сімейного чи суспільного буття злочинця або його антропологічними 
особливостями (анатомічними, фізіологічними і психічними). Але не-
змінно у кожному злочинці має місце складний і визначальний вплив 
анатомічної будови, космічного і суспільного середовища. Якщо мати 
на увазі, образно кажучи, «різнокольорову палітру» заходів скорочен-
ня злочинності, то «корисний еклектизм» складається сам по собі»1.

Витоки або, так би мовити, прообраз соціологічних теорій в кри-
мінології, особливо базової теорії факторів пояснення злочинності 
і індивідуальної злочинної поведінки, знаходяться у роботах Ш. Мон-
тескє, Д. Локка, Ч. Беккаріа, І. Бентама та багато інших вчених, які 
досліджували і за різними критеріями класифікували чисельні обста-
вини (наприклад, І. Бентам нараховував аж 32!), котрі впливають на 
людську поведінку взагалі і на злочинну – зокрема2. У зв’язку з цим 
учені пропонували певні обмежувати злочинні прояви заходами у виді 
нерадикальних реформ і спеціальні заходами соціального, лікуваль-
ного, правового, технічного, організаційно-управлінського характеру. 
Так, Е. Феррі закликав мудрих державних діячів не обмежуватися при 
зіткненні з явищами соціальної патології створенням нових покарань 
або підвищенням старих; вона повинна допомагати відшукувати 
причини злочинності, знищувати їх, надавати їм інший напрям або 
послабляти їх вплив. До числа еквівалентів покарання Е. Феррі від-
носив: обмеження монополій; свободу еміграції; зменшення тарифів 
для скорочення контрабанди; введення системи оподаткування, що 
буде вражати багатство і згладжувати соціальну нерівність, розвивати 
громадські роботи і перешкоджати безробіттю; обмеження виготов-
лення і продажу алкоголю; прийняття заходів щодо боротьби з роз-
повсюдженням спиртних напоїв, психологічний вплив на населення 
з метою зменшення потягу до алкоголю, підвищення рівня життя, 
скорочення робочих годин, заміна паперових грошей металевими 
для утруднення фальшивомонетництва, розвиток законодавства, що 
суворо регулює діяльність акціонерних товариств і банків з метою 
перешкоджання шахрайству щодо вилучення грошей у населення, 

1 Ферри Э. Вказ. робота. С. 40.
2 Герцензон А. А. Вказ. робота. С. 54. 
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установлення окладів, відповідних нормальним потребам чиновни-
ків, для обмеження отримання неправомірної вигоди, планування 
вулиць, які утруднюють непомітний напад, забезпечення нічного 
освітлення вулиць, знищення гетто та інших підозрілих кварталів, 
улаштування нічліжних притулків, приміщень, швейцарів у під’їздах 
будинків як засіб запобігання квартирним крадіжкам, удосконалення 
механізмів дверних замків, застосування рентгенівських промінів 
при огляді багажу, дешеві квартири для робітників, кооперативні 
товариства і товариства взаємодопомоги, страхові каси на випадок 
старості і нещастя, народні банки і ощадбанки, хліборобські колонії 
для бродяг і жебраків, безоплатність і доступність правосуддя як за-
хід, який відвертає помсту і звернення до мафії за посередництвом, 
організація адвокатури для нужденних, спрощення законодавства, 
розвиток шкільної освіти і системи громадського виховання, заборона 
жорстоких видовищ, запобігання виродженню за допомогою кращого 
догляду за дітьми, ліквідація їх безпритульності і бездоглядності, яких 
Е. Феррі називав «мікробами злочинного світу»1. Відповідаючи на 
критику своєї теорії, автор зауважує, що еквіваленти покаранню зовсім 
не призначені зробити неможливим вчинення будь-якого злочину – це 
ж абсурд. Мета їх – послабити причини вчинення злочинів і у такий 
спосіб скоротити останні. Інша справа, що багато з них потребують 
не одну, а цілу систему чисельних і скоординованих реформ2.

Соціологічні ідеї в кримінології стосовно природи злочинності 
і детермінант злочинної поведінки знайшли свій подальший роз-
виток в теоріях наслідування (Г. Тард), диференціальної асоціації 
(Е. Сатерленд), аномії (Е. Дюркгейм, Р. Мертон, Р. Кловард, конфлікту 
культур (Т. Селлін), стигми (Ф. Танненбаум), віктимологічних теоріях 
(Е. фон Гентиг, Б. Мендельсон) та ін. Оцінюючи соціогенну модель 
пояснення природи злочинності і злочинних проявів, соціальні і со-
ціально-психологічні механізми злочинної поведінки індивіда і груп, 
засоби запобіжного впливу, В. Фокс писав, що вона включає програми 
розширення соціальних можливостей, зміну оточуючого середовища, 

1 Ферри Э. Вказ. робота. С. 273–303. 
2 Там само. С. 305.
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перебудову міських поселень, підвищення матеріального добробуту. 
При вивченні злочинності традиційно орієнтовані соціологи дослі-
джують специфічний набір змінних, таких як: особливості міської 
і сільської місцевості, делінквентні райони, раса, соціально-економічні 
прошарки, соціально-економічні умови, вік, стать, національність, 
сімейний стан злочинця, утворення злочинних зграй неповнолітніх 
делінквентів та інші соціальні і демографічні фактори. Очевидно, він 
робить висновок, що для пізнання злочинності і заходів впливу на 
неї необхідно поєднувати різні підходи. І далі, продовжує В. Фокс, 
розбіжності між різними теоріями і підходами фактично утруднюють 
боротьбу зі злочинністю. Люди, які вчинили злочини, схильні вважати 
причинами своєї злочинної діяльності ті події і фактори, котрі безпо-
середньо пов’язані з правопорушенням, у той час як теоретики роз-
глядають злочин як результат дії множинності достатньо віддалених 
«сприятливих» факторів1.

Фактори, що безпосередньо пов’язані з правопорушеннями, – це 
ті умови, можливості, завдяки яким або, можливо, внаслідок яких 
виникають, існують, стимулюються і реалізуються злочинні наміри – 
рутинна, майже повсякденна для певних видів злочинів, «робота» кри-
міналітету. Будь-який злочинець ледве чи замислюється над тим, що 
причинами і умовами його суспільно небезпечних вчинків є глибинні 
соціально-економічні, соціобіологічні, соціопсихологічні, культурні 
та інші поштовхи-фактори. Відніміть, ліквідуйте безпосередні умови 
вчинення злочинів (а це не просто!), і вони в конкретний час і у кон-
кретному місці не відбудуться. Цей висновок із теоретичних праць 
вчених соціологічної школи був і є плідним підрунтям для розробки 
новітніх теорій і індивідуальної, і групової злочинної поведінки, мо-
дернізація яких у середині ХХ і на початку ХХІ століть у зарубіжній, 
та й у вітчизняній, кримінології стала гостро необхідною, особливо 
у ракурсі прикладного аспекту. Справа в тому, що у 70–80-х роках ХХ 
століття майже у всіх країнах світу, у тому числі й у США, злочин-
ність досягла апогею. Дослідження свідчили, що програми і плани, 

1 Фокс В. Введение в криминологию / пер. с англ. Москва: Прогресс, 1980. 
С. 308, 309. 
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побудовані на пошуках глибинних причин злочинності, не зважаючи 
на значні фінансові витрати на їх реалізацію, не давали відчутних 
позитивних результатів. Зокрема, відповідно до статистичних даних, 
у 1980 р. у США було зареєстровано 13,3 млн тільки тяжких злочинів, 
а загальна цифра зареєстрованої злочинності перевищила 30 млн1. 
У наукових публікаціях нагадувалося, що ідеї встановлення контролю 
над злочинністю, які базувалися на раціоналістичних теоріях класич-
ної кримінології (Ч. Беккаріа, І. Бентама, Е. Феррі та ін.), не такі вже 
і безглузді. Створилися передумови для ренесансу класичних підходів 
до впливу на злочинність. У статті, що була опублікована в журналі 
Revue Internationale de criminology et de police technigue «Стратегічний 
віраж у прикладній кримінології» директор кримінологічної школи 
при Монреальському університеті М. Кассон (М. Cusson) розмірковує 
про глухий кут, в якому опинилася традиційна прикладна криміно-
логія, і шляхах виходу з нього. Він вважає, що симптоми і причини 
занепаду традиційної прикладної кримінології полягають, по-перше, 
у другорядності кримінологічної політики для державних діячів; 
по-друге, у малоефективності реабілітації злочинців і розслідування 
злочинів; по-третє, запобіжна політика, яка базується на пошуках 
«глибоких» причин делінквентності, заздалегідь приречена на провал. 
Усвідомлення цих фактів підштовхує практиків і вчених до пошуку 
інших рішень. Замість того, щоб шукати віддалені «глибокі» причини 
злочинів, зусилля треба сконцентрувати на: політиці, що орієнтована 
на виявлення найближчих, безпосередніх причин й вирішення поточ-
них проблем; ситуаційному запобіганні злочинів і кримінологічному 
аналізі. Далі автор пропонує нові підходи прикладної кримінології, 
які він викладає в п’яти принципах «стратегічного віражу» у при-
кладній кримінології. 

Принцип 1. Розпізнати відмінні особливості кожної кримінальної 
проблеми для того, щоб потім застосувати рішення, що відповіда-
ють специфіці конкретної проблеми. Кожна кримінальна проблема 
являє собою специфічну конфігурацію, яку кримінологи повинні 
розпізнати, щоб потім вибрати адаптовану до неї стратегію. Знайти 

1 Цит.: Иншаков С. М. Вказ. робота. С. 226. 
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рішення, що оптимально адаптоване до специфічної кримінальної 
проблеми, допоможе кримінологічний аналіз, тобто ідентифікація 
проблеми і визнання її «розмаху», з’ясування основних характеристик 
і «пускових» механізмів, локалізація найбільш «уразливих місць» та 
описання тактики злочинців.

Принцип 2. Серед низки причин кримінальної проблеми, яка 
потребує вирішення, слід виділити причину найближчу і найбільш 
«уразливу». Замість того, щоб намагатися змінити настанови зло-
чинців (які, до речі, взагалі змінити неможливо), стратегічно більш 
розумно змінити ситуації, що стимулюють злочинну мотивацію. Як 
вважає автор, більш рентабельно зосередити зусилля на безпосеред-
ніх і ситуаційних причинах злочину, ніж «розпорошувати» ресурси на 
пошук так званих «глибоких» причин злочинів. У цьому напрямі союз 
поліції, краще «пристосованої» щодо впливу на найближчі причини, 
і кримінологів буде бажаним і плідним.

Принцип 3. Реагувати не тоді, коли злочин відбувся, а брати у свої 
руки ініціативу як у превентивних, так і в репресивних операціях. 
Стосовно поліції, цей принцип буде втілюватися у життя наступним 
чином: не обмежуватися патрулюванням в очікуванні небезпечних 
подій, а намагатися змінити ситуацію ризику «насичувати» «гарячі 
точки» злочинів поліцейськими силами або здійснювати «бліц-наліт». 
Мова йде про швидку мобілізацію поліцейських сил і спрямуванні їх 
на певний тип злочинів або місце, де, за наявними даними, найчастіше 
вчиняються злочини, наприклад, мікрорайон міста чи його квартал.

Принцип 4. Концентрувати зусилля там, де можна отримати най-
кращі результати. Встановлено, що злочинність дуже нерівномір-
но розподіляється у просторі. Використання спеціальної методики 
ідентифікації «гарячих точок злочинів», таких як аналіз інформації 
(за допомогою процедур геокодування) про громадянські адреси чи 
найближчу до місць вчинення злочинів місцевість дозволяє локалі-
зувати «точки», де злочини вчиняються найчастіше. Інакше кажучи, 
при обмеженості ресурсів краще вкладати засоби туди, де вони дадуть 
відчутний результат.

Принцип 5. Задовольняти потреби у безпеці приватних осіб, тоб-
то пропонувати громадському суспільству послуги, які б допомогли 
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окремим громадянам і підприємствам вирішувати їх проблеми, що 
пов’язані зі злочинністю.

Надалі автор робить висновок, що спеціалісти з прикладної кри-
мінології повинні оволодіти мистецтвом кримінологічного аналізу. 
Цей метод дозволить їм описувати еволюцію різних типів злочинів, 
демонструвати, як вони територіально розподіляються, відкривати 
нові кримінальні паттерни і фактори, котрі сприяють віктимізації. 
Кримінологи зобов’язані знати увесь набір превентивних і репре-
сивних заходів, ступінь їх ефективності і принципи використання, 
процеси прийняття рішень злочинцями для того, щоб вміти випе-
реджати їх реалізацію. Лише володіючи цими знаннями і здобутим 
досвідом, кримінологи здатні краще задовольняти потреби громадян 
у безпеці1. До речі, переконання в тому, що запобіганням злочинності 
та її проявам повинні займатися не просто юристи, які навіть про-
слухали курс кримінології, а спеціалісти – кримінологи, заслуговує 
на підтримку. Ще у 80-х роках ХХ століття А. Е. Жалінський вислов-
лювався, що спеціалізація і професіоналізація – важлива тенденція 
розвитку профілактики. Вона полягає в тому, що, по-перше, розробка 
і здійснення профілактичних заходів потребує відповідної підготовки, 
яка провадиться на кримінологічній базі; по-друге, збільшується коло 
службових осіб, для яких ця діяльність стає основною і провідною; 
по-третє, всередині профілактики виокремлюються види діяльності, 
котрі потребують знань, навичок й умінь2. 

Наведена нами стаття ніби узагальнює новітні неокласичні під-
ходи прикладної кримінології, які сформувалися в зарубіжній кримі-
нології, особливо в США і Великій Британії, протягом 60–90-х років 
ХХ століття на основі теорій раціонального вибору і економічного 
аналізу права і злочинності3. Як зазначається в літературі, теорія 

1 Стратегический вираж в прикладной криминологии. Борьба с преступностью 
за рубежом (по материалам зарубежной печати). Ежемесячный информ. бюлетень. 
1995. № 9. С. 21–27. 

2 Жалинский А. Э. Предупреждение преступлений в условиях НТР. Совершен-
ствование мер борьбы с преступностью в условиях научно-технической революции. 
Москва: Наука. 1980. С. 283–296.

3 Ведерникова О. Н. Теория и практика борьбы с преступностью в Великобрита-
нии. Москва: Российская криминологическая ассоциация, 2001. С. 143. 
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раціонального вибору ґрунтується на передумові, що індивід який 
обирає злочинну поведінку, намагається здобути максимальну вигоду 
від своїх дій. Рішення індивіда залежить від тієї ситуації, в якій він 
знаходиться: від місця, часу, наявності можливостей вчинити злочин 
і певної інформації1. 

Коріння теорії раціонального вибору людиною своєї поведінки, 
у тому числі і злочинної, вбачається в роботах у Ч. Беккарія і фі-
лософських трактатах Л. Локка, Д. Юма, Ф. Хотченсона, А. Сміта, 
І. Бентама, теорія утилітаризму якого стала методологічною базою 
розробки вже в кримінології новітніх підходів до проблем зло-
чинності та її запобігання. Слід зупинитися, перш за все, на ідеях 
І. Бентама стосовно напрямів протидії злочинним проявам, котрі 
не втратили, як бачимо, актуальність і зараз, і які надихають на їх 
подальший розвиток та модернізацію, пристосовуючись до націо-
нальних спроможностей кожної країни реалізовувати хоча б частину 
класичних кримінологічних ідей на практиці. Крім того, є теорети-
ко-прикладні напрацювання та досягнення зарубіжної кримінології 
ХХ і початку ХХІ століть, розроблені у низці країн, зокрема, в США 
і Великій Британії.

Згідно вченю І. Бентама, всі засоби запобігання злочинам повинні 
зводитися до того, щоб впливати на схильності людей, привчати їх 
користуватися «логікою волі», відхиляти потік небезпечних бажань 
і погоджувати схильність до розваг із загальним благом людей. Для 
цього, на його думку, необхідно: 

– придушувати шкідливі бажання (пристрасть до алкоголю, по-
рочність, гультяйство) заборонами і покараннями і, навпаки, заохо-
чувати «чесні спонукання», що відповідають суспільним інтересам;

– не заохочувати злочини;
– полегшити розкриття злочинів;
– утруднити вчинення і приховування злочинів, зацікавлюючи 

багатьох осіб до їх запобігання;
– зменшити шанси для злочинців уникнути правосуддя;

1 Гуринская А. Л. Развитие теории рационального выбора в зарубежной крими-
нологии и ее влияние на уголовную политику. Известия Рос. гос. пед. ун-та им. 
А. И. Герцена. 2010. № 120. С. 203–207. 
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– удосконалювати судочинство з метою скорочення зловживань 
у цій сфері та ін. 

Крім цих спеціальних заходів, І. Бентам вважав за необхідне 
прийняття низки загальних заходів запобігання злочинам, зокрема: 
виховання у людей почуття доброзичливості; розвиток почуття честі, 
релігійних поглядів; загальне виховання1, яке, за словами Ч. Беккаріа, 
ідеї якого розвивав І. Бентам, є найбільш правильним, але водночас, 
і найскладнішим засобом запобігання злочинам2. Проблема виховання 
і в наш час залишається актуальною і до кінця не вирішеною. Вартий 
уваги погляд І. Бентама на запобігання злочинам: тільки єдність за-
гальних і спеціальних заходів у перспективі може принести відчутні 
результати. Це – революційна думка. Наука завжди революційна, 
однак, у межах поміркованої кримінології, революційність зведена 
до пошуків внутрішніх резервів теорій запобігання злочинам соціо-
логічного напряму. 

Як відмічалося вище, методологічною базою нових підходів впли-
ву на злочинність в англоамериканській, канадській та кримінології 
інших країн стала класична теорія раціонального за мотивами і цілями 
вибору особою злочинної поведінки, згідно з якою в основі її психоло-
гічної детермінації є свобода волі й розуму людини, що здатна обирати 
раціональний, на її погляд, варіант поведінки, враховуючи при цьому 
можливості, котрі закладені в оточуючому середовищі злочинця, тому 
що іншого простору для вчинення злочину не існує. Виникла низка 
напрямів їх запобігання з метою стримання зростання злочинності, 
які отримали різні назви: теорія захисного простору (Дж. Джекобс, 
Р. Джефрі, Й. Ньюман та ін.); теорія розбитих вікон (Дж. Уілсон, 
Дж. Келлінг); теорія середовищної кримінології (Патріція Пол Бран-
тингеми); теорія економічного аналізу права і злочинності (Г. Беккер); 
теорія стандартних дій, усталених моделей вчинення злочинів, пре-
вентивного партнерства (Д. Гарланд); теорія кластерізації злочинних 
проявів на міні-місцях – «гарячі точки» (Д. Weisburd, Sh. Amram); 

1 Бентам И. Избранные сочинения Иеремии Бентама. Основные начала уголовно-
го кодекса. Санкт-Петербург: Рус. книж. торговля, 1867. Т. 1. С. 585–632.

2 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. Москва: ИНФРА – М, 2008. С. 154.
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адміністративна кримінологія (Р. Кларк та ін.) та багато інших1. Одну 
з найбільш значущих концепцій запобігання і протидії злочинам ство-
рив у 80-х роках ХХ ст. Р. Кларк та його колеги з дослідного відділу 
МВС Великобританії, яка отримала назву «ситуативна профілактика» 
(Situational Crime Prevention – SCP). Її напрями і заходи спрямовані на 
обмеження можливостей учинення злочинів шляхом реалізації п’яти 
основних напрямів діяльності: 

1) створення умов для ускладнення вчинення злочину (обмеження 
доступу до предмета посягання; контроль доступу; перевірка на ви-
ході; створення альтернативи антисоціальній поведінці; обмеження 
обігу зброї);

2) збільшення ризикованості незаконної поведінки (посилення 
опіки; сприяння природному спостереженню; скорочення анонім-
ності; залучення допоміжного персоналу; посилення формального 
спостереження);

3) зниження вигідності злочинної діяльності (укриття предметів 
посягання; відділення злочинної «мішені»; маркування майна; усклад-
нення обігу викрадених речей);

4) скорочення провокацій (мінімізація стресу громадян; відвернення 
міжособистісних конфліктів; зменшення емоційного збудження; ней-
тралізація негативного впливу однолітків; відмова від наслідування);

5) недопущення практики виправдань (установлення певних 
правил поведінки; монтаж заборонених знаків; звернення до совісті 
громадян; сприяння у дотриманні людьми чистоти і порядку; недо-
пущення вживання наркотиків і зловживання алкоголем)2. 

1 Див.: Ведерникова О. Н. Теория и практика борьбы с преступностью в Велико-
британии. Москва: Российская криминологическая ассоциация, 2001. С. 136–143, 
152–170; Петренко А. В. Стратегии предупреждения преступлений в США. URL: 
https://justicemaker.ru/view-article.php?art=2109&id=21.(дата звернення 08.11.2019); 
Гуринская А. Л. Развитие теории рационального выбора в зарубежной криминологии 
и ее влияние на уголовную политику. Изв. Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. 2010. 
№ 120. С. 203; Колодяжний М. Г. Стратегія зменшення можливостей учинення зло-
чинів: зарубіжні реалії, перспективи запровадження в Україні: монографія. Харків: 
Право, 2018. С. 10–28. 

2 Колодяжний М. Г. Стратегія зменшення можливостей учинення злочинів: за-
рубіжні реалії, перспективи запровадження в Україні. С. 26, 192–193.
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Слід зауважити щодо аргументації такої важливої складової адмі-
ністративної кримінології, як концепція контролю над ситуативною 
злочинністю. Р. Кларк і прихильники цієї концепції вважають, що 
більшість злочинів мають ситуативний характер і вчиняються не 
внаслідок дії певних факторів, які передували самому діянню, а в 
результаті випадкового збігу обставин, сприятливих для їх вчинен-
ня. На їх погляд, у своїй більшості у злочинців відсутня заздалегідь 
сформована кримінальна постановка на той чи інший вид злочинної 
поведінки. Як правило, така поведінка є спонтанною, ситуативною 
і може бути відвернута відповідними заходами, наприклад, шляхом 
посилення охорони і контролю за «уразливими об’єктами», укрі-
плення (машинних і будинкових) замків, покращення вуличного 
освітлення, а також за допомогою інших заходів, перешкоджаючих 
вчиненню злочинів. Ствердження, що переважна більшість злочинів 
мають ситуативний, спонтанний, випадковий характер, на наш погляд, 
дещо перебільшене. Дійсно, певна частина злочинності (наприклад, 
вандалізм, хуліганство, злочини неповнолітніх та ін.) мають поді-
бний характер, але не він визначає кількісно-якісні показники цієї 
злочинності. За даними кримінально-правової статистики (світової 
і вітчизняної), левова частина злочинів заздалегідь планується, а зло-
чинці є попередньо кримінально мотивованими1. А інакше не було 
б корисливої, насильницької, корисливо-насильницької, статевої, 
рецидивної, професійної, організованої, транснаціональної, прикор-
донної, комп’ютерної та інших видів, далеко не випадкових, проявів 
багатоликої злочинності. За своєю суттю, ситуативна профілактика 
є елементом більш широкого превентивного напряму – усунення або 
обмеження так званих в кримінології умов зовнішнього середовища, 
що використовуються злочинцями і лише за настання яких можлива 
їх злочинна практика.

Саме на це звертають увагу Л. Коен і М. Фелсон у створеній 
ними «теорії звичних дій». Вони стверджували, що злочин має місце 

1 Див., наприклад, Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии: 
учебник для магистров: в 2 т. Москва: Юрайт, 2012. Т. 1: Общая часть. С. 328–372.; 
Кулик О. Г. Злочинність в Україні: тенденції, закономірності, методи пізнання: моно-
графія. Київ: Юрінком Інтер, 2011. С. 57–132. 
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тоді, коли збігаються у просторі і часі: 1) мотивований злочинець; 
2) слушна ціль; 3) відсутність належної охорони (нагляду). Згідно 
з цією теорією вчинення злочину імовірно внаслідок одноразового 
збігу у часі і просторі зазначених умов. Щоб запобігти злочину, необ-
хідно змінити щонайменше один із цих компонентів: або мотивацію 
злочинця, або ціль, або ступінь захисту / охорони1. 

Що мається у запобіжному арсеналі поміркованої англо-аме-
риканської кримінології? Зупинимося на одному факті. У 1998 р. 
Директорат Досліджень і Статистики МВС Великобританії опублі-
кував доповідь «Скорочення злочинності: оцінка наукових даних про 
способи впливу на злочинність», підготовлений провідними вчени-
ми-кримінологами і співробітниками міністерства. Автори доповіді 
впевнені, що жодна з профілактичних програм (стратегій), узята 
ізольовано, не здатна забезпечити скорочення злочинності: досягти 
цього можна лише на основі розробки і впровадження комплексу 
заходів, що довели свою ефективність. На їх думку, комплексна, 
ефективна програма профілактики злочинності має включати такі 
компоненти: 

• інтенсивний вплив на дітей і сім’ї з групи ризику;
• посилення неформального соціального контролю і соціальних 

зв’язків у громаді та інших неформальних організаціях, члени яких 
зловживають алкоголем, вживають наркотики, схилені до вчинення 
злочинів;

• перешкоджання виробництву товарів, послуг, які створюють 
умови для вчинення злочинів;

• залучення громадськості (окремих громадян і організацій) до 
участі в профілактиці злочинів;

• застосування заходів профілактики ситуативних злочинів у «га-
рячих точках» – зонах високого ступеня ризику вчинення злочинів;

• скорочення повторної віктимізації;
• підвищення уваги до поліцейської практики проблемно-орієн-

тованної профілактики;
• розширення заходів впливу на злочинців і наркоманів;

1 Петренко А. В. Вказ. робота. 
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• більш широке використання (коли це обґрунтовано) таких кри-
мінальних покарань, як штраф і комендантський час з електронним 
моніторингом;

• проведення послідовної, обґрунтованої і логічної каральної по-
літики.

За висновком дослідників, будь-яка програма профілактики злочи-
нів повинна поряд з прийняттям короткострокових заходів, спрямова-
них на усунення умов, які сприяють вчиненню ситуативних злочинів, 
передбачати довготривалі заходи (і відповідні капіталовкладення). 
Крім того, у програму профілактики злочинів необхідно включати 
заходи, здійснення яких не пов’язане з будь-якими строками і які 
слід проводити постійно (заходи впливу на криміногенні чинники за 
місцем проживання на рівні мікро середовища, включаючи діяльність 
поліції по запобіганню злочинів). Саме такий комплексний підхід, 
на думку британських фахівців, здатний забезпечити сталий успіх 
у боротьбі зі злочинністю1.

Пошуками найбільш оптимального управлінського впливу на ту 
чи іншу сферу соціальної дійсності з метою знаходження специфічних 
засобів, які у конкретних умовах здатні забезпечити прогнозований 
і об’єктивно можливий, економічно вигідний рівень досягнення 
певних локальних/інституціональних цілей – скорочення злочиннос-
ті, – займалися і займаються американські кримінологи. Взагалі, як 
ми вже відмічали, суттєвою особливістю кримінології США є роз-
робка саме інституціонального аспекту запобігання злочинам, тобто 
оптимального сполучення ситуативних цілей з інституціональними 
(існуючими і потенційними) ресурсами2. Саме вони, разом з бри-
танськими і західноєвропейськими кримінологами – прибічниками 
поміркованої кримінології – заклали теоретичні основи для роз-
робки різних моделей превенції, які Д. Гарланд (D. Garland) називав 

1 Nuttall C. Reducing Offering an Assessment of Research Evidence on Ways of 
Dialing with Offending Behaviour Home Office Research Study. No 187. P. VII. Цит. За: 
Ведерникова О. Н. Вказ. робота. С. 298–299. 

2 Дремин В. Н. Преступность как социальная практика: институциональная 
криминализация общества: монография. Одесса: Юрид лит, 2009. 614 с.; Комплексное 
изучение системы воздействия на преступность (методологические и теоретические 
основы). Ленинград: Изд-во Ленинград. ун-та, 1978. С. 25. 
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кримінологіями повсякденності і які без зайвих утруднень, великих 
фінансових витрат і довгоочікуваних позитивних результатів можна 
було би швидко впроваджувати в практику контролю над злочинністю. 
Суть цих теоретичних основ, повторюємо ще раз, полягає в тому, що 
головна увага кримінологів і практиків повинна сконцентруватися не 
на вивченні абстрактних соціально-психологічних і соціобіологічних 
глибинних причинах злочинності, а на «поміркованому злочинці», 
котрий, як і всі пересічні громадяни, використовує у своїй «злочинній 
роботі» зовнішні можливості для вчинення будь-якого, а не тільки си-
туаційного, злочину. З цього теоретичного положення логічно випли-
ває висновок, що мінімізація цих можливостей (умов) для вчинення 
злочинів – завдання кримінології повсякдення, яка покликана швидко 
змінювати місцеву практику контролю над злочинністю в залежності 
від її викликів. Така діяльність відповідних суб’єктів – превенціологів, 
дійсно повинна стати повсякденною, професійною, творчою. А цьому 
треба навчатися, бо сучасна злочинність, так би мовити «осідлала» 
цивілізацію.

Звернення кримінологів США до детермінуючої ролі «місця» 
або оточуючого середовища у формування та реалізації злочин-
ної мотивації створили низку теоретичних розробок, які набули 
прикладного характеру, зокрема: теорія захисного простору; теорія 
«звичайних дій»; теорія «стандартних дій»; ситуативне запобігання 
певним злочинам; теорія «розбитих вікон»; просторова профілактика; 
теорія сусідського нагляду; теорія безпечних міст та багато інших. 
Як відмічається в літературі, головну роль у запобіганні злочинності 
в США виконують три програми (відомі як «Велика трійка»): огляди 
безпеки; операційна ідентифікація; догляд за місцевістю. Огляди 
безпеки (локальні огляди) призначені для усунення з поля зору зло-
чинців уразливих для злочинця цілей (відомих і потенційних загроз). 
Операційна ідентифікація пов’язана з маркуванням рухомого майна 
з метою зменшити його цінність, установленням зв’язку між зло-
чинцем і місцем вчинення злочину (скажімо, місцеві злочинці чи 
гастролери), підвищення у свідомості злочинця ризику затримання та 
ін. Програма догляду за місцевістю спрямована на те, щоб зменшити 
можливості вчинення злочинів, посилити контроль, що здійснюється 
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місцевими мешканцями (сусідський нагляд, обмін інформацією про 
сусідів тощо)1. Очевидно, що ці локальні програми є складовими 
єдиного задуму – скорочення злочинності шляхом зменшення умов 
для вчинення злочинів. Цей єдиний задум, вже як пряма стратегія 
зменшення можливостей вчинення злочинів, вперше знайшов відо-
браження в матеріалах Сьомого Конгресу ООН із запобігання зло-
чинності й поводження з правопорушниками (1985 р.). У його робо-
чому документі «Нові форми злочинності й запобігання злочинності 
у контексті розвитку: майбутні завдання» виокремлені деякі стратегії 
запобігання злочинності – прямі і непрямі (побічні). 

Прямі стратегії включають: втручання в кризові ситуації; патрулю-
вання; пропагандистські кампанії; відвідування виправних колоній. Як 
окремий напрям запобіжної діяльності вказана стратегія зменшення 
можливостей учинення злочинів, котра виражається, зокрема, в про-
філактиці злочинів шляхом архітектурного планування; підвищенні 
безпеки приміщень громадян і офісів компаній; маркування майна; 
посиленні присутності поліції особливо в найбільш криміногенних 
районах міст, «гарячих точках»; належному освітленні вулиць міст, 
районів, сіл тощо; створенні фізичних бар’єрів, які перешкоджають 
вчиненню злочинів; використання новітніх технологій для запобігання 
злочинам та ін.2 

У свою чергу до побічних стратегій запобігання злочинності від-
несено: підвищення рівня життя і надання належної освіти; створен-
ня умов для конструктивного проведення вільного часу; створення 

1 Петренко А. В. Вказ. робота; Иншаков С. М. Вказ. робота. С. 197–342; Гурин-
ска А. Л. Вказ. работа. С. 207–214; Кристи Н. Контроль над преступностью как ин-
дустрия. Вперед к ГУЛАГу западного образца. 3-е изд. Санкт-Петербургг: Алетейя, 
2012. С. 100–130.

2 New Dimensions of Criminality and Crime Prevention in the Context of Development: 
Chanellges for the Future //Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime 
and the Treatment of Offenders. Milan, 1985. 72 p.; Конгрессы ООН по предупреждению 
преступности и уголовному пра- восудию: сборник материалов: в 3 кн. / Нац. акад. 
правовых наук. Украи- ны, НИИ изуч. пробл. преступности им. акад. В. В. Сташиса 
/ кол. сост.: В. В. Голина, М. Г. Колодяжный / под общ. ред. В. В. Голины. Киев: Ред. 
журн. «Право Украины», Харьков: Право, 2013. кн. 2. С. 85–98; Колодяжный М. Г. Стра-
тегія зменшення можливостей учинення злочинів: зарубіжні реалії, перспективи 
запровадження в Україні: монографія. Харків: Право. С. 29–30.
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можливостей працевлаштування; розвиток громад; допомога у сфері 
соціального забезпечення й фінансова допомога; забезпечення від-
повідних життєвих і продовольчих умов; гарантована пенсія тощо. 

Отже, в кінці ХХ і на початку ХХІ століття у західній помірко-
ваній кримінології панує концепція скорочення і утримання стану 
злочинності, або контролю над злочинністю, на рівні терпимого 
суспільством, який досягається комплексом запобіжних напрямів 
і заходів, котрі обмежують або усувають зовнішні умови (можливос-
ті) злочинних проявів, створюють перешкоди для реалізації злочинної 
вмотивованості, підвищують ризики затримання і притягнення до від-
повідальності. Однак ця концепція базується на певних теоретичних 
припущеннях, принципах, які роблять їх більш-менш привабливими 
для суспільства і зрозумілими для правоохоронних органів, а точні-
ше – для суб’єктів запобігання злочинам. Наведемо деякі роздуми 
з цього приводу. 

Концепція скорочення злочинності (у подальшому – КСЗ) ви-
ходить із постулату вічності злочинності у людському суспільстві. 
Е. Дюркгейм писав, що злочинність – явище вічне і навіть нормальне 
для будь-якого суспільства. На його думку, немає такого суспільства, 
в якому б у різних формах не спостерігалася більш-менш розвинута 
злочинність. Немає такого народу, чия мораль не порушувалася б що-
денно. Отже, ми повинні сказати, що злочин необхідний, що він не 
може не бути, що основні умови співжиття, такі, котрі ми знаємо, 
його логічно обумовлюють. Таким чином, він є нормальним1. Ледве 
чи доцільно у цій монографії продовжувати давню політично і іде-
ологічно заангажовану, продуктивно сумнівну дискусію стосовно 
глибинних первопричин зла і одного з його різновидів – злочинності, 
а тим більше – пророкувати про її торжествуюче буття у майбутньому. 
Здається, що це вигідно злочинцям, оскільки побічно немовби ви-
правдовує необхідність їх існування. Очевидно, що науковий пошук 
витоків людської деструктивності, і навіть патології, зупинити не 
можливо, про що свідчать успіхи генетики і біотехнології. Значить, 

1 Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический этюд. Санкт-Петербург: Союз, 
1998. С. 438.
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у людства є надія, що наукові революційні відкриття розвіють міфи 
про вічність злочинності. Однак сподіватися на те, що зі злочинністю 
буде покінчено раз і назавжди у найближчому майбутньому, не слід. 
Необхідна тривала і наполеглива боротьба з нею. Тому у сучасних кри-
міногенних умовах і кримінально динамічних показниках найбільш 
перспективною вбачається така державна кримінологічна політика, 
котра зорієнтована на скорочення хоча б окремих проявів злочинності 
шляхом мінімізації можливостей вчинення злочинів, що передбачає 
розробку і зацікавлену реалізацію теоретико-прикладних криміно-
логічних методик. Їх призначення – максимально звузити «ігрове 
поле» криміналітету (квартирні і кишенькові крадіжки, шахрайство, 
вимагання, корупція, катування, домашнє насильство тощо). 

Запобігання злочинності – державна справа, оскільки воно спря-
моване на зміщення законності і правопорядку в країні. Злочинність 
і злочин – це властивості суспільства і людини. Злочинність – кримі-
нологічний термін, яким позначається існуюча в суспільстві «течія» 
суспільно небезпечних людських дій, здійсненню яких сприяють 
матеріальні і духовні недоліки і вади суспільного буття і свідомості, 
внаслідок чого суспільство і держава не може на конкретному етапі 
свого розвитку формувати і підтримувати виключно законослухняну 
людину і громадянина1. Недоліки і вади – лише спрощена в цьому 
контексті назва глобальних суспільних протиріч у різних сферах 
людської життєдіяльності, які історично використовувалися і продо-
вжують використовуватися людьми з доброю чи злою волею в своїх 
законних чи кримінальних інтересах. Тому головна роль у поступо-
вому витискуванні цих протиріч належить розумній і далекоглядній 
політиці, в здійсненні якої повинні приймати активну участь усі 
гілки влади (законодавча, виконавча, судова) незалежно (звертаємо 
на це особливу увагу!) від політичної кон’юнктури. Запобігання 
злочинності – це процес, який не повинен зазнавати владно-змінних 
пауз. Від цього виграє криміналітет. Так, наприклад, у сучасній Ве-
ликобританії політика, яка іменується «закон і порядок» («Law and 
Order»), включає широкий комплекс заходів соціального, правового, 

1 Голіна В. В. Злочинності – організовану протидію. Харків: «Рубікон», 1998. С. 4–5.
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організаційно-управлінського, фінансового, технічного та іншого 
характеру, спрямованих на укріплення суспільної безпеки, здійснення 
контролю над злочинністю, скорочення числа антисуспільних проявів 
і злочинів, зниження почуття страху перед злочинністю1. Цей напрям 
у радянській і пострадянський теорії і практиці боротьби зі злочин-
ністю отримав назву «загальносоціальне запобігання злочинності». 
Запобіжне значення цього напряму полягає в тому, що передбачений 
вектор соціально-економічного розвитку країни (або регіону) врахо-
вує можливі криміногенні наслідки від здійснення закладених у них 
заходів. Тільки вони (а не спеціальні заходи інших суб’єктів запо-
бігання злочинності) здатні вплинути на криміногенну обстановку 
в державі. Суспільство і влада повинні зрозуміти ці фундаментальні 
положення кримінологічної політики запобігання та протидії злочин-
ності2. Запобігання злочинності повинно врешті-решт стати в Україні 
національною ідеєю. 

Злочин, злочини, їх множинність і види, типи злочинців, форми 
їх організованості, рівень професіоналізму, злочинної «кваліфікації», 
рецидив, способи, мотиви і техніка вчинення злочинів та інше – лише 
кримінальні прояви злочинності, передбачені Кримінальним кодексом 
України. Простір і час, образно, породжують злочинну мотивацію 
і зумовлюють її реалізацію. Ідея своєчасного втручання в процес 
формування і потенційної реалізації злочинної мотивації, що, як пра-
вило, передбачає використання злочинцями сприятливих для цього 
можливостей, лежить в основі розробки і впровадження прикладних 
кримінологічних стратегій – змістовного набору напрямів, заходів 
і т.п., що стають перешкодою, утруднюють вчинення злочинів. 

В Україні для жодної з гілок влади запобігання злочинності і зло-
чинам не є достатньо пріоритетними напрямами, якими вони б опіку-
валися всерйоз і надовго. Верховною Радою України за останні роки 
прийнято низку превентивних законів щодо окремих видів злочинів, 
а єдиного закону про запобігання (профілактику) злочинності до цього 

1 Ведерникова О. Н. Вказ. робота. С. 245. 
2 Голіна В. В. Злочинності – організовану протидію. Харків: «Рубікон», 1998. 

С. 6–7. 



Розділ 1. Стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів як перспективний напрям…

44

часу не розроблено, водночас проекти подібних законів, що були роз-
роблені раніше, наразі не задовольняють кримінологічним вимогам 
сучасності. Відсутністю політичної волі пояснюється і те, що державні 
комплексні програми боротьби зі злочинністю, прийняті протягом 
1993–2017 років, частково або повністю залишилися не виконаними. 
Не виключено й помилкове тлумачення повноважень Президента 
України стосовно видання указів щодо забезпечення громадського 
порядку і боротьби зі злочинністю. Не чітким для розуміння вида-
ється і формулювання п. 7 ст. 116 Конституції України, відповідно до 
якого Кабінет Міністрів України «здійснює заходи щодо забезпечення 
обороноздатності і національної безпеки України, громадського по-
рядку, боротьби зі злочинністю». Тоді який вищий орган державної 
влади розробляє, приймає, здійснює і контролює загальнодержавні 
комплексні програми боротьби/запобігання/профілактики злочинності 
в Україні? Крім того, Кримінальним процесуальним Кодексом України 
2012 р. скасована судово-слідча профілактика злочинів, яка залучала 
до запобігання злочинів широке коло державних органів, органів 
місцевого самоврядування, громадських організацій, посадових осіб 
громадськість, бізнес, свідомих громадян, фонди, об’єднання, приват-
ну охорону та ін.1 Доцільно відновити цей інститут у кримінальному 
процесуальному законодавстві. 

Для сучасної теорії скорочення злочинності характерним є мето-
дологічний плюралізм, релятивізм, еклектизм багатьох концептуаль-
них підходів пояснення її причин і умов, а також методик впливу на 
них. Прийнятними, у межах законності і дотримання прав і свобод 
людини, є будь-які заходи і засоби, які дають позитивний результат 
у скороченні злочинних проявів. Найбільш яскравими, впливовими 
і популярними є ідеї теорії раціонального вибору і теорії економіч-
ного детермінізму. Теорія раціонального вибору ґрунтується на тому 
припущені, що індивід, як вільна істота, раціонально обирає зло-
чинний варіант своєї поведінки, намагаючись здобути максимальну 
вигоду від неї, оскільки злочин ніколи не буває безглуздим. Рішення 

1 Голіна В. В., Шрамко С. С. Судово-слідча профілактика як складова частина 
стратегії зменшення можливостей вчинення злочинів (de lege ferenda). Питання 
боротьби зі злочинністю: зб. наук. праць. Харків: Право. 2019. Вип. 38. С. 23–34. 
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індивіда залежить, як правило, від стану конкретної ситуації, міста, 
часу, оточуючого середовища, ступеня охорони об’єктів посягання, 
наявності реальних можливостей як для успішного досягнення зло-
чинного результату, так і для уникнення затримання на місці подій. 
Раціоналізм поведінки злочинця передбачає і раціональність проти-
дії їй, яка полягає у скороченні сприяючих вчиненню злочину умов 
або безпосередніх зовнішніх можливостей. Ці методологічні засади 
КСЗ, не торкаючись широких соціальних проблем злочинності, стали 
керівними при створенні низки прикладних методик запобігання їй 
(як вже зазначалося, англійський кримінолог Д. Гарланд назвав їх 
«повсякденними кримінологіями»), спрямованих на досягнення швид-
ких практичних результатів зниження рівня злочинності і соціальної 
напруги. Людство не повинно надавати злочинцям і тим, хто «мріє» 
ним стати, шанс на безтурботне існування. 

Теорія економічного детермінізму в підході до проблем злочин-
ності зосереджує увагу на пошуку взаємозв’язку злочинних проявів, 
їх негативної динаміки з економічною структурою суспільства, на 
каверзах ринкових відносин сучасного капіталізму, глобалізації, ро-
ботизації, ринку праці та ін. На відміну від радикальної кримінології, 
теорія «політекономії» злочинності призначена посилити політоло-
гічний аспект своїх досліджень, застерегти суспільство і владу від 
можливих негативних наслідків помилкової економічної політики, 
спрогнозувати подальший розвиток кримінальної ситуації в країні, 
розробити найбільш результативні засади запобігання злочинності1. 

З цієї теорії випливає, що будь-яка прикладна, у тому числі кри-
мінологічна, стратегія може бути успішною, якщо паралельно з нею 
здійснюються в країні (країнах) так звані соціальні, в радянській 
кримінології – загальносоціальне запобігання. Ця думка не покидає 
сучасних кримінологів (В. В. Лунєєв, С. М. Іншаков та ін.). Так, ві-
домий російський кримінолог С. М. Іншаков впевнений: боротися 
з негативним явищем – злочинністю тільки за допомогою органів, 
які ведуть з нею боротьбу і розраховувати, що одна їх діяльність буде 
здатна зменшити злочинні прояви без всебічних зусиль усього суспіль-

1 Ведерникова О. Н. Вказ. робота. С. 152.
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ства, держави є ідеалізмом, якими б аргументами він не прикривався1. 
Держава, підтримуючи ту чи іншу розроблену вченими мобільну 
прикладну методику запобігання злочинам, повинна супроводжувати 
їх своїми регулюючими суспільні відносини засобами і тим самим 
сприяти більш ефективному здійсненню цих стратегій.

Реалізація превентивних заходів безпеки і правопорядку, тоб-
то своєрідний контроль над злочинністю, як свідчить зарубіжний 
досвід, пов’язана з певними обмеженнями прав, свобод людини 
і громадянина, втручанням у їх особисте життя, що не може не ви-
кликати занепокоєння світової спільноти і опозиційні настрої. Ні-
мецький криміналіст П.-А. Альбрехт в одній із своїх праць наводить 
афоризм: «Свобода вмирає разом з безпекою»2. Соціолог Г. Стендінг 
зазначає: коли система стеження стає все більш витонченою, тоді 
більше неординарних проступків можна помітити і на них повісити 
соціальний ярлик3. Дійсно, концепція надуманої «драматизації зла» 
(Ф. Танненбаум) в сучасних умовах вимоги підвищення громадської 
безпеки існує. Під впливом резонансних кримінальних подій, ганьби 
обуреної громадської думки, гучних патріотичних заяв, підбурювань 
засобів масової інформації виникає невиправдана потреба у розши-
ренні повноважень поліції, судів, пенітенціарних установ, підвищенні 
кримінально-правового і кримінального процесуального тиску на 
правосвідомість громадян і особливо на тих з них, хто схильний до 
вчинення насильницьких, корисливо-насильницьких, статевих та 
інших тяжких і особливо тяжких злочинів (активізація процесу кри-
міналізації і пеналізації, підвищення санкцій за деякі види злочинів 
та посилення режиму відбуття покарання у виді позбавлення волі, 
збільшення обмеження прав і свобод осіб, які відбули покарання та 
ін.) У зв’язку з цим слід звернути увагу на новітній розвиток таких, 
поки що суперечливих з точки зору дотримання прав і свобод людини, 

1 Иншаков С. М. Исследование преступности. Проблемы методики и методоло-
гии. Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. С. 116. 

2 Альбрехт П. А. Забытая свобода. Принципы уголовного права в европейской 
дискуссии о безопасности / пер. с нем. Одесса: Астропринт, 2000. 160 с. 

3 Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. Москва: Ад Маргинем Пресс, 
2014. С. 259.
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засобів соціального контролю над думками і поведінкою людини, які 
можуть бути використані (і вже в деяких випадках застосовують-
ся) у широкій практиці правоохоронних органів на базі біотехнологій 
з метою скорочення можливостей вчинення злочинів. У наукових 
публікаціях на цю тему відмічається, що основними напрямами біо-
технологічних засобів скорочення злочинності є: 

1) виявлення і нейтралізація осіб, схильних до вчинення злочинів; 
2) технічний напрям, пов’язаний з генетичною дактилоскопією, 

а відтак – створенням всесвітнього генетичного банку даних; 
3) використання специфічних методик впливу на засуджених 

з метою їх реабілітації; 
4) створення цифрової людини та цифрового соціуму (кіберне-

тичні організми, чипування людини та ін.)1. 
Розширення використання біотехнологій у практиці боротьби зі 

злочинністю та глобалізація соціального контролю можуть виявити-
ся досить ефективними у цій сфері. Однак при цьому існує й ризик 
порушень прав людини, а також встановлення тотального контролю 
над людством2. Але не треба забувати, що до настання часу таких 
змін і людина, як біосоціальна особа, трансформується, її уявлення 
про існуючі натепер права і свободи змінеться, соціум перетвориться 
у щось інше, де, можливо, будуть панувати нові цінності…

Оптимальність КСЗ визначається адекватністю превентивного 
впливу саме на безпосередні, найближчі причини й умови вчинення 
злочинів, тобто на ті матеріальні і духовні реально існуючі і відчутні 
фрагменти дійсності (обставини дисфункціональності правоохорон-
них органів, недоліки влади, традиції, стандарти поведінки громадян, 
способи їх реагування на події тощо), які постійно кримінально мо-
тивують і типово ситуативно сприяють вчиненню злочинів, «дозволя-

1 Данильченко Ю. Б. Сучасні біотехнології та їх роль у зменшенні можливостей 
вчинення злочинів. Вісник кримінологічної асоціації України : зб. наук. праць. 2020. 
№ 1(13). С. 163–173.

2 Литвинов О. М., Гладкова Е. О. Трансгуманізм і його вплив на об’єкт індивіду-
альної профілактики злочинів. Кримінально-правові та кримінологічні засоби проти-
дії злочинам проти громадської безпеки та публічного порядку: зб. тез доп. міжнар. 
наук.-практ. конф. До 25-річчя ХНУВС (м. Харків, 18 квіт. 2019 р.). Харків, 2019. 
С. 126–128.
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ють» контролювати окремі види злочинної діяльності. Кримінальний 
спосіб життя для значної частини населення України фактично стає 
(і став!) соціальною практикою, а вчинення нового злочину – одним із 
способів задоволення власних потреб. Так, частка осіб, які на момент 
учинення нового злочину мали незняту або непогашену судимість, 
наприклад, у 2016 році становила десь 21%. Це означає, що кожен 
п’ятий виявлений злочинець був рецидивістом1. По суті, говорить-
ся про вплив на причини й умови проявів і сталого існування цих 
умов, привабливих для криміналітету, відроджуючих його для нових 
поколінь злочинців, організуючи і професіоналізуючи їх. Лише як 
приклад. Криміногенний аналіз ситуації в Україні та світовий досвід 
свідчать про сукупність загальних умов (підкреслено нами В. Г.), які 
впливають на динаміку організованої злочинності: застій і занепад 
економіки; розкрадання бюджетного апарату; висока корумпованість 
органів влади і управління, правоохоронних органів; загальне падіння 
моралі серед населення; зневіра в закон; переоцінка моральних цін-
ностей; існування заборонених законом видів діяльності, що надають 
великі прибутки (проституція, ігорний бізнес, наркоторгівля, торгівля 
людьми тощо); участь у протиправній діяльності владних кіл держави 
та працівників органів; недосконалість чинного законодавства; не-
достатнє матеріально-технічне забезпечення протидії злочинності; 
відсутність контролю з боку держави за виконанням спеціальних 
і цільових програм з профілактики та боротьби зі злочинністю; явна 
та прихована пропаганда в засобах масової інформації кримінального 
способу життя та негативних соціальних явищ (алкоголю, наркоманії, 
проституції, сексуальних збочень, паразитичної антисуспільної ак-
тивності тощо)2. Не виключено, що ці та, ймовірно, інші узагальнені 
чинники, а тому дуже абстрактні, слугують складовими причинами 
комплексу появи і відтворення організованої злочинності (і не тільки 
її!). Однак, без установлення найбільш уразливих для запобіжних 

1 Наприклад, Макаренко Н. К. Професійна злочинність в Україні в роки неза-
лежності. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2018. № 2 (107). 
С. 172–183, 178.

2 Бандурка О. М., Бандурка І. О. Злочинність і сучасність: монографія. Харків: 
ХНУВС, Майдан, 2020. С. 89–90. 



1.1. Використання кримінологічних ідей минулого у розробці і впровадженні сучасних…

49

змін ланок її безпосередніх причин й умов сподіватися на скорочен-
ня національної організованої та інших видів злочинності ледве чи 
можливо. Активність наступу на організовану злочинність передба-
чає такі заходи, як, наприклад, ускладнений процес функціонування 
організованої злочинності. У редакційній статті журналу «Police 
Professional» під назвою «Застосування судових заборон у боротьбі 
з організованою злочинністю» (Великобританія) наводяться іннова-
ційні знахідки для скорочення насильства місцевих організованих 
злочинних груп. На основі відповідного законодавства використову-
ються такі запобіжні заходи як: переселення членів банд із районів 
мешкання; заборона носіння зброї; заборона знаходження у певних 
місцях; припинення виплат допомоги у зв’язку з непрацездатністю 
та ін. Порушення цих заборон автоматично призводить до застосу-
вання тюремного ув’язнення. Використання таких судових заборон 
(запобіжна функція судової гілки влади!) є новим і нетрадиційним 
методом руйнування організованих груп1. Японські правоохоронці 
протидіють організованій злочинності за допомогою нових законо-
давчих актів, згідно з якими злочином вважаються грошові виплати 
якудзі (мафії) і співробітництво з нею у прибуткових справах. Якщо 
хтось виплачує чи виплачував гроші на «кришування», то він більше 
не визнається потерпілим, а вважається співучасником злочину2. Ці 
приклади із зарубіжної практики запобігання окремим видам зло-
чинів і злочинності наводяться і для того, щоб продемонструвати, 
що «кримінологія повсякденності» – це, образно кажучи, майстерня 
запобіжного винахідництва, яке притаманне всім галузям знань, крім, 
чомусь, вітчизняної кримінології. «Ні хвилини спокою» для злочин-
ності і злочинів. «Мистецтво суб’єкта запобігання злочинності, – пи-
сав згаданий М. Кассон, – знайти рішення, яке оптимально адаптивне 
до цих безпосередніх обставин, що виявляються і конкретизуються за 

1 Применение судебных запретов в борьбе с организованной преступностью. 
Борьба с преступностью за рубежом (по материалам зарубежной печати). 
Ежемесячный информ. бюлетень. 2014. № 1. С. 54 с. 

2 Японские законы в борьбе с организованной преступностью. Борьба с пре-
ступностью за рубежом (по материалам зарубежной практики). Ежемесячный ин-
форм. бюлетень. 2014. № 9. С. 44.
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допомогою кримінологічного аналізу і є фаховим професіоналізмом 
як теоретиків, так і практиків»1. Більш рентабельніше, за його сло-
вами, зосередити зусилля на безпосередніх і ситуаційних чинниках 
злочинів, ніж «розпорошувати» спроможності на пошук так званих 
глибинних причин злочинності. Знайти рішення, яке оптимально 
адаптоване до цих безпосередніх обставин, що виявляються за допо-
могою кримінологічного аналізу, і є фаховим професіоналізмом як 
теоретиків, так і практиків2. 

Організаційною основою розробки, реалізації і оцінки програм, 
планів, стратегій запобігання злочинам на будь-якому управлінському 
рівні є комплексний підхід. З приводу поняття, структури, завдань, 
цілей та ін. останнього існують різні точки зору3. Комплексний підхід, 
як підхід багатосуб’єктний і багатоцільовий, потребує визначення на-
бору тих специфічних заходів і засобів впливу на сприяючі злочинам 
безпосередні умови, які здатні з найбільшою оптимальністю забезпе-
чити досягнення цілей, що стоять перед кожним суб’єктом запобіжної 
діяльності. Спрощуючи, можна сказати, що комплексність перед-
бачає об’єктивно-суб’єктивний набір об’єднаних єдністю завдання 
і мети різнорідних запобіжних напрямів (стратегій) з їх заходами, 
і які разом становлять єдине ціле – ту чи іншу конкретну запобіжну 
стратегію. Слід додати, що комплексний підхід до вирішення проблем 
злочинності передбачає не просто включення у коло суб’єктів запо-
бігання певним видам (групам) злочинів представників влади, різних 
галузей знань, установ, відомств тощо, а включення тих із них, хто 
здатний розробити, впровадити і відповідно супроводжувати при-

1 Стратегический вираж в прикладной криминологии. Борьба с преступностью 
за рубежом (по материалам зарубежной печати). Ежемесячный информ. бюлетень. 
1995. № 9. 44 с.; Голіна В. В., Шрамко С. С. Запобіжний потенціал стратегії зменшен-
ня можливостей вчинення злочинів. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. 
праць. Харків: Право. 2017. Вип. 34. С. 3–14. 

2 Стратегический вираж в прикладной криминологии. Борьба с преступностью 
за рубежом (по материалам зарубежной печати). Ежемесячный информ. бюлетень. 
1995. № 9. С. 21–27, 22–24.

3 Комплексное изучение системы воздействия на преступность (методологичес-
кие и теоретические основы) / под. ред. П. П. Осипова. Ленинград: Изд-во Ленинград 
ун-та, 1978. С. 21–28.
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кладні реальні методики впливу на криміногенні об’єкти. Цей підхід 
до проблеми скорочення злочинних проявів потребує й розроблення 
суб’єктами його реалізації своїх прикладних методик впливу на 
криміногенні чинники, що можуть бути використані як комбіновані 
заходи у здійсненні того чи іншого напряму в комплексному наборі. 
А для цього треба таких суб’єктів в країні готувати так само, як ми 
готуємо фахівців освіти, медицини, культури, індустрії, сільського гос-
подарства. Хаотичний набір суб’єктів, як показує вітчизняний досвід 
впровадження так званих комплексних програм боротьби зі злочин-
ністю протягом 1993–2017 років, лише дискредитував кримінологію. 
Прикладна кримінологія зайшла у глухий кут внаслідок відсутності 
в країні спеціалістів-кримінологів. Прогнозуючи розвиток запобіж-
ного напряму в умовах НТР (а це було у 80-ті роки ХХ століття – час 
стрімкого науково-прикладного стрибка зарубіжної кримінології), 
свого часу А. Е. Жалінський писав, що запобігання злочинів – це про-
цес, який має (повинен мати – В. Г.) організаційну структуру і певний 
зміст. Він включає органи, спеціально призначені для запобігання 
злочинності, професійні кадри, належне ресурсне забезпечення, 
створення широких можливостей впровадження в практику досягнень 
природознавчих і технічних наук, а також правознавства, особливо 
же кримінології – науки, що виходить на позиції лідера циклу кри-
мінально-правових дисциплін1. У розробці і здійсненні заходів запо-
бігання злочинів, продовжує А. Е. Жалінський, можуть бути широко 
використані новітні методики збору і обробки інформації, які розро-
блені суспільними науками, рекомендації психології, педагогіки, що 
мають інструментальний характер, сучасні науково-технічні винаходи 
і розробки, досягнення біотехнології та ін.2 Слід додати, що комплек-
сність потребує ізоморфності заходів криміногенним об’єктам, нор-
мативності запобіжній діяльності суб’єктів, обов’язковості виконання 
запрограмованих заходів та кримінологічної, а не будь-якої іншої 

1 Карпец И. И. Современные проблемы уголовного права и криминологии. Мо-
сква: Юрид. лит., 1976. С. 130; Жалинский А. Э. Предупреждение преступлений в 
условиях НТР в кн: Совершенствование мер борьбы с преступностью в условиях 
научно-технической революции. Москва: Наука, 1980. С. 279.

2 Жалинский А. Э. Там само. С. 270–282.
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координації. Але досвіду справді дієвого, перевіреного й об’єктивно 
оціненого, так би мовити «виснажливого», запобігання злочинності 
і злочинів в Україні не було і немає. А чи буде, чи взагалі можливе 
таке запобігання в умовах криміналізму суспільства? Криміналізм, 
на думку деяких вчених кримінологів, є суспільним устроєм, за 
якого на політичну та економічну владу суттєво впливають злочинні 
угрупування (навіть корпорації), суспільні процеси розвиваються 
з урахуванням їх інтересів, результатами праці та ресурсами в значній 
мірі користуються злочинні угрупування, уся економіка криміналізу-
ється, кримінальний бізнес зливається зі звичайним бізнесом, а також 
злиттям злочинності з чиновництвом, владою, правоохоронними 
органами, з політикою, що підтверджується масовим звинуваченням 
політиків, зокрема, народних депутатів в економічних злочинах1. Ви-
никає запитання: при таких умовах хто і проти кого буде розробляти 
і здійснювати широкомасштабні комплексні заходи? Отже, криміна-
лізм – це кримінальна диктатура, це влада легалізованої злочинності, 
кримінальне закабалення. Є надія, що цей злоякісний феномен світова 
прогресивна спільнота спроможна подолати.

Запобіжна концепція залучення населення до запобігання і про-
тидії злочинності у зарубіжній і вітчизняній практиці є доволі попу-
лярною. Головна ідея необхідності участі громадськості у скороченні 
злочинів полягає, на наш погляд, у протиставленні злочинності волі 
громадян, їх рішучості покінчити зі свавіллям злочинців. Четвертим 
Конгресом ООН із запобігання злочинності та поводження із право-
порушниками (Кіото, 17–26 серпня 1970 р.) рекомендовано зміст по-
няття «участь громадськості у запобіганні злочинності» розглядати 
у широкому і вузькому розумінні. Широке розуміння такої участі 
передбачає усі види діяльності, за допомогою яких групи населен-
ня надають державним органам влади допомогу щодо запобігання 
злочинності. У вузькому – це поняття зводиться до добровільного 
співробітництва громади, общини, окремих громадян із органами 
кримінальної юстиції та органами місцевого самоврядування щодо 

1 Бандурка О. М., Бандурка І. О. Злочинність і сучасність: монографія. Харків: 
ХНУВС, Майдан, 2020. С. 272.
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реалізації програм соціального захисту населення й окремих на-
прямів запобіжної діяльності. До цілей участі громадськості у запо-
біганні та протидії злочинності у матеріалах зазначеного Конгресу 
віднесено розвиток у громадян почуття приналежності до цілісної 
групи, якою може бути суспільство у державі, община чи місцева 
громада, а також розвиток прагнення реалізації важливої ідеї і мети 
скорочення злочинності1. З цього приводу доречно навести вислів 
Цицерона: «Держава, відповідно, є справою народу, а народ – це не 
будь-яка група людей, об’єднана у той чи інший спосіб, а сукупність 
значної кількості людей, об’єднаних загальною згодою щодо права 
і порядку й прагненням брати участь у діяльності на загальне благо»2. 
Отже, громадськість – перспективний суб’єкт запобігання злочинам, 
можливості якого в Україні ще не реалізовані. Громадяни (як у складі 
об’єднань, так і індивідуально) можуть сприяти скороченню певних 
видів злочинів, зокрема: вуличних злочинів; злочинів проти власності; 
злочинів, що вчиняються неповнолітніми; кримінальних правопору-
шень проти безпеки руху та експлуатації транспорту; пенітенціарного 
та постпенітенціарного рецидиву злочинів; фонових для злочинності 
явищ (алкоголізму, наркоманії, ігроманії, безпритульності, бездо-
глядності тощо). Ключовим моментом форм участі громадськості 
у запобіганні кримінальним правопорушенням є довіра до влади, 
взаємодія і партнерство з правоохоронними органами, певний півень 
добробуту населення, політична воля держави та ін. Зближення дер-
жави та громадськості, інституційне взаємопроникнення, створення 
широкої платформи спільних нерепресивних методик скорочення 
криміногенного потенціалу суспільства має стати одним із головних 
принципів у створенні набору запобіжних напрямів (стратегій) на 
найближчий час.

1 A/CONF.43/2 // Робочий документ Четвертого Конгресу ООН із запобігання 
злочинності та поводженню із правопорушниками «Участь громадськості у запобі-
ганні і боротьбі зі злочинністю, включаючи злочинність неповнолітніх» (Кіото, 
17–26 серпня 1970 р.). 29 с.

2 Голіна В. В. , Колодяжний М. Г., Шрамко С. С. та ін. Громадськість у запобіган-
ні і протидії злочинності: вітчизняний та міжнародний досвід: монографія. Харків: 
Право, 2017. С. 195. 
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Однією з таких запобіжних стратегій, яка будується на зазна-
чених методологічних і теоретичних засадах, є стратегія зменшення 
можливостей вчинення злочинів як складова частина концепції, або 
стратегії скорочення злочинності.

1.2. Стратегія зменшення можливостей 
вчинення злочинів: витоки, поняття, 
істотні ознаки, структура, місце 
в системі запобігання злочинності

Відомо, що без історії науки немає її теорії і навпаки. Це стосу-
ється і такої складової кримінологічної теорії і практики скорочення 
злочинності, як стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів 
(у подальшому –Стратегія), що також має свої історичні безпосередні 
витоки, поняття, істотні ознаки, структуру і прикладні аспекти запо-
бігання та протидії злочинності і злочинам.

У загальному вигляді ідеї скорочення злочинності шляхом різ-
номанітного поступового поміркованого реформування суспільних 
відносин з метою їх гармонізації в державі висловлювалися в працях 
філософів, криміналістів, психологів, соціологів, кримінологів та 
вчених інших галузей знань. Деякі з них навіть впроваджувалися 
у практику боротьби зі злочинністю та її проявами, на що зверталася 
увага у підрозділі 1.1 розділу 1 цієї монографії. Безсумнівно, ці ідеї 
слугували витоками нових підходів щодо запобігання та протидії 
злочинності.

Багаторічна практика боротьби зі злочинністю за допомогою 
положень і задумів радикальної кримінології в СРСР, при певних 
позитивних результатах впровадження її окремих заходів, показала 
безперспективність подолання злочинності як соціального явища, 
«ліквідації», «нейтралізації», «блокування» тощо її причин і умов, 
в кінцевому підсумку – взагалі нездатність будь-якого сучасного 
суспільства вийти переможцем у довічному протиборстві з тими, хто 
чинить зло. Слід погодитися з М. Г. Колодяжним, що дослідникам 



1.2. Стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів: витоки, поняття, істотні ознаки…

55

проблем злочинності у західних державах вдалось зрозуміти хибність 
поглядів щодо «знищення», «ліквідації», «нейтралізації» чи іншим 
чином повного усунення злочинності. Ця мета прямо суперечить 
людській природі й деструктивно спрямованій активності більшої 
частини членів суспільства. Отже, очікуваною ціллю із запобігання 
злочинності є забезпечення безпеки і надійного захисту охоронюваних 
цінностей і благ від злочинних посягань, що може бути досягнута 
через обмеження дії багатьох криміногенних чинників. При цьому 
цілком можливо контролювати поведінку громадян, тримаючи злочин-
ність у такий спосіб у прийнятних межах, безпечних для суспільства, 
його членів, сталого розвитку різних сфер життєдіяльності держави1.

Критичне ставлення кримінологів західних держав до теоретичних 
і прикладних постулатів радикальної кримінології, на яких вибудо-
вувалася соціалістична система запобігання і протидії злочинності, 
котра, можливо, в силу різних внутрішніх протиріч, зовнішнього 
ідеологічного протистояння, наукових утопій інакше не могла сфор-
муватися. Перед західною наукою на порядок денний було поставлено 
часом і політикою завдання сформулювати концептуальні2 засади 
стратегії скорочення злочинності та її проявів шляхом своєрідного 
запобіжного впливу не на абстрактні глибинні її причини, а на реальні 
умови, пов’язані з конкретними видами злочинів, з метою зменшення 
кримінальних можливостей для їх вчинення на місцевому рівні. Стра-
тегія скорочення злочинності та її проявів – це запобіжний напрям 
впливу на криміногенну ситуацію шляхом, із одного боку, обмеження 
дії соціальних і фізичних умов, сприятливих для формування злочин-
ної мотивації та її реалізації, з іншого – максимальне використання 
антикриміногенного потенціалу держави, суспільства, громад і пошук 
новітніх (або модернізація існуючих) запобіжних підходів.

1 Колодяжний М. Г. Сучасний зарубіжний досвід громадського впливу на зло-
чинність: монографія. Харків: Право, 2017. С. 8–9; Колодяжний М. Г. Стратегія 
зменшення можливостей учинення злочинів: зарубіжні реалії, перспективи запро-
вадження в Україні: монографія. Харків: Право, 2018. С. 12–13. 

2 Концепція (від лат. сприйняття): 1) система поглядів на ті чи інші явища; спосіб 
розглядання яких-небудь явищ; 2) загальний задум ученого та ін. // Словарь 
иностранных слов. Под ред. И. В. Лехина, С. М. Локшиной, Ф. Н. Петрова и др. Изд.6, 
перераб. и доп. Москва : Сов. энциклопедия, 1964. С. 330. 
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Стратегія скорочення злочинних проявів, як сучасна криміноло-
гічна теорія контролю над злочинністю, має свої концептуальні за-
сади (основи), які нами встановлено внаслідок аналізу праць вчених 
зарубіжних країн.

Ця стратегія виходить із постулату вічності злочинності у люд-
ському суспільстві, а тому вона залишає осторонь «глибинні причини 
делінквентності, пошук яких заздалегідь приречений на провал»1. 
Не вдаючись до аналізу дискусійних положень природи злочинної 
поведінки відмітимо лише, що як зауважує В. С. Овчинський, на-
уковий пошук витоків, у тому числі деструктивної поведінки лю-
дей, зупинити неможливо, про що свідчать успіхи біотехнології2. 
Ствердження, що злочинність – явище вічне, не позбавляє людство 
права (і навіть обов’язку) запобігати її проявам і здійснювати по-
шуки мінімізації тих обставин (умов), які типово використовують 
злочинці. Тобто, образно кажучи, слід всіляко, на будь-якому запо-
біжному рівні, «перекривати кисень» кримінальним можливостям. 
У сучасних кримінально динамічних умовах найбільш перспектив-
ною є така державна кримінологічна політика, котра зорієнтована 
на скорочення проявів злочинності як шляхом загальнодержавних 
регулюючих заходів щодо удосконалення і гармонізації суспільних 
відносин (оскільки лише вони, на наш погляд, а не репресії здатні 
у перспективі зменшити криміногенний потенціал і його злочинні 
метастази у суспільстві), так і наполегливим, поступовим, тривалим 
обмеженням побутових, вуличних, управлінських та інших умов, 
що заздалегідь ураховуються злочинцями у всьому світі при вчи-
ненні багатьох, у тому числі ситуаційних, злочинів. Інакше кажучи, 
стратегія має, так би мовити, «приховану ціль»: застерегти державу 
і суспільство від захоплення кримінальним правом, криміналізаці-
єю певних діянь, які історично супроводжували, супроводжують 
і будуть супроводжувати людство і зайва криміналізація яких тягне 

1 Борьба с преступностью за рубежом (по матеріалам зарубежной печати). 
Ежемесячный информационный бюллетень. Москва: ВИНИТИ, 1995. С. 21–27.

2 Голіна В. В. Теоретико-прикладні засади стратегії скорочення злочинності: 
сучасний досвід і перспективи. Проблеми законності: зб. наук. праць. Харків Нац. 
юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2020. Вип. 150. С. 141–149, 143–144.
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негативні наслідки. Деяким видам соціального зла треба надати 
соціальну ж альтернативу, тобто у такий спосіб скорочувати можли-
вості для «діяльності» криміналітету. Як писав І. І. Карпець у 80-х 
роках ХХ століття, кримінологія стоїть ще на шляху до того, щоб 
визначити коло явищ, у зв’язку з якими гостро постає питання щодо 
раннього запобігання злочинам. Роль і завдання кримінології у цьому 
випадку полягає, зокрема, у виявленні та осмисленні тих найбільш 
типових і таких, що часто проявляються, аморальних проявів, котрі 
є «ближчими» до злочинності, і запобігання яким за допомогою 
адекватних їм заходів може реально відбитися на зменшенні кіль-
кості злочинів і числа людей, що втягуються у злочинну діяльність1. 
Отже, скорочення нормопорушуючої поведінки – суть соціального 
контролю над злочинністю. На погляд Я. І. Гілінського, загальною 
історичною тенденцією соціального контролю є: зменшення числа 
діянь, заборонених під страхом кримінального покарання або ад-
міністративних санкцій; лібералізація засобів і методів покарання; 
пріоритет превенції та ін.2 

Превентивна політика держави має стати вирішальною в системі 
заходів щодо зміцнення законності і правопорядку в будь-якій державі. 
Це означає, що цілеспрямований і неослаблений вплив, а цьому треба 
ще навчитися, на різнорівневі за масштабом криміногенні чинники 
злочинності і конкретні види злочинів та їх виконавців зобов’язані 
здійснювати усі гілки влади (законодавча, виконавча, судова) неза-
лежно, а це дуже важливо, від політичної кон’юнктури3. Пауз у запо-
біганні і протидії злочинності не повинно бути. 

1 Карпец И. И. Современные проблемы уголовного права и криминологии. Мо-
сква: Юрид. лит., 1976. С. 132. 

2 Гилинский Я. И. Криминология: теория, история, эмпирическая база, 
социальный контроль. 3-е изд. Санкт-Петербург: Алеф-Пресс, 2014. С. 446–524.

3 Як писав В. М. Кудрявцев, що найбільш раціональним шляхом удосконалення 
практики боротьби зі злочинністю є опора на науку. Інші рішення – вольові, емоцій-
ні, часом вельми привабливі щодо суспільної думки, слугують лише зростанню 
популярності того чи іншого громадського діяча, та й то ненадовго – до чергової 
зміни державного лідера чи функціонера в юридичній області. Будь-якому суспільству 
потрібні стабільність, безпека, процвітання, а їх неможливо досягнути без знання і 
використання вітчизняного і світового досвіду в самих різних сферах життя. Кудряв-
цев В. Н. Стратегии борьбы с преступностью. Москва: Юристъ, 2003. С. 343. 
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Оптимальність1 стратегії скорочення злочинних проявів визна-
чається адекватністю превентивного впливу саме на безпосередні, 
найближчі до злочинів, криміногенні чинники, тобто на ті реальні, 
зрозумілі практикам-виконавцям обставини, що постійно кримінально 
мотивують чи ситуативно провокують або стандартно використову-
ються «звичайними» злочинцями (скажімо, квартирні злодії, кишень-
кові професіонали, шахраї, грабіжники та ін.). Якщо дивитися глибше, 
то мова йде про вплив і на причини існування цих обставин (умов). 

Прикладні аспекти теорії стратегії скорочення злочинності ак-
тивно стали розроблятися і впроваджуватися в практику боротьби 
зі злочинністю у 70-х – 80-х роках ХХ століття, коли, за словами 
М. Кассона, відбувся «кримінологічний віраж»2. Один із таких при-
кладних аспектів отримав узагальнену назву – стратегія зменшення 
можливостей вчинення злочинів. По суті, витоком її була запропо-
нована британським вченим Р. Кларком концепція «ситуаційної про-
філактики протидії злочинам», напрями і заходи якої спрямовані на 
скорочення злочинності шляхом зменшення можливостей вчинення 
злочинів і складаються із п’яти видів діяльності, а саме:

а) створення умов для ускладнення вчинення злочину;
б) збільшення ризикованості незаконної поведінки;
в) зниження вигідності злочинної діяльності;
г) скорочення провокацій;
д) недопущення поширення практики виправдань3.
1 Оптимальний (лат. найкращий) – найбільш сприятливий, найкращий // Словарь 

иностранных слов. Под ред. И. В. Лехина. 6-ое изд., перераб. и доп. Москва: Изд-во 
«Советская энциклопедия», 1964. С. 456.

2 Наприклад, теорія «звичайних дій»; теорія захисного простору; теорія розбитих 
вікон; ситуаційна профілактика та ін. Зазначені та інші теорії, які, хоча і спрямовані 
на звуження можливостей вчинення аморальних вчинків і злочинів, все ж мають свою 
змістовну і управлінську специфіку. Грунтовно вони розглянуті у працях М. Г. Коло-
дяжного. Див.: Колодяжний М. Г. Стратегія зменшення можливостей учинення зло-
чинів: зарубіжні реалії, перспективи впровадження в Україні: монографія. Харків: 
Право, 2018. 228 с.; Колодяжний М. Г. Теорія розбитих вікон: сутність і практика 
застосування. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. Харків: Право, 2020. 
Вип. 39. С. 67–72.

3 Більш детально про зміст і конкретні заходи цих видів профілактичної діяль-
ності з використанням оригінальних робіт Р. Кларка, Д. Грехема, Т. Беннета та ін. 
див.: Колодяжний М. Г. Стратегія зменшення можливостей учинення злочинів: за-
рубіжні реалії, перспективи запровадження в Україні: монографія. Харків: Право, 
2018. С. 25–27; підрозділ 2.2. Розділу 2 цієї монографії. С. 58–72.
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Сам Р. Кларк вважає, що ситуаційне запобігання злочинності – це 
мистецтво зменшення можливостей для злочинності, використовуючи 
заходи, спрямовані на її конкретні прояви1.

Уперше, як окремий напрям запобігання злочинності, стратегія 
зменшення можливостей вчинення злочинів під такою назвою була 
розглянута і змістовно визначена Сьомим конгресом ООН із запо-
бігання злочинності й поводженню з правопорушниками (м. Мілан, 
1985). За матеріалами Конгресу ця стратегія обмежувалася викорис-
танням архітектурних методів містобудування, тобто створення за 
допомогою проектування і дизайну «захисного простору» для житла, 
промислових підприємств, державних і приватних установ; підви-
щення безпеки приміщень; маркування майна; освітлення вулиць, 
банків; використання системи спостереження; патрулювання поліції 
разом із громадськістю та ін.2

Як показали наші дослідження зарубіжного і вітчизняного досвіду 
запобігання злочинам, згодом потенціал цієї стратегії був використа-
ний узагалі для створення «захисного простору і фізичних бар’єрів 
для злочинності», спрямованих на: підвищення пильності громадян 
із метою усунення віктимізації і віктимної поведінки (віктимологічна 
профілактика); обмеження технічних і організаційно-управлінських 
умов, що мотивують і одночасно сприяють діяльності злочинців; 
посилення патрулювання в тих населених пунктах і районах міст, 
сільській місцевості, взагалі в «гарячих точках», які найбільш ураз-
ливі для використання їх злочинцями; створення моторизованих 
поліцейських частин з метою мобільного реагування на випадки 
масових заворушень, що загрожують правопорядку в країні, регіоні, 
місті тощо; організацію за складних криміногенних ситуацій загонів 
колективної самооборони громадян за місцем проживання, розташу-
вання дачних ділянок, садиб, місць стоянок автотранспорту; активі-
зацію запобіжної системи за типом «Під наглядом сусідів», «Зупини 
злочинця», «Безпечне місто» та ін.; використання системи штучного 
інтелекту і досягнень біотехнологій, що озброює відповідні правоохо-

1 Цит. за вказаною вище роботою М. Г. Колодяжного. С. 58.
2 New Dimension and Crime Prevention in the Context of Development: Challenges 

for the Future // Seventh Unions Congress on the Prevention of Crime and the Treatment 
of Offenders. Milan, 1985. 72 p.
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ронні органи новітніми засобами ведення спостереження і викриття 
злочинців і розкриття злочинів; введення спеціальної підготовки 
співробітників поліції для професійного і навіть спеціалізованого 
реагування на найбільш поширені і небезпечні злочини, наприклад, 
у сімейно-побутовій, кредитно-фінансовій, транснаціональній сферах; 
запровадження у суспільстві, починаючи зі шкільного віку, заходів 
особистої безпеки; удосконалення різними захисними заходами вчи-
нення злочинів проти власності; постійне інформаційне забезпечення 
громадян щодо колективних і індивідуальних методів запобігання 
злочинам; запровадження регіональних, міських, районних, селищних 
стратегій ускладнення вчиненню злочинів; використання нормативно-
правових актів різних галузей права в обмеженні можливостей дій зло-
чинців або, навіть, руйнуванні злочинних угруповань; запровадження 
реєстрації і публікації даних про сексуальних злочинців (можливо 
і не тільки їх) для постійного спостереження за їх поведінкою та ін.1 
Визначаючи основні напрями боротьби зі злочинністю, особливо її 
організованим та професійним формам, проф. О. М. Литвинов пише, 
що в державі повинні бути ухвалені та реалізовані спеціальні програ-
ми, які включатимуть не лише заходи правоохоронної спрямованості, 
а й зміни духовно-морального і соціально-психологічного клімату 
в країні. Проти злочинності має бути розв’язано справжню інформа-
ційно-психологічну війну2.

Змістовне (частково під впливом практики) наповнення стратегії 
зменшення можливостей вчинення злочинів новими напрямами і за-
ходами запобіжного характеру вимушує звернутися до її наукового 
визначення з метою окреслення меж і спроможностей її застосування, 
якщо такі межі існують.

Предметно поняття зазначеної стратегії розглядається у вітчиз-
няній кримінології лише у роботах дослідників цієї проблеми НДІ 
вивчення проблем злочинності ім. академіка В. В. Сташиса НАПрН 

1 Голіна В. В., Шрамко С. С. Запобіжний потенціал Стратегії зменшення можли-
востей вчинення злочинів. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. Харків: 
Право, 2017. Вип. 37. С. 8–10.

2 Литвинов О. М. Стратегія протидії злочинності. Вісник Асоціації кримінально-
го права. 2013. № 1(1). С. 384. 
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України1. При однозначності розуміння цілей і завдань даної стратегії, 
і серед них існують певні розбіжності у трактування її специфіки.

За думкою М. Г. Колодяжного, під стратегією зменшення можли-
востей вчинення злочинів слід розуміти законодавчо врегульовану 
некаральну діяльність державних й недержавних суб’єктів, пов’язану 
зі зміною зовнішніх умов учинення злочинів та ускладненням форму-
вання й реалізації злочинної мотивації заходами нормативно-право-
вого, технічного, організаційного, інформаційного, управлінського та 
іншого характеру й спрямовану на запобігання злочинності й змен-
шення її негативних наслідків. Метою цієї стратегії є запобігання зло-
чинності шляхом створення додаткових ризиків злочинної діяльності, 
ускладнення зовнішньої обстановки для недопущення формування 
злочинної мотивації або відмови від її втілення2.

С. С. Шрамко вважає, що стратегія зменшення можливостей вчи-
нення злочинів – це узагальнений довгостроковий план (курс, на-
прям) дій та розподілу ресурсів, необхідний для усунення умов, спри-
ятливих для вчинення злочинів. Специфіка розглядуваної стратегії, 
за її розсудом, полягає в тому, що запобіжна діяльність відповідних 
суб’єктів спрямовується не на зміну кримінально-поведінкових рис, 
установок, переконань злочинця, а виключно на убезпечення об’єктів 
від кримінального посягання3.

У низці робіт ми намагалися «підійти» до формулювання поняття 
зазначеної стратегії, але без наміру надати їй остаточне визначення. 
За своєю специфікою і задумом її винахідників ця стратегія представ-
ляє собою запобіжний напрям щодо створення захисного простору, 
фізичних бар’єрів, перепон, заборон тощо до вчинення злочинів. Цю 
стратегію називають ще ситуаційною тому, що існують не тільки за-

1 Йдеться про дослідження фундаментальної теми: «Стратегія зменшення мож-
ливостей учинення злочинів: теорія і практика» фахівцями відділу кримінологічних 
досліджень НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України.

2 Колодяжний М. Г. Стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів: по-
няття, принципи, значення. Вісник кримінологічної асоціації України. 2017. № 1(15). 
С. 95. 

3 Шрамко С. С. Поняття та специфіка стратегії зменшення можливостей вчинен-
ня злочинів. Вісник Асоціації кримінального права України. 2017. № 1(8). С. 196. 
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здалегідь задумані і прораховані до дрібниць, але й ситуаційні (від 
фр. situation – положення, обстановка, сукупність обставин) злочини, 
які обумовлюються більш сильним впливом середовища, ситуацій, 
обстановки на виникнення та реалізацію кримінального наміру. Про-
відна ідея розглядуваної стратегії – запровадження у практику таких 
різних запобіжних заходів, що перешкоджають наміру використову-
вати кримінально налаштованим особам підходящі умови, ситуації, 
обстановку для вчинення злочинів1. Злочин, у відповідності теорії 
«звичайних дій» (розробники Л. Коен, М. Фелсон), відбувається тоді, 
коли збігаються у просторі і часі: 

1) кримінально мотивований індивід; 
2) слушна ціль; 
3) відсутність належної охорони (нагляду, обережності, обачли-

вості та ін.). 
Щоб запобігти злочину, необхідно змінити щонайменш один із цих 

компонентів: мотивацію злочинця, ціль або ступень захисту / охорони, 
нагляду, контролю тощо2. Отже, розглядувана стратегія, яка включає 
в себе і вказану теорію, потребує професіоналізму, винахідливості, 
оперативності, мистецтва (про яке нагадував Р. Кларк) належних 
суб’єктів чи їх підрозділів, оскільки багато криміногенних умов знахо-
дяться поза компетенції правоохоронних органів. Специфіка запобіж-
ного впливу стратегії змушує суб’єктів її використання знаходження 
в межах законності спеціальних (у тому числі нетрадиційних) заходів, 
у зв’язку з тим, що криміналітет представляють не тільки «звичні» 

1 Голіна В. В. Стратегії запобігання та протидії злочинності як різноманітні фор-
ми реалізації кримінологічної політики. «Політика у сфері боротьби зі злочинністю»: 
матеріали міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди відзначення 25-річчя навчально-науко-
вого юрид. ін.-ту (м. Івано-Франківськ, 2017 р. ). Івано-Франківськ. С. 26–29; Голі-
на В. В. Стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів у системі запобігання 
злочинності. Вісник кримінологічної асоціації. Харків: ХНУВС, 2017. № 3. С. 70–80; 
Голіна В. В. Стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів: дослідження 
проблеми її впровадження в Україні. Сучасні кримінологічні дослідження: методи, 
напрями, перспективи: зб. тез міжнар. наук.-практ. кругл. Столу (м. Київ, 14 листоп. 
2019 р.). Київ: ДНДІ МВС України, 2019. С. 103–106 та ін.

2 Петренко А. В. Стратегии предупреждения преступлений в США. URL: https://
justicemaker.ru/view-article.php?art=2109&id=21 (дата звернення 08.11.2019).



1.2. Стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів: витоки, поняття, істотні ознаки…

63

правопорушники, але й особи, котрі протиставлять свою волю і орга-
нізовані зусилля державному впливу, а також корумповані чиновники1.

Отже, дослідження витоків і поняття стратегії зменшення можли-
востей вчинення злочинів свідчить про те, що її істотними ознаками є:

– нормативно-правове забезпечення реалізації стратегії зменшен-
ня можливостей учинення злочинів на міжнародному, національному 
й місцевому рівнях (нормативно-правові акти ООН; Ради Європи; 
національне законодавство, стратегії, програми, плани окремих країн 
світу; місцеві програми профілактики злочинів, міст, земель, штатів, 
районів та ін.)2;

– специфічність об’єкта запобіжного впливу – спрямованість 
переважно на зовнішні криміногенні чинники, що сприяють або по-
легшують вчинення злочинів3, тобто на умови (можливості) скоєння 
конкретних видів злочинів в основному на місцевому рівні;

– єдність заходів стратегії і загально соціальних заходів, яка 
(і тільки вона!) спроможна забезпечити кумулятивну дію обмеження 
«поля злочинної діяльності» і вплинути на правосвідомість потен-
ційних злочинців4;

– спрямованість на мінімізацію типових/ стандартних для зло-
чинців місцевих безпосередніх умов вчинення злочинів з набором 
конкретних напрямів і ресурсно забезпечених заходів, адекватних 

1 Харитонов А. Н. Некоторые вопросы понятия государственного контроля над 
преступностью. Актуальные проблемы теории уголовного права и правопримени-
тельной практики: межвуз. сб. науч. тр. Красноярск: Красноярская высшая школа 
МВД России. 1997. С. 40. 

2 Стосовно регламентації застосування зазначеної стратегії див.: Колодяж-
ний М. Г. Стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів: зарубіжні реалії, 
перспективи запровадження в Україні: монографія. Харків: Право, 2018. С. 28–40. 

3 Там само. С. 190.
4 Як відмічає О. Н. Ведернікова, у британській суспільній правосвідомості по-

ступово розповсюдилося усвідомлення того, що ситуаційне запобігання злочиннос-
ті є лише одним з аспектів запобіжної діяльності і не в змозі вирішувати всіх завдань, 
які стоять перед нею…У профілактичній діяльності важливу роль відіграє не тільки 
усунення «сприяючих факторів», але й подолання негативних «сприятливих впливів», 
що формують криміногенні якості особистості, яка схильна до того, щоб скориста-
тися існуючими умовами для вчинення злочинів. Їх подолання можливо за умов 
проведення широких загально соціальних заходів, спеціальних програм місцевого, 
громадського рівня, які впливають на мікросередовище існування і формування осо-
бистості. Див.: Ведернікова О. Н. Вказ. робота. С. 294–295.
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особливостям місцевої інфраструктури, криміногенної обстановки, 
а також відповідних дій злочинців1. Криміналітет одночасно не зник-
не. Можуть змінитися часово-просторові параметри, способи, засоби, 
прийоми та ін. вчинення злочинів. Тому суб’єкти запобігання злочи-
нів повинні прогнозувати ці злочинні трансформації і бути готовими 
максимально їх мінімізувати;

– структурна відкритість стратегії зменшення можливостей вчи-
нення злочинів, що припускає включення у той чи інший її набір запо-
біжних напрямів більш сучасних та інноваційних заходів (наприклад, 
використання сучасних технологій у сфері запобігання злочинності; 
складні технічні системи відеоспостереження; поширення серед на-
селення спеціальних програм і додатків до комп’ютерів і смартфонів, 
використання досягнень біотехнологій і можливостей штучного 
інтелекту тощо)2.

Поняття й істотні ознаки стратегії зменшення можливостей вчи-
нення злочинів зумовлюють певну її структуру. За думкою М. Г. Ко-
лодяжного, структуру цієї стратегії складають такі запобіжні на-
прями, як: 1) ситуаційне запобігання злочинності; 2) просторова 
(середовищна, екологічна) профілактика; 3) запобігання злочинності 
шляхом архітектурного планування; 4) теорія розбитих вікон. Автор 
зауважує, що заходи ситуаційного запобігання злочинів нібито роз-
чинені та охоплюються багатьма іншими напрямами профілактики 
злочинності. І навпаки, просторова й архітектурна профілактика, 
програми сусідського спостереження, заходи в межах теорії розбитих 
вікон, поліцейське патрулювання тощо включають у своїй сукуп-
ності різні складові ситуаційного запобігання злочинності. Однак 
це є лише основою вказаної стратегії3. Така істотна ознака стратегії 

1 Голіна В. В., Колодяжний М. Г. Стратегія зменшення можливостей вчинення 
злочинів як об’єкт кримінологічного дослідження. Актуальні проблеми протидії 
злочинності: матер. наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем 
злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фунд. темами у 2019 р. (м. 
Харків, 23 груд. 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 118–122.

2 Колодяжний М. Г. Теоретична основа для формування нових підходів скоро-
чення злочинності в Україні. Вісник Луганського державного ун-ту внут. справ ім. 
Е. О. Дідоренка. 2018. № 1. С. 243–251.

3 Колодяжний М. Г. Стратегія зменшення можливостей учинення злочинів: за-
рубіжні реалії, перспективи запровадження в Україні: монографія. Харків: Пра-
во,2018. С. 26–27.
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як структурна відкритість вже передбачає різний, крім основного, 
склад запобіжних напрямів, а по суті додаткових стратегій, які також 
виконують головне завдання цієї стратегії – боротьба зі злочинністю 
та її конкретними для даної національної територіальної місцевості 
проявами1 – шляхом усунення / обмеження фізичних можливостей 
учинення злочинів (скажімо, зниження привабливості об’єкта пося-
гання, підвищення його неприступності здійсненням різних техніко-
організаційних заходів: поліпшення сигналізації, посилення охорони, 
укріплення замків тощо2.

Структурний набір напрямів, а особливо знаходження нетра-
диційних заходів, що зменшують кримінальні можливості, дійсно 
свідчать про ноу-хау в практиці запобігання злочинів. Ось чому, до 
речі, Р. Кларк назвав стратегію зменшення можливостей вчинення 
злочинів мистецтвом, одним із метафоричних значень якого є ви-
сока ступінь вмінь, майстерність у певній сфері діяльності, тобто 
спеціалістів і професіоналів кримінологів, а не просто практиків 
або вчених різних галузей знань. За принципом специфіки напрямів 
і заходів у структурі стратегії зменшення можливостей вчинення 
злочинів можна виокремлювати напрями і заходи профілактики ви-
передження, обмеження, усунення криміногенних чинників, захисту 
і безпеки людей і речей, а також створення зовнішніх перешкод на 
шляху посягання на суспільні цінності3. Неможливо не погодитися 
і з думкою А. Е. Жалінського, який зазначає, що спеціалізація і про-
фесіоналізація полягає в тому, що вона, по-перше, потребує все 
більше спеціальних, у тому числі кримінологічних знань, підготовки, 
вмінь, основаних на кримінологічній базі; по-друге, в тому, що роз-

1 Прикладами реалізації додаткових стратегій таких як: проведення інформацій-
них і просвітницьких кампаній на місцевому рівні; посилення відеонагляду у гро-
мадських місцях; покращення освітлення вулиць; установлення сигналізацій на 
об’єктах комунальної і приватної власності тощо (штат Південний Уельс Австралії); 
заходи в межах теорії екологічного дизайну, картографування злочинних проявів 
шляхом виявлення «гарячих точок», де вчиняється найбільша кількість певних зло-
чинів; заходи, спрямовані на окремі категорії громадян як потенційних злочинців 
і жертв та ін. (Канада). Див.: Колодяжний М. Г. Там само. С. 38–40.

2 Clarke R. V. G. Situational Crime Prevention // Tonry M. and Farrington D. eds., 
Building a Safer Society, 1995. Цит. за О. Н. Ведерникова. Вказ. робота. С. 158.

3 Голіна В. В. Запобігання злочинності (теорія і практика): навч. посіб. Харків: 
Нац. юрид. акад. України, 2011. С. 22–23.
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ширюється коло посадових осіб, для яких ця діяльність є основною 
або провідною; по-третє, всередині профілактики утворюються 
види діяльності, які потребують специфічних знань, навичок, до-
свіду, креативності1. Образно кажучи, потрібна запобіжна інженерія 
для підготовки таких кадрів, здатних, наприклад, на рівні органів 
місцевого самоврядування здійснювати організаційно-управлінські 
функції у впровадженні заходів стратегій скорочення злочинності. 
Ми розуміємо проблематичність цієї пропозиції. Однак без кадрово-
го забезпечення складно, а відверто кажучи, неможливо професійно 
здійснювати запобігання злочинності2.

Виходячи з того, що запобігання злочинності повинно стати цен-
тральною національною ідеєю соціальної політики в Україні, реалі-
зація якої є обов’язком усіх гілок влади (ст. 1 Закону України «Про 
національну безпеку України» від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII)3, 
можна рекомендувати таку сучасну і широку модель структури стра-
тегії зменшення можливостей вчинення злочинів:

• ситуаційне запобігання злочинам;
• просторова (екологічна, середовищна) профілактика;
• запобігання злочинам шляхом архітектурного планування;
• використання заходів теорії розбитих вікон;
• патрулювання поліції з громадськістю;
• впровадження сучасних технологій у сфері запобігання злочинів;
• використання можливостей штучного інтелекту біо і нано-тех-

нологій, кабельного телебачення;

1 Жалинский А. Э. Предупреждение преступлений в условиях НТР. Совершен-
ствование мер борьбы с преступностью в условиях научно-технической революции. 
Москва: Наука, 1980. С. 283.; Голіна В. Кримінологічна профілактика як основа для 
розроблення стратегії скорочення злочинності. Протидія злочинності: теорія та 
практика: матеріали ІХ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., присвяченої 
пам’яті Олега Михайловича Литвака (Київ, 25 лист. 2019 р.). Київ: Нац. академія 
прокуратури України, 2019. С. 54–57. 

2 У Великобританії в системі МВС діє спеціальний Коледж по запобіганню зло-
чинності, який є національним центром підготовки спеціалістів у сфері профілакти-
ки. Див.: Ведерникова О. Н. Вказ. робота. С. 266.

3 Голіна В. В. Запобігання злочинності в Україні як національна ідея соціальної 
політики. Діджиталізація і безпека: матеріали міжнар. наук. – практ. конф. (м. Хар-
ків, 19 лист. 2020 р.). Харків: Право, 2020. С. 85–89. 
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• поширення серед населення спеціальних програм і додатків до 
комп’ютерів і смартфонів, які полегшують діяльність поліції;

• видання спеціальних збірників, які містять рекомендації сто-
совно впровадження технічних засобів запобігання найбільш по-
ширеним злочинам (крадіжок, шахрайств, грабежів, проникнення 
у житло тощо);

• запровадження геоінформаційних систем (картографія) для 
оцінки топографії місцевої і регіональної злочинності;

• слідчо-судова профілактика1;
• медикаментозне втручання2;
• кримінологічна експертиза нормативно-правових актів3.
Слід навести, на наш погляд, деякі зауваження стосовно понятій-

ного апарату стратегії, а саме: «зменшення», «можливість», «безпо-
середні умови», «вчинення злочину».

Термін «зменшення» означає: робити меншим обсяг, величину, 
кількість чого-небудь; скорочення, знижування4. Цим терміном визна-
ється основна мета стратегії – кількісно-якісно зменшити / зменшува-
ти шанси злочинців вчиняти злочини шляхом здійснення / здійснюван-
ня суб’єктом запобігання злочинності дій, які каналізують злочинну 
спонуку. Чи існують межі очікувань від реалізації політики контролю 
злочинності? Із доктрини контролю злочинності витікає, що держава 
може і зобов’язана не дати кримінальному феномену вийти за межі 
соціальної терпимості (критерій вельми розпливчастий). Відповідно 

1 Голіна В. В., Шрамко С. С. Слідчо-судова профілактика як складова стратегії 
зменшення можливостей вчинення злочинів (de lege ferenda). Питання боротьби зі 
злочинністю: зб. наук. пр. Харків: Право, 2019. Вип. 38. С. 23–34. Мова йде про по-
новлення у новому чи реформованому КПК України слідчо-судової профілактики. 
До речі, судові органи Великобританії не тільки здійснюють правосуддя по кримі-
нальним справам, але й активно приймають участь у профілактиці злочинів, надаю-
чи, тим самим, превентивним заходам силу судового рішення. Див.: Ведернико-
ва О. Н. Вказ. робота. С. 270.

2 Орловська Н. А. До питання про «примусову хімічну кастрацію». Питання 
боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. Харків: Право, 2019. С. 75–88.

3 Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: У 3-х кн. 
Київ: Видавн. Дім «Ін юре», 2008. Кн. 3: Практична кримінологія. С. 189–257. 

4 Бурячок А. А., Гнатюк Г. М., Головащук С. Г. та інші. Словник синонімів укра-
їнської мови: В 2 т. Київ: Наук. думка, 2001. Т. 1 А. – Н. С. 617. 
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зменшувався і рівень вимогливості громадян щодо забезпечення захи-
щеності від злочинів1. Дещо іншої думки дотримується В. В. Лунєєв. 
Він пише, що людська спільнота у третьому тисячолітті вимушено 
буде більш інтенсивно шукати вихід з кримінального капкана і цей 
вихід лежить у посиленні і поглибленні соціально-правового, кримі-
нологічного і кримінально-правового контролю над протиправною 
поведінкою. У кожній нації злочинність настільки слаба чи сильна, 
наскільки він історично здатний до самоконтролю, наскільки він хоче 
і вміє себе контролювати. Радикальною стратегією боротьби зі зло-
чинністю є виявлення і усунення криміногенних чинників2.

Британськими кримінологами контроль над злочинністю роз-
глядається як діяльність щодо стабілізації показників злочинності на 
соціально-терпимому рівні (або нижче цього рівня), яка переслідує 
ціль скорочення зростання злочинності; руйнування механізмів, що 
призводять до вчинення злочинів3. «Терпимість», «терпимий» в укра-
їнській мові вживається в різних контекстах: «який задовольняє певні 
умови для кого, – чого-небудь, потреби, визначені кимось»; «з яким 
можна миритися, який можна винести»4. Соціальна терпимість – по-
няття багатозначне, яким, на наш погляд, може позначатися довіра 
і підтримка спільнотою/громадянами країни дій і заходів держави та 
її інституцій, зокрема, у сфері боротьби зі злочинністю, а також згода 
перетерпіти, пов’язані з нею, негаразди. Для тривалого існування 
межі соціального терпіння необхідні помітні об’єктивні позитивні 
результати від впровадження заходів запропонованої суспільству 
кримінологічної політики, як-от:

– зниження надмірного почуття страху населення перед злочин-
ністю;

1 Иншаков С. М. Зарубежная криминология. Москва: Изд. группа ИНФРА – М – 
НОРМА, 1997. С. 225–226.

2 Лунеев В. В. Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские 
тенденции. Изд. 2-е перераб. и доп. М: Волтерс Клувер, 2005. С. 863. Слід погоди-
тися з автором, що мало ефективність профілактичної роботи пов’язана з недостат-
нім розумінням складності і глибини цієї проблеми. Там само, С. 864.

3 Ведерникова О. Н. Вказ. робота. С. 272–278, 294, 296.
4 Бурячок А. А., Гнатюк Г. М., Головащук С. Г. та інші Словник синонімів укра-

їнської мови: В 2 т. Київ: Наукова думка, 2001. Т. 1 А. – Н. С. 524.
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– уповільнення/стабілізація темпів зростання злочинів взагалі, 
а особливо насильницького і корисливого характеру;

– зменшення ризику стати жертвою злочину;
– наявність такої сформованої громадської думки, яка була б «менш 

тривожна і більш збалансована з реальним станом злочинності»1;
– відчуття захищеності, безпеки, охорони;
– покращення співробітництва і партнерства між населенням 

і поліцією.
Є і інші стимулюючі стан терпіння показники. Стає очевидним, 

що «пульс соціального терпіння» повинен контролюватися постійним 
і незалежним моніторингом.

За розглядуваною стратегією скорочення злочинів відбувається 
завдяки зменшенню можливостей їх вчинення. В українській мові 
слово «можливість» розглядається як наявність умов, сприятливих 
для чогось, обставин, які допомагають чомусь тощо2. У свою чергу, 
під умовами розуміються обставини як «сукупність фактів, за яких 
що-небудь відбувається» (синоніми: умови, обстановка, атмосфера 
та ін.)3. У кримінологічній теорії детермінації злочинності (у цілому, 
окремих її проявів, конкретних злочинів) виділяється такий елемент 
причинно-наслідкового ланцюгу, що обумовлює зазначену вище «де-
термінацій ну тріаду», як умова, але часто в узагальненому, так би мо-
вити, інформаційно-орієнтованому виді4. Вже в перших (вітчизняних 
на той час – 70-ті роки ХХ ст.) кримінологічних публікаціях ствер-
джувалося, що суттєвий вплив на прояв причин злочинів справляють 
так звані умови, що сприяють вчиненню злочинів, які самі по собі не 

1 Ведерникова О. Н. Там само. С. 140.
2 Словник синонімів української мови: У 2 т. Том 1 А-Н, С. 795, 840.
3 Там само. Т. 2 О-Я. С. 38
4 В деяких зарубіжних публікаціях відмічається, що у кримінологічній літерату-

рі з’явилися декілька спроб точно визначити умови, необхідні для скоєння злочину. 
Ці спроби отримали такі назви: підхід «буденної діяльності», «перспектива сприят-
ливих можливостей», перспектива «сприятливих життєвих можливостей». У всіх 
цих випадках автори намагалися визначити мінімальні, але у сукупності, достатні 
умови для скоєння злочинів. Готтфредсон М., Гірші Т. Загальна теорія злочину / 
перекл. з англ. Харків: Акта, 2000. С. 43–46. Надалі при розгляді таких злочинів як: 
крадіжка, пограбування, убивство та ін. надається реєстр умов, які мають місцевий 
характер. Там само. С. 46–65.
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викликають наміру на його вчинення, але без яких причина не діє. Ці 
умови різноманітні. Вони пов’язані з недоліками діяльності держав-
них і громадських організацій, якими користуються злочинці. До цих 
умов можна віднести: недоліки охорони і збереження матеріальних 
цінностей, слабкий контроль за фінансово-господарчою діяльністю 
установ і організацій, недоброякісне виконання службовими особами 
своїх обов’язків, недоліки у діяльності правоохоронних органів тощо1.

На думку Н. Ф. Кузнецової, умови, котрі сприяють вчиненню 
злочинів, включають різного роду організаційно-управлінські хиби, 
недоліки, які допомагають кримінально-мотивованим особам «тех-
нічно» здійснити злочинні наміри2. Розглядаючи детермінанти кон-
кретного злочину, С. А. Тарарухін вважає, що елементами конкретної 
життєвої ситуації є обставини, які сприяють вчиненню злочинів. До 
таких обставин він відносить: а) недоліки в діяльності державних 
установ (тяганина, бюрократія, приховування злочинів від обліку 
тощо); б) недоліки в системі господарювання (ненадійна охорона 
майна, незадовільний стан обліку та ін.); в) упущення в ідеологічній та 
культурно-виховній роботі, неналагодженість сфери дозвілля; г) вади 
у сімейному, шкільному і трудовому вихованні; ґ) пияцтво, наркоманія, 
токсикоманія, паразитизм, проституція; д) згубний вплив побутового 
оточення з анти суспільною спрямованістю. Перераховуються і не-
доліки у діяльності правоохоронних органів: відсутність цілісної 
системи боротьби зі злочинами; недостатнє залучення широких 
верств населення до профілактичної роботи та формалізм у діяльності 
існуючих громадських формувань щодо запобігання кримінальних 
правопорушень; відсутність належної координації і взаємодії між 
правоохоронними органами і громадськістю та ін.3 У багатьох моно-
графіях, курсах, підручниках, статтях по кримінологічним проблемам 
повторюються (з деякими доповненнями) по суті вірні, але майже ма-
лопридатні для практичного запобігання злочинів можливості (умови, 

1 Карпец И. И. Проблема преступности. Москва: Юрид. лит., 1969, С. 70. 
2 Кузнецова Н. Ф. Проблемы криминологической детерминации. Москва: Изд-во 

Моск. ун-та, 1984. С. 44. 
3 Джужа О. М., Михайленко П. П., Кулик О. Г. та ін. Курс кримінології: Загальна 

частина: Підручник: У 2 кн. Київ: Юрінком Інтер, 2001. С. 118–119. 
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обставини тощо)1. Ледве чи ці обставини / умови мають відношення 
до безпосередніх умов конкретних видів злочинів. Між тим «арсе-
нал можливостей» вчинення окремих груп чи конкретних злочинів 
(наприклад, кишенькові і квартирні крадіжки, шахрайство, грабежі, 
розбої та ін.), або безпосередніх умов і є об’єктами запобігання зло-
чинам і запобіжного впливу2 з метою зменшення чи припинення їх 
детермінуючої дії. Безпосередність умови характеризується ступе-
нем близькості3 до події злочину і часто представляють прості речі. 
Правий Д. А. Шестаков, коли припускає, що злочин породжується не 
якимись там особливими, а повсякденними обставинами, вплив яких 
відчувається багатьма. Злочинців же у такому випадку не слід вважати 
якимись незвичними, протилежними звичайній людині особами, що 
обумовлює і підходи до заходів протидії злочинності4. Умова (або 
можливість) – динамічний об’єкт. Умовам вчинення злочинів злочин-
ці протиставлять свої навички, вміння, майстерність, спроможність 
(наявність сили, вміння і т. ін. до здійснення чого-небудь), способи 
діяння. Людина – особа конструктивна, а тим більше злочинець – про-
фесіонал5. Способи діяння удосконалюються зі зміною можливостей 

1 Наприклад: Джужа О. М., Василевич В. В., Гіда О. Ф. та ін.. Профілактика зло-
чинів: підручник. Київ: Атіка. 2011. 720 с.; Кальман О. Г. Стан та головні напрямки 
попередження економічної злочинності в Україні: теоретичні і прикладні проблеми: 
монографія. Харків. 2003. 352 с.; Литвак О. М. Злочинність, її причини та профілак-
тика. Київ. 1997. 167 с.; И. Н. Даньшин. Общетеоретические проблемы криминологии: 
монография. Харків: Прапор. 224 с. та ін.

2 На наш погляд, поняття «об’єкт запобігання злочинності» і «об’єкт запобіжно-
го впливу» різні, хоча й близькі. Відмінність понять закладена у словосполученні 
«запобіжний вплив». Див.: Голіна В. В. Об’єкт запобігання злочинності як фунда-
ментальна кримінологічна проблема. Проблеми законності: зб. наук. праць. Харків: 
Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. 2017. Вип. 138. С. 150–160. 

3 Джужа О. М., Литвинов О. М. Українська кримінологічна енциклопедія: упоряд. 
Харків – Київ: Харк. нац. ун-т внутр. справ, Кримін. асоц. України, Золота миля, 
2017. С. 715. 

4 Шестаков Д. А. Преступность как свойство общества. Санкт- Петербург. 2001. 
С. 89.; Кудрявцев В. М. писав, що дорікаючи злочинцю у виборі злочинного шляху, 
завжди треба спитати себе: а чи були у нього інші можливості для повноцінного, 
чесного і корисного життя? Кудрявцев В. Н. Стратегии борьбы с преступностью. 
Москва: Юристъ, 2003. С. 349.

5 За А. І. Гуровим, кримінальний професіоналізм – це різновид злочинного за-
няття, яке для суб’єкта є джерелом існування, що потребує необхідних знань і нави-
чок для досягнення кінцевої мети. Гуров А. И. Профессиональная преступность: 
прошлое и современность. Москва: Юрид. лит., 1990. С. 40. 
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і часто залежать від спроможності злочинця, яка потребує постійності 
заняття злочинною діяльністю. Зменшення можливостей впливає 
(обмежує) на спроможність злочинця, що підвищує ризики його за-
тримання.

Отже, безпосередні умови – об’єктивно існуючі чи суб’єктивно 
створені / створювані неконтрольовані чи недостатньо, неналежно 
контрольовані ділянки діяльності органу, установи, підприємства, 
фірми, організації, реальні конкретно виявлені частини (речі, люд-
ська поведінка, стан) зовнішнього середовища природного, соціаль-
ного, правового, технічного, технологічного, організаційно-управ-
лінського та іншого характеру, наявність яких використовується зло-
чинцями (нерідко, залежно від виду злочинів, самі їх створюють) для 
вчинення злочинів. Це, так би мовити, кримінальні бонуси, завдяки 
існуванню яких злочинність відтворюється, злочинці набираються 
злочинного досвіду, професіоналізму, а також наслідуються наступ-
ними поколіннями злочинців. Наявність численних безпосередніх 
умов (можливостей), у свою чергу, має свої причини (наприклад, 
зловживання службовими повноваженнями, віктимна поведінка, 
корупція, недбалість і т. ін.), на які й мають бути спрямовані ті чи 
інші превентивні напрями стратегії зменшення можливостей вчи-
нення злочинів.1 Завдання полягає в тому, щоб зуміти їх правильно 
виявити і адекватно сформулювати за допомогою кримінологічного 
аналізу, типових програм дослідження злочинності2 такі уразливі 
умови на місцевому рівні, на які компетентно здатні руйнівно впли-
вати відповідні суб’єкти стратегії. Суттєву допомогу в цьому могла 

1 Голіна В. В. Обмеження можливостей вчинення кримінальних корупційних 
правопорушень – шлях їх поступового скорочення в Україні. Протидія організованій 
злочинності і корупції: матер. ХІХ Всеукр. наук. конф. з кримінології для студентів, 
аспірантів та молодих вчених (м. Харків, 2 груд. 2019 р.). Харків: Право, 2019. 
С. 36–38.; Голіна В. В. Стратегія скорочення злочинності: новітні підходи до її запо-
бігання. Засади функціонування кримінальної юстиції: зб. тез Всеукр. заоч. 
наук.-практ. конф. (м. Хмельницький 15 трав. 2020 р.). Хмельницький: Хмельн. ун-т 
управління та права ім. Леоніда Юзькова, 2020. С. 95–99. 

2 Наприклад, Типовые программы исследования преступности в областях (райо-
нах) и деятельности правоохранительных органов. Всесоюз. ин-т по изуч. причин и 
разработке мер предупреждения прест-ти. Москва. 1976. 200 с.
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б відіграти і серйозно поставлена слідчо-судова профілактика, яку 
слід нормативно відновити de lege ferenda1.

Методика виявлення і коректне узагальнення можливостей вчи-
нення різних видів злочинів повинна здійснюватися так, щоб не втра-
чалася конкретика об’єктів запобіжного впливу – однієї з головних 
вимог ефективності стратегії зменшення можливостей вчинення 
злочинів. Але це в теорії. А на практиці справа виглядає складніше, 
якщо не сказати гірше. Як приклад: згідно п. 2) ч. 1 ст. 23 Закону 
України «Про Національну поліцію» від 02 липня 2015 р. цей орган 
відповідно до покладених на нього завдань «виявляє причини та умови, 
що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопо-
рушень, вживає у межах своєї компетенції заходів для їх усунення»2. 
З метою дослідження реального стану в цій сфері правоохоронної 
діяльності обласним ГУ НПУ за допомогою спеціалізованого питаль-
ника було запропоновано надати таку інформацію:

– які підрозділи поліції виконують це завдання?;
– за допомогою якої методики виявляються причини й умови, що 

сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, а також в яких 
документах вони знаходять своє відображення;

– які заходи щодо усунення виявлених причин й умов, що спри-
яють вчиненню кримінальних правопорушень, вживаються відповід-
ними підрозділами поліції?

Майже усі ГУ НП відгукнулися на цей запит фахівців НДІ вивчен-
ня проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН Укра-
їни, які досліджують фундаментальну тему «Стратегія зменшення 
можливостей учинення злочинів: теорія та практика» з метою запро-
вадження її у вітчизняній правотворчій і правозастосовній діяльності.

1) Стратегія ще не сприймається керівництвом МВС України 
і ГУ НП як інтегрована перспективна модель скорочення злочинних 
проявів на місцевому рівні, яка дає простір для креативу у сфері пра-

1 Голіна В. В., Шрамко С. С. Слідчо-судова профілактика як складова частина 
стратегії зменшення можливостей вчинення злочинів (de lege ferenda). Питання 
боротьби зі злочинністю: зб. наук. праць. Х.арків: Право, 2019. Вип. 38. С. 23–34.

2 Про Національну поліцію : Закон України від 02 лип. 2015 р. № 580-VIII. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580–19#Text (дата звернення 14.08.2020 р.)
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воохоронної діяльності. Хоча, треба сказати, що окремі її напрями 
(«Під вартою сусідів», застосування технічних засобів, комплексного 
підходу до розв’язання проблеми насильства щодо жінок та дівчат 
в Україні; запровадження єдиної системи моніторингу повітряного 
простору, оперативне реагування на випадки домашнього насильства 
за допомогою Telegram чат-боту МВС України «#Проти Насильства», 
патрулювання та ін.) знайшли своє впровадження у ряді обласних ГУ 
НП України1. Виникає проблема публічного обговорення зазначеної 
проблеми з метою (при її схваленні) нормативно-правового забезпе-
чення розглядуваної стратегії у перспективі.

2) Причини й умови вчинення злочинів виявляються при розгляді 
кожним підрозділом поліції тієї чи іншої події (слідчими, співробіт-
никами підрозділів превентивної діяльності, ювенальної превенції, 
патрульної поліції, дільничними офіцерами поліції та ін.). Однак 
для здійснення стратегії цього явно недостатньо. Можливо, потрібен 
Центр запобігання злочинності, який би акумулював наявні криміно-
генні чинники на місцях, конкретизував їх, координував запобіжну 
діяльність в різних (а не тільки поліції!) суб’єктів, критично і неупе-
реджено оцінював досягнуті результати тощо. Але це лише пропо-
зиція, реальне її утілення може бути зовсім іншим2. 

3) Підтримується позиція щодо вдосконалення функції слідчого 
з питань запобіжної діяльності та внесення до КПК України 2012 р. 

1 Наприклад: Леошко В. Поліцейські готові реагувати на домашнє насильство. 
Голос України. 2019. 16 листоп. № 220; Курільонок Д., Перець О., Рвачов О. Щодо 
питання запровадження в МВС України Єдиної системи моніторингу повітряного 
простору. Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми: зб. матер. міжнарод. 
наук.-практ. конф. (27 травня 2020 р., м. Харків). МВС України, Харків. нац. ун-т 
внутр. справ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. Харків: ХНУВС, 2020. С. 154–
159.; Плеханов В., Рвачов О., Макаренко П. Оперативне реагування на випадки до-
машнього насильства за допомогою Telegram чат-боту МВС України «#ДійПроти-
Насильства». С. 179–184. Там само та ін.

2 Подібний орган – Національний центр запобігання злочинності функціонує у 
США з 1982 р. На нього покладається : координація діяльності у сфері запобігання 
злочинності, упровадження нових підходів скорочення злочинних проявів, участь у 
розробці програм запобігання окремим видам і групам злочинів та ін. Див.: Коло-
дяжний М. Г. Стратегія зменшення можливостей учинення злочинів: зарубіжні реалії, 
перспективи впровадження в Україні: монографія. Харків: Право, 2018. С. 165.
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раніш діючі в КПК 1960 р. слідчо-прокуроро-судову профілактику, 
що регулювалася статтями 23–232.

4) Серед керівництва ГУ НП панує думка, що пріоритетним 
напрямом багатофункціональної діяльності поліції є запобігання зло-
чинам, ефективність якого залежить від плідної взаємодії її з органами 
місцевого самоврядування, благодійними громадськими організа-
ціями, територіальними громадами, спеціалізованими установами, 
широкою громадськістю1.

В Україні, як показують наші дослідження, скорочення злочинних 
проявів на місцевому рівні шляхом впровадження заходів стратегії 
зменшення можливостей вчинення злочинів як цілісної системи на-
прямів і заходів, не відбувається, хоча необхідність її назріла.2

Терміносполучення «вчинення злочину» у кримінології означає 
так званий «механізм злочинного прояву», або «механізм злочинної 
поведінки», під яким розуміється зв’язок і взаємодія зовнішніх чин-
ників об’єктивної дійсності і внутрішніх, психічних процесів, станів, 
детермінуючих і контролюючих його виконання3. Ледве чи доцільно 
у нашому контексті вступати у полеміку стосовно безпосередньої 
причини вчинення злочину, під якою розуміється результат взаємодії 

1 Голіна В. В. Стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів: досліджен-
ня проблеми її впровадження в Україні. Сучасні кримінологічні дослідження: мето-
ди, напрями, перспективи: зб. тез міжнар. наук.-практ. кругл. столу (м. Київ, 14 лис-
топ. 2019 р.). Київ: ДНДІ МВС України, 2019. С. 103–106.

2 Бабенко А. М. Запобігання злочинності в регіонах України: концептуально-
методологічний і праксеологічний вимір: монографія. Одесса: ОДУВС, 2014. На-
чальник РВ поліції у м. Одеса ГУ НП в Одеській області Остроглядов О. І., розгля-
даючи у своїй статті віктимологічний аспект детермінації корисливих злочинів 
проти власності, зауважує, що скорочення цих злочинів (кишенькові крадіжки, 
квартирні крадіжки, шахрайство та ін.) потребує вивчення їх детермінант (умов) на 
місцевому рівні і розробки на цій основі «цілісної системи» заходів, спрямованих на 
зниження можливостей вчинення даних злочинів. Див.: Остроглядов О. І. Детермі-
нація корисливих злочинів проти власності у великих містах Причорноморського 
регіону (віктимологічний аспект). Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. 
Харків: Право, 2020. Вип. 39. С. 114–120.

3 Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика. У 3 кн. 
К: Видав. Дім «Ін Юре». 2007. Кн. 1. Теоретичні засади та історія української кри-
мінологічної науки. С. 278.; Механизм преступного поведения. Москва: Наука, 1981. 
С. 30. 
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середовищ них та особистісних елементів (а це і є механізм злочинної 
поведінки, прояву), оскільки теорія скорочення злочинів і складові її 
стратегії звертає увагу саме на безпосередні умови вчинення злочину 
(«зовнішні чинники»), без яких він не відбудеться / не відбувається. 
Механізм вчинення злочину (злочинна поведінка, злочинні прояви), 
за твердженням А. П. Закалюка і нашою інтерпретацією включає 
три стадії: а) формування криміногенної орієнтації та мотивації (на-
слідок – кримінально мотивована особа); б) опредмечування мотиву 
злочинного прояву через намір та рішення вчинити злочин, тобто 
наявність об’єкта, ціль, потреба планування дій, спосіб вчинення та 
ін. На цій стадії належне місце у забезпеченні здійснення її функцій 
займають умови навколишнього середовища, умови, які безпосеред-
ньо визначають можливості особи реалізувати мотиви і які вона бере 
до уваги, опрацьовуючи план реалізації своїх дій; в) реалізація зло-
чинного наміру та настання суспільно небезпечних наслідків. У його 
реалізації активна роль належить умовам середовища, більшість яких 
особа враховує, плануючи та безпосередньо здійснюючи задумане. 
Стикаючись з умовами, які не були передбачені або змінилися, осо-
ба відмовляється від реалізації наміру. Отже, і на цій стадії умовам 
середовища належить помітна роль1.

Отже, на всіх цих трьох стадіях механізму вчинення злочину (зло-
чинної поведінки) є, як ми бачимо, об’єкти їх запобігання (можливості), 
вплив на які (випередження їх появи, обмеження, усунення, захисту 
матеріальних і духовних цінностей, прав і свобод, безпеки і правопо-
рядку) зменшує як зародження кримінальної мотивації (а вона – таки 
зароджується!), так і подальшу її реалізацію. Знайти ці впливові сили, 
заходи (соціальні, психологічні, біотехнічні, генетичні та ін.) – це 
і буде мистецтвом здійснення ідей стратегії зменшення можливостей 
вчинення злочинів і будь-яких кримінальних правопорушень, про що 
образно висловився, як ми вже казали, відомий кримінолог Велико-
британії Р. Кларк.

Питання про місце стратегії зменшення можливостей вчинення 
злочинів зачіпає проблему, так би мовити, сприйнятливості або від-

1 Закалюк А. П. Вказ. робота. С. 283–285.
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торгнення – до чи від – існуючих у кримінологічній науці уявлень 
щодо розуміння запобігання злочинності. Більш-менш усталеним 
в українській кримінології є його поняття та структура. На наш по-
гляд, запобігання злочинності – це соціальна політика держави, яка 
спрямована на гармонізацію криміногенно небезпечних протиріч 
у суспільних відносинах з метою їх позитивного вирішення і посту-
пового обмеження / усунення, зокрема, криміногенного впливу на 
формування кримінальної мотивації (загально соціальне запобіган-
ня), а також спеціальна випереджальна практика протидії реалізації 
на різних стадіях злочинної поведінки (спеціально-кримінологічне 
і індивідуальне запобігання злочинів)1. А. П. Закалюк вважав, що 
запобігання злочинності є різновидом суспільної соціально-про-
філактичної діяльності, функціональний зміст та мета якої полягає 
у перешкоджанні дії детермінантів злочинності та її проявів, пе-
редусім причин й умов останніх через обмеження, нейтралізацію, 
а за можливістю – усунення їхньої дії. За цільовим призначенням 
запобіжні заходи в кримінологічні теорії поділяються на загальносо-
ціальні, спеціально-кримінологічні та індивідуальні2. Не акцентуючи 
зайвої уваги на деяких термінологічних розбіжностях (запобігання, 
протидія, боротьба, профілактика та ін., які нерідко різними авторами 
використовуються як синоніми, з чим ми не згодні), О. М. Бандурка 
і О. М. Литвинов використовують термін протидія злочинності, під 
якою розуміють особливий інтегрований, багаторівневий об’єкт соці-
ального управління, який складає різноманітна за формами діяльності 
відповідних суб’єктів (державних, недержавних органів та установ, 
громадських формувань та окремих громадян), які взаємодіють у ви-
гляді системи різнорідних заходів, спрямованих на пошук шляхів, 
засобів та інших можливостей ефективного впливу на злочинність 
з метою зниження інтенсивності процесів детермінації злочинності 

1 Голіна В. В. Запобігання злочинності (теорія і практика); навч. посіб. Харків: 
Нац. юрид. акад. України, 2011. С. 16–17; Голіна В. В. Злочинності – організовану 
протидію. Харків: Рубікон. 1998. С. 4. Кримінологія: підруч. Харків: Право, 2020. 
С. 155–159.

2 Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика. У 3 
кн. К: Видавн. Дім «Ін Юре». 2007. Кн. 1. Теоретичні засади та історія української 
кримінологічної науки. С. 327, 334. 
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на усіх рівнях, нейтралізації дії її причин та умов для обмеження 
кількості злочинних проявів до соціально толерантного рівня. Авто-
ри також виділяють у структурі запобігання злочинності такі форми 
запобіжної діяльності як загальносоціальна, спеціальна (криміноло-
гічна) та індивідуальна профілактика злочинів1.

Отже, зазначені та інші вітчизняні (і не тільки!) кримінологи 
виокремлюють загальносоціальне запобігання, надаючи йому вирі-
шальну роль у системі контролю над злочинністю. Будь-яке державне 
регулювання в різних сферах життєдіяльності суспільства розширює 
або звужує можливості людської активності, у тому числі ті з них, 
які стандартно, ситуаційно чи стихійно вміло використовуються 
злочинцями і які після їх вивчення в науці називаються «умовами 
вчинення злочинів». Тому загальносоціальне і зветься запобіганням, 
хоча за змістом, масштабами, заходами, ціллю виходить за межі 
кримінології. Загальносоціальне запобігання і є мудрою соціальною 
політикою, оскільки позитивним його кримінологічним запобіжним 
ефектом повинно бути врешті-решт звуження / скорочення, або на-
віть усунення можливостей вчинення анти суспільних дій (у тому 
числі кримінальних правопорушень) і одночасно розширення анти 
кримінального потенціалу громади. І воно неминуче у будь-якій 
країні, зокрема в Україні, котра проголосила себе демократичною, 
соціальною, правовою державою, в якій утвердження і забезпечення 
прав і свобод людини, як найвищої соціальної цінності, є головним 
її обов’язком (статті 1, 3 Конституції України). Проведення в країні 
дійсно соціально спрямованої політики створює економічні, політичні, 
правові, організаційно-управлінські та інші передумови для реалізації 
кримінально-правового і спеціально-кримінологічного і індивідуаль-
ного запобігання злочинності та її проявів. Без постійної турботи про 
удосконалення соціальної політики у країні, спрямованої на подальше 
зростання матеріального та духовного життя населення, стверджувати 
про серйозні наміри щодо протидії злочинності – значить не розуміти, 

1 Бандурка О. М. Протидія злочинності та профілактика злочинів: монографія. 
Харків: ХНУВС, 2011. С. 44–49.; Литвинов О. М. Соціально-правовий механізм 
протидії злочинності в Україні: монографія. Харків: Вид-во Хар. нац. ун-т внутр. 
справ, 2008. С. 30–42. 
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якнайменше, суті і змісту її запобігання1. Тому, здійснюючи соціаль-
ну політику, регулюючи / реформуючи, удосконалюючи, змінюючи 
суспільні відносини, влада, держава повинні як би супроводжувати 
стратегію скорочення злочинності і її авангардну складову – стратегію 
зменшення можливостей вчинення злочинів, оскільки у них у принци-
пі (підкреслюємо це – В. Г.) співпадають, хоча і не зводяться до них, 
завдання, але мають різні рівні, цілі, суб’єкти тощо.

Спеціально-кримінологічне запобігання – теорія і практика безпо-
середнього запобігання злочинних проявів (кримінальних правопору-
шень) шляхом випередження появи у різних сферах людських відно-
син небезпечних кримінальних об’єктів2, обмеження і за можливості 
усунення дії існуючих, захисту громадян, матеріальних і духовних 
соціальних цінностей від злочинних посягань, а також недопущення 
вчинення злочинів на стадіях виникнення кримінальної мотивації 
та її поступової реалізації. Спеціально-кримінологічне запобігання 
злочинності і її проявів складається з трьох – різних за способами 
здійснення – напрямів діяльності: кримінологічної профілактики, 
відверненні і припиненні злочинів. Кримінологічна профілактика, її 
заходи спрямовані на завчасне випередження виникнення криміноген-
них можливостей вчинення злочинів (профілактика випередження); 
обмеження або послаблення дії існуючих можливостей (профілактика 
обмеження); доведення до усунення криміногенних можливостей, 
умов, ситуацій, видів поведінки тощо (профілактика усунення); убез-
печення громадян, надійного захисту матеріальних і духовних благ, 
свобод, честі, гідності особистості, скорочення їх уразливості від 
злочинних посягань та ін. (профілактика захисту). Відвернення, при-
пинення і індивідуальна профілактика, як напрями безпосереднього 
запобігання вчинення злочинів, зменшують, а подекуди зовсім усува-

1 Голіна В. В. Запобігання злочинності (теорія і практика): навч. посіб. Харків: 
Нац. юрид. академія України, 2011. С. 21. В Японії, за твердженням К. Уеда, загаль-
носоціальна профілактика полягає перш за все у загальній орієнтації суспільства на 
країну без злочинності. Див.: Уэда К. Преступность и кримінологія в Северной 
Японии. Москва. 1969. С. 95.

2 Голіна В. В. Кримінологічна профілактика злочинності: поняття, специфіка, 
структура, об’єкт запобіжного впливу. Проблеми законності: зб. наук. праць. Харків: 
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2015. Вип. 130. С. 145–154. 
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ють можливості злочинних проявів або їх закінчення, фізичну спро-
можність конкретних злочинів скоїти кримінальне правопорушення.

Ледве чи доречно додатково аргументувати, що усі вищезазначені 
напрями запобігання злочинів теоретично забезпечені у вітчизняній 
кримінології. Самі вони, кримінальна реальність, результати прове-
дених досліджень, державний (регіональний, місцевий) ресурсний 
потенціал, зарубіжний досвід боротьби зі злочинністю слугують 
науковим підґрунтям для розробки окремих теоретико-прикладних 
теорій запобігання заздалегідь спланованих або ситуаційних зло-
чинів, прикладна частина яких є комбінованим набором напрямів 
і заходів, частина яких запозичена із зарубіжного і вітчизняного 
арсеналу загальносоціального, спеціально-кримінологічного та ін-
дивідуального запобігання злочинів. До таких теоретико-прикладних 
напрямів скорочення злочинів і відноситься стратегія зменшення 
можливостей вчинення злочинів1. Вона, як і інші «повсякденні кри-
мінології» (Д. Гарланд), ознаменувала крутий поворот в концепції 
боротьби зі злочинністю, розвернувши кримінологію лицем від чис-
ленних абстрактних теорій і понять, пошуків універсальних пояснень 
її визначення і причинності2 до вирішення нагальних невідкладних 
завдань практики протидії злочинам шляхом запобіжного впливу на 
їх безпосередню етіологію – умови / можливості вчинення злочинів, 
ускладнюючи реалізацію злочинного наміру.

1.3. Суб’єкти реалізації стратегії зменшення 
можливостей вчинення злочинів

Кримінологічна наука перебуває у постійному пошуку дієвих за-
ходів протидії злочинності. Дослідження українських кримінологів 

1 Голіна В. В. Стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів у системі 
запобігання злочинності. Вісник кримінологічної асоціації. Харків: ХНУВС, 2017. 
№ 3. С. 70–80.

2 Прикладом огляду таких абстрактних, нерідко науково оригінальних, але мало-
придатних для успішної протидії злочинним проявам, теорій є робота С. І. Нежурбі-
ди Етіологія злочину: Теорії, аналіз, результат: монографія. Чернівці: Друк Арт, 2013. 
432 с.; Ведерникова О. Н. Вказ. робота. С. 138.
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збагатили знання щодо природи та сутності злочинності, заходів запо-
бігання цьому явищу, причин та умов окремих злочинів, особливостей 
особи злочинця. Отримані результати повністю підтверджують думку 
щодо пріоритетності недопущення вчинення злочинів шляхом їх запо-
бігання. Вище ґрунтовно досліджена концепція запобігання злочинності 
та розкриті витоки, поняття, істотні ознаки, структура, місце в системі 
запобігання злочинності. На підставі цього ми робимо висновок, що 
специфіка розглядуваної стратегії полягає в тому, що запобіжна діяль-
ність спрямовується не на зміну поведінки злочинця, а виключно на 
убезпечення від злочинного випадку. При цьому об’єктом контролю 
стає не злочинність як сукупність певних злочинів, а шкода та загроза 
безпеці, що зумовлює винайдення нових методів реагування. 

Дослідження стратегії зменшення можливостей вчинення злочинів 
було би неповним без аналізу суб’єктів її реалізації. Ученими зазна-
чається, що обов’язковою ознакою суб’єкта запобігання злочинності 
є цілеспрямованість всіх або частини функцій у межах правоохо-
ронної діяльності. Суб’єктами запобігання злочинності вважаються 
всі державні органи, громадські організації та окремі громадяни, 
які спрямовують свою діяльність на розробку і реалізацію заходів, 
пов’язаних із запобіганням, обмеженням, усуненням криміногенних 
явищ і процесів, що породжують злочини, а також на їх недопущення 
на різних стадіях злочинної поведінки, у зв’язку з чим вони мають 
права, обов’язки й несуть відповідальність1. Запобігання злочинності, 
безумовно, передбачає активну діяльність органів державної влади, 
громадських організацій та ініціативних громадян щодо усунення 
причин і умов злочинів. 

В узагальненому виді система субʼєктів протидії злочинності 
охоплює органи й організації, які: 

– визначають провідні напрями, завдання, форми та методи про-
тидії злочинності в країні; 

– здійснюють інформаційно-аналітичне забезпечення протидії 
злочинності; 

1 Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т. 5. Криміналь-
но – правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні / за заг. 
ред. В. В. Сташиса. Xарків: Право, 2008. С. 375. 840 с. 
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– виявляють криміногенні фактори й сигналізують про них; 
– безпосередньо реалізовують заходи з реагування на окремі 

злочини, а також заходи з усунення, послаблення або нейтралізації 
криміногенних факторів, у тому числі з корекції особистісних дефор-
мацій та усунення обставин, що їх сформували1. 

Залежно від цілей і завдань, а також функціональних обов’язків 
суб’єктів протидії злочинності, їх можна поділити на дві групи:

– суб’єкти, які діють на загальносоціальному рівні; 
– спеціальні суб’єкти. 
До спеціальних суб’єктів протидії злочинності зазвичай відносять 

державні органи, спеціально утворені для боротьби зі злочинністю 
(органи, що діють у межах кримінального судочинства – правоохорон-
ні органи); органи, які діють за межами кримінального судочинства2.

Відповідно до Конституції України всі органи влади сприяють ді-
яльності щодо протидії3 злочинності, оскільки охорона внутрішньої 
державної безпеки, зміцнення правопорядку є однією з основних 
функцій держави. Отже, різноманітні за характером заходи щодо 
протидії злочинності здійснюють законодавча і виконавча гілки влади. 

Розглянемо стисло повноваження окремих суб’єктів запобігання 
злочинності із урахуванням особливостей їх функціонального при-
значення. 

До державних суб’єктів законодавчої влади, передусім, належить 
Верховна Рада України, її комітети та народні депутати. Відповідно 
до Конституції України єдиним органом законодавчої влади в Україні 
є парламент – Верховна Рада України (ст. 75 Конституції України), 
яка визначає засади внутрішньої і зовнішньої політики, затверджує 
загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, со-
ціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля, 
створює законодавчу основу здійснення загальносоціального і спе-
ціально-кримінологічного запобігання злочинності. Повноваження 

1 Кримінологія. Академічний курс / кол. авторів ; за заг. ред. О. М. Литвинова. 
Київ : Вид. дім «Кондор», 2018. С. 165.

2 Там само. С. 165
3 Примітка. Термін «протидія» у цьому підрозділі буде використовуватися як 

загальне поняття, що включає у себе запобігання і профілактику.
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парламенту України дають йому підстави для розроблення головних 
напрямів боротьби зі злочинністю, створення достатньої правової бази 
для істотного впливу на кримінологічну політику держави, а взагалі 
своєю діяльністю сприяти зниженню кількісно-якісних показників 
злочинності1.

Президент України є головою держави, гарантом державного 
суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Консти-
туції України, прав і свобод людини і громадянина. Він на основі та 
на виконання Конституції і законів України забезпечує наступальну 
протидію злочинності та досягнення уповільнення темпів її динаміки 
на підставі чітко визначених пріоритетів, поступового нарощування 
зусиль держави і громадськості, вдосконалення законодавства та 
практики його застосування2. Відповідно до статей 106 і 107 Консти-
туції України голова держави здійснює контроль за сектором безпеки 
і оборони як безпосередньо, так і через очолювану ним Раду націо-
нальної безпеки і оборони України та створювані у разі необхідності 
консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби. 

На виконання покладених Конституцією України завдань щодо 
забезпечення національних інтересів України Президент України 
затвердив Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року 
(указ Президента України № 722/2019 від 30 вересня 2019 р.). Ці цілі 
є орієнтирами для розроблення проектів прогнозних і програмних 
документів, проектів нормативно-правових актів з метою забезпе-
чення збалансованості економічного, соціального та екологічного 
вимірів сталого розвитку України. Безпековій сфері відповідає ціль 16 
«Сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства в інтер-
есах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх 
і створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі 
інституцій на всіх рівнях». Для досягнення цієї цілі поставлені такі 
завдання: скоротити поширеність насильства; збільшити виявлення 
постраждалих від торгівлі людьми та всіх форм експлуатації; підвищи-
ти рівень довіри до суду та забезпечити рівний доступ до правосуддя; 

1 Голіна В. В. Запобігання злочинності (теорія і практика) : навч. посіб. Харків : 
Нац. юрид. акад. України, 2011. С. 63. 

2 Там само. С. 64.
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зміцнити систему запобігання та протидії легалізації доходів, отрима-
них злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та поширення зброї 
масового знищення; скоротити незаконний обіг зброї, боєприпасів 
та вибухових матеріалів; скоротити масштаби корупції; підвищити 
ефективність діяльності органів державної влади та місцевого само-
врядування; зміцнити соціальну стійкість, сприяти розбудові миру та 
громадській безпеці (конфліктне та постконфліктне врегулювання)1.

Важливу роль у забезпеченні безпеки відіграє Рада національної 
безпеки і оборони України, яка здійснює контроль за сектором безпеки 
і оборони на підставі ст. 107 Конституції України у порядку і в межах 
компетенції, визначених Законом України «Про Раду національної 
безпеки і оборони України». До функцій Ради національної безпеки 
і оборони України відноситься: внесення пропозицій Президентові 
України щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики 
у сфері національної безпеки і оборони; координація та здійснення 
контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної 
безпеки і оборони у мирний час; координація та здійснення контр-
олю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної 
безпеки і оборони в умовах воєнного або надзвичайного стану та при 
виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці 
України2.

Кабінет Міністрів України (Уряд України) є вищим органом 
у системі органів виконавчої влади та здійснює виконавчу владу 
безпосередньо, а також через міністерства, інші центральні органи 
виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та 
місцеві державні адміністрації, спрямовує, координує і контролює 
діяльність цих органів.

Уряд України у сферах правової політики, законності, забезпечен-
ня прав і свобод людини та громадянина здійснює такі повноваження:

– забезпечує проведення державної правової політики;

1 Цілі сталого розвитку в Україні. URL : http://sdg.org.ua/ua/pro-hlobalni-tsili (дата 
звернення: 14.05.2020).

2 Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України № 183/98-ВР 
від 05.03.1998. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1% 
80#Text (дата звернення: 14.05.2020).
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– здійснює контроль за додержанням законодавства органами ви-
конавчої влади, їх посадовими особами, а також органами місцевого 
самоврядування з питань виконання ними делегованих повноважень 
органів виконавчої влади;

– вживає заходів щодо захисту прав і свобод, гідності, життя 
і здоров’я людини та громадянина від протиправних посягань, охо-
рони власності та громадського порядку, забезпечення пожежної 
безпеки, боротьби із злочинністю, запобігання і протидії корупції;

– здійснює заходи щодо забезпечення виконання судових рішень 
органами виконавчої влади та їх керівниками;

– створює умови для вільного розвитку і функціонування системи 
юридичних послуг та правової допомоги населенню;

– здійснює заходи щодо забезпечення функціонування системи 
безоплатної правової допомоги;

– забезпечує фінансування видатків на утримання судів у межах, 
визначених законом про Державний бюджет України, та створює на-
лежні умови для функціонування судів та діяльності суддів;

– організовує фінансове і матеріально-технічне забезпечення 
діяльності правоохоронних органів, соціальний захист працівників 
зазначених органів та членів їхніх сімей;

– забезпечує координацію і контроль за діяльністю органів ви-
конавчої влади щодо запобігання і протидії корупції1.

Тобто на Кабінет Міністрів України покладаються завдання щодо 
забезпечення громадського порядку і боротьби зі злочинністю, розроб-
ки, контролю й координації виконання програм запобігання (профілак-
тики, протидії) злочинності, організація їх наукового супроводження 
і ресурсного забезпечення. 

У структуру органів виконавчої влади входять органи, для яких 
запобігання злочинності є однією з головних функцій у межах пра-
воохоронної та правозастосовної діяльності та які здійснюють свої 
повноваження відповідно законодавства України, короткострокових 
або довгострокових загальнодержавних стратегій. Це: органи про-

1 Про Кабінет Міністрів України : Закон України № 794-VII від 27.02.2014. URL : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794–18#Text (дата звернення: 11.05.2020).
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куратури, внутрішніх справ та юстиції, Національне антикорупційне 
бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції, 
Збройні Сили України, Служба безпеки України, Служба зовнішньої 
розвідки України, Державна прикордонна служба України та інші 
військові формування, утворені відповідно до законів України; органи 
і підрозділи цивільного захисту, що здійснюють заходи щодо захисту 
населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та 
в особливий період; служби ліквідації наслідків надзвичайних ситуа-
цій; органи, що забезпечують безпечне ведення робіт у промисловості, 
енергетиці, на транспорті і в сільському господарстві; служби забез-
печення безпеки зв’язку та інформації, а також інші державні органи 
забезпечення безпеки, що діють на підставі законодавства України1.

Розкриваючи зміст стратегії зменшення можливостей вчинення зло-
чинів ми встановили, що вона є складовим компонентом національної 
системи запобігання злочинності. Тобто ця стратегія зміщує центр 
тяжіння запобіжної діяльності з її глобальних загальносоціальних на-
прямів на місцевий рівень, оскільки злочинність, особливо її ситуаційні, 
сімейно-побутові, дозвільні, вуличні, галузеві прояви теж мають місцеві 
детермінаційні коріння. Нами стратегія зменшення можливостей вчи-
нення злочинів мислиться як відкрита мобільна комплексна система 
модернізованих потребами сьогодення напрямів, що реалізуються через 
систему загальносоціальних і спеціально-кримінологічних заходів.

Р. С. Веприцький, досліджуючи феноменологію злочинності в регі-
оні, пише, що суб’єкти протидії злочинності у виробленні відповідних 
заходів мають виходити з того, що злочинність як явище соціально-
негативного характеру обумовлюється багатьма факторами і зачіпає 
всі сфери суспільного життя. Далі він додає, що у кожному регіоні 
існують об’єктивні й суб’єктивні умови, притаманні саме тому чи 
іншому регіону, області, місту, району, селищу. Суб’єкти протидії 
злочинності мають враховувати ці умови, розробляючи заходи пре-
вентивного характеру2. Протидія злочинності на рівні регіонів вихо-

1 Мозоль С. А. Суб’єкти забезпечення кримінологічної безпеки. Форум права. 
2018 (2). 74–80. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1286089

2 Веприцький Р. С. Феноменологія злочинності в регіоні : автореф. дис. …докт. 
юрид. наук. Харків, 2016. С. 18. 
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дить із загальнодержавних програм, але не ототожнюється із ними, 
не розчиняється в них, а доповнюється специфічними, властивими 
окремим територіям особливостями, які, у свою чергу, не суперечать 
основам державної політики1. На регіональному рівні суб’єкти про-
тидії злочинності складають таку систему: органи державної влади, 
органи місцевого самоврядування, правоохоронні та правозастосовні 
органи, підприємства, установи й організації, громадські організації, 
соціальні групи, службові особи та громадяни. Перелічені суб’єкти 
у певному взаємозв’язку, на конкретній території та у відносному 
часовому просторі спрямовують свою діяльність на досягнення однієї 
спільної мети – протидії злочинності2.

Науковцями неодноразово зазначалося, що серед суб’єктів запобі-
гання злочинності важливе місце займають органи місцевого самовря-
дування, які відповідно до своїх повноважень здійснюють організацій-
но-управлінські функції щодо запобігання злочинності, організують 
і координують роботу відповідних суб’єктів системи запобігання 
злочинності, займаються ресурсним забезпеченням, контролюють 
виконання постанов і рішень вищих органів влади і своїх власних 
завдань щодо запобігання злочинів на підвідомчій території3. Форми 
діяльності органів місцевого самоврядування у розглядуваній нами 
сфері в основному полягають у: виданні у межах своєї компетенції 
нормативних актів з питань протидії злочинним проявам, організації 
контролю за їх виконанням; безпосередньому здійсненню запобіжної 
роботи через відділи виконкому, підвідомчі установи, підприємства, 
організації, постійні комісії та ін.; розробленні комплексних програм 
запобігання злочинності4. С. А. Мозоль, розглядаючи серед суб’єктів 
забезпечення кримінологічної безпеки органи місцевої влади та ор-
гани місцевого самоврядування, зазначає, що таке забезпечення не 
є їх головним завданням, вони виконують забезпечувальну функцію 

1 Шайтуро О. П. Органи місцевого самоврядування у сфері протидії злочиннос-
ті : монографія. Харків : ФОП Панов А. М., 2019. С. 16.

2 Шайтуро О. П. Органи місцевого самоврядування у сфері протидії злочиннос-
ті : монографія. Харків : ФОП Панов А. М., 2019. С. 18. 

3 Голіна В. В. Запобігання злочинності (теорія і практика) : навч. посіб. Харків : 
Нац. юрид. акад. України, 2011. С. 65–66.

4 Див. Там само. С. 66.
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стосовно діяльності спеціалізованих суб’єктів. Продовжуючи свою 
думку, він наголошує на тому, що функції органів місцевого само-
врядування полягають у здійсненні профілактичних заходів щодо 
нейтралізації негативних наслідків злочинних дій1. 

У свою чергу О. С. Шеремет, досліджуючи органи місцевого само-
врядування як суб’єкт запобігання злочинам, підкреслює, що органи 
місцевого самоврядування, поряд із правоохоронними органами, 
є носіями функцій і повноважень щодо забезпечення громадської 
безпеки на певній території2. Тобто він акцентує увагу на тому, що 
ці органи є рівнозначним суб’єктом у системі запобігання злочинам. 
Саме утворювані місцевим самоврядуванням громадські структури 
та підтримані ним ініціативи мають виступати рушійною силою та 
засобами забезпечення запобіжної функції. При цьому об’єктом запо-
біжної діяльності органів місцевого самоврядування є вся територія 
адміністративної одиниці, на яку поширюється діяльність відповідних 
органів місцевого самоврядування3. 

Зупинимося окремо на такому завданні органів місцевого само-
врядування як планування та програмування протидії злочинності. 
Фактично з 2016 року в Україні відсутня державна програма протидії 
злочинності, а тому програмування протидії злочинності здійсню-
ється на регіональному рівні. Так, органи місцевого самоврядування 
ухвалюють такі види програм протидії злочинності: 

– комплексні програми протидії злочинності та іншим право-
порушенням (це регіональні програми забезпечення громадського 
порядку та публічної безпеки); 

– програми щодо протидії певним видам злочинів/злочинності 
(це антитерористичні, антикорупційні програми, програми протидії 
домашньому насильству та ін.); 

– програми, спрямовані на усунення причин та умов злочинності 
в окремих регіонах. Щодо останніх актуальним вбачається не лише 

1 Мозоль С. А. Суб’єкти забезпечення кримінологічної безпеки. Форум права. 
2018 (2). 74–80. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1286089

2 Шеремет О. С. Органи місцевого самоврядування як суб’єкт запобігання зло-
чинності : автореф. дис. … докт. юрид. наук. Харків, 2018. С. 13.

3 Там само. С. 12
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влив на причини та умови злочинності шляхом ухвалення й реалізації 
соціальних та економічних програм розвитку регіонів, а і врахування 
цілей протидії злочинності під час затвердження генеральних планів 
розвитку міст і регіонів та планування міської архітектури1.

Дослідниками вже неодноразово зверталася увага на неефек-
тивність державних цільових програм протидії (профілактики) зло-
чинності з огляду на нечіткість поставлених завдань. Таким чином, 
повторимося, саме регіональна система запобігання злочинності 
в цілому та окремим видам злочинів зокрема є найбільш ефективною. 

Для установлення суб’єктів реалізації запобіжних напрямів у межах 
стратегії зменшення можливостей вчинення злочинів нами досліджено 
регіональні програми (стратегії) забезпечення публічної безпеки і по-
рядку (або профілактики правопорушень). На початку зазначимо, що 
метою таких програм є підвищення рівня довіри населення до роботи 
правоохоронних органів, забезпечення громадського порядку та громад-
ської безпеки на відповідній території шляхом організації взаємодії та 
налагодження координації між органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування, територіальними правоохоронними та 
контролюючими органами, громадськими інститутами та населенням 
з метою захисту конституційних прав і свобод фізичних та юридич-
них осіб, зниження тиску злочинного середовища на громадян, недо-
пущення загострення криміногенної ситуації в регіоні, підвищення 
захищеності об’єктів інфраструктури області, проведення інформацій-
но-просвітницьких заходів серед населення регіону, підвищення його 
правової свідомості та заохочення до участі у заходах із забезпечення 
публічної безпеки і порядку; протидія злочинності; усунення причин 
і умов, що сприяли вчиненню протиправних дій, а також поліпшення 
стану криміногенної ситуації в області.

Узагальнення обласних програм (стратегій) забезпечення публіч-
ної безпеки і порядку (або профілактики правопорушень) дозволи-
ло виокремити суб’єктів (учасників) реалізації цих програм. Ними 
є: Головні управління Національної поліції, прокуратури області, 

1 Див. Шайтуро О. П. Органи місцевого самоврядування у сфері протидії зло-
чинності : монографія. Харків : ФОП Панов А. М., 2019. 412 с.
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Управління Служби безпеки України, Управління патрульної поліції 
в областях Департаменту патрульної поліції, Управління протидії кі-
берзлочинам Департаменту кіберполіції Національної поліції України, 
Управління поліції охорони Національної поліції України в областях, 
Головні управління Державної міграційної служби України, регіональ-
ні управління Державної прикордонної служби України, територіальні 
управління Національної гвардії України, Головні управління ДСНС 
України, міжрегіональні управління Міністерства юстиції, міжре-
гіональні управління з питань виконання кримінальних покарань 
та пробації Міністерства юстиції, структурні підрозділи обласних 
державних адміністрацій, районні державні адміністрації, органи 
місцевого самоврядування тощо. Отже, переважно це органи, для 
яких запобігання злочинності є однією з головних функцій у межах 
правоохоронної та правозастосовної діяльності. Центральне місце се-
ред спеціалізованих суб’єктів протидії злочинності належить органам 
і установам системи МВС України, у тому числі Національній поліції 
України, Національній гвардії України, Державній прикордонній 
службі України, Державній міграційній службі України, Державній 
службі з надзвичайних ситуацій. 

Своєю місією МВС України визначило такі пріоритетні орієнтири:
1. Безпечне середовище. Створення безпечного середовища життє-

діяльності людей, забезпеченого орієнтованою на потреби населення 
діяльністю органів системи МВС, їх швидким і компетентним реагу-
ванням на надзвичайні ситуації і події, що загрожують особистій чи 
публічній безпеці, їх превенції за активної участі громадян.

2. Протидія злочинності. Зміцнення громадської безпеки і право-
порядку в державі, завдяки реалізації превентивних програм і підви-
щенню спроможностей органів системи МВС у протидії злочинності.

3. Права людини. Мінімізація порушення прав людини і основних 
свобод у діяльності органів системи МВС, забезпечення швидкого 
доступу людей до дієвих механізмів відновлення порушених прав.

4. Кордон та міграційна політика. Зміцнення безпеки державного 
кордону та дотримання встановленого міграційного режиму, засно-
ваних на інтегрованому підході та з урахуванням актуальних загроз 
національній безпеці і локальних потреб.
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5. Якість і доступність послуг. Формування стабільного та висо-
копрофесійного кадрового складу органів системи МВС, який здатний 
належно реагувати на виклики та загрози у сфері внутрішніх справ. 
Забезпечення функціонування високоякісних і доступних послуг ор-
ганів системи МВС, шляхом дотримання стандартів, які відповідають 
очікуванням громадян.

6. Ефективне врядування. Функціонування стійкої, керованої, 
технологічно розвинутої системи МВС, здатної протистояти сучасним 
викликам і загрозам. Запровадження дієвих механізмів демократично-
го цивільного контролю і співпраці з громадськістю, що призводять 
до зміцнення національної безпеки1.

Розглянемо детальніше завдання й повноваження деяких органів 
системи МВС України. 

Національна поліція України є центральним органом виконавчої 
влади, який забезпечує охорону прав і свобод людини, здійснює заходи 
щодо протидії злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку. 
Відповідно до ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію» від 
2 липня 2015 р. № 580-VIII, одним із основних повноважень поліції 
є здійснення превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої 
на запобігання вчиненню правопорушень, а також завдання щодо ви-
явлення причин й умов, що сприяють вчиненню кримінальних і адміні-
стративних правопорушень, а також вжиття у межах своєї компетенції 
заходів для їх усунення. У складі поліції функціонують: кримінальна 
поліція, патрульна поліція, органи досудового розслідування, поліція 
охорони, спеціальна поліція, поліція особливого призначення.

Деякими вченим зазначається, що спеціальні суб’єкти запобігання 
злочинам (правоохоронні органи) виконують переважно завдання 
із припинення та протидії злочинам, а не функції профілактичного 
характеру2. З одного боку з цим складно не погодитися, а з іншого, 
детальне вивчення обов’язків деяких посадових осіб, які представ-
ляють Національну поліцію, дозволяє дійти протилежного висновку. 

1 Портал МВС. URL : https://mvs.gov.ua/uk/ministry/misiya (дата звернення 
11.11.2020 р.)

2 Шеремет О. С. Органи місцевого самоврядування як суб’єкт запобігання зло-
чинності : автореф. дис. … докт. юрид. наук. Харків, 2018. С. 13.
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Як приклад, звернемося на нормативно регламентовану діяльність 
дільничного офіцера поліції. Так, на дільничних офіцерів поліції по-
кладаються такі обов’язки: 

– виявлення причин та умов, що призводять до вчинення право-
порушень і здійснення відповідної профілактичної роботи;

– своєчасне реагування на звернення громадян про кримінальні, 
адміністративні правопорушення або події;

– провадження у справах про адміністративні правопорушення;
– здійснення заходів щодо запобігання та припинення насильства 

в сім’ї;
– контроль за дотриманням спеціальних правил зберігання і ви-

користання зброї та спеціальних засобів індивідуального захисту;
– вжиття заходів щодо забезпечення публічної безпеки і порядку 

під час примусового виконання судових рішень, рішень інших органів 
(посадових осіб);

– участь у здійсненні заходів, спрямованих на соціальну адапта-
цію осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;

– взаємодія у межах контрольованих прикордонних районів зі 
співробітниками прикордонної служби щодо проведення превентив-
них заходів з протидії нелегальній міграції та іншій протиправній 
діяльності.

Зміст наведених завдань дає змогу зрозуміти, що у своїй по-
всякденній діяльності саме дільничні офіцери поліції найчастіше 
стикаються з проблемою підтримання правопорядку на дільниці 
обслуговування та є тією низовою ланкою, яка здійснює саме про-
філактичні функції. 

Що стосується Національної гвардії України, то цей орган є вій-
ськовим формуванням з правоохоронними функціями, призначеним 
для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і за-
конних інтересів громадян, суспільства і держави від кримінальних 
та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку 
та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з право-
охоронними органами – із забезпечення державної безпеки і захисту 
державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності 
незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терорис-
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тичних організацій, організованих груп та злочинних організацій1. 
На Державну прикордонну службу України покладені завдання щодо 
забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суве-
ренних прав України в її прилеглій зоні та виключній (морській) еко-
номічній зоні. До її функцій входить участь у заходах, спрямованих на 
боротьбу зі злочинністю, а також припинення діяльності незаконних 
воєнізованих або збройних формувань (груп), організованих груп та 
злочинних організацій, що порушили порядок перетинання держав-
ного кордону України2. 

Ще одним суб’єктом реалізації заходів, визначених у програмах 
(стратегіях) забезпечення публічної безпеки і порядку (профілактики 
правопорушень) є прокуратура. Прокуратура України здійснює вста-
новлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод 
людини, загальних інтересів суспільства та держави. Відповідно до 
ч. 1 ст. 131–1 Конституції України на прокуратуру покладаються 
функції: підтримання публічного обвинувачення в суді; організація 
і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення 
відповідно до закону інших питань під час кримінального проваджен-
ня, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями 
органів правопорядку; представництво інтересів держави в суді у ви-
ключних випадках і в порядку, що визначені законом. Зазначені функ-
ції показують, що прокуратура здійснює лише загальну превенцію. 

Повторимося, що головною ідеєю розглядуваної стратегії є зо-
середження уваги не на злочинцях, а на самому злочині, тобто на-
явності можливості його вчинити. В умовах поступового витіснення 
низки протиправних діянь із площини кримінально караних вимагає 
передбачення ризиків щодо вчинення злочинних дій та проведення 
відповідних заходів щодо усунення або суттєвого послаблення та-
ких загроз. Останнє ускладнюється насамперед тим, що у чинному 
Кримінальному процесуальному кодексі України (далі – КПК) не 

1 Про Національну гвардію України : Закон Україні № 876-VII від 13.03.2014. 
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/876–18#Text (дата звернення: 11.07.2020).

2 Про Державну прикордонну службу України : Закон України № 661-IV від 
03.04.2003. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661–15#Text (дата звернення: 
11.07.2020).
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закріплений обов’язок слідчого щодо встановлення та доказування 
причин та умов, які сприяли вчиненню кримінального правопорушен-
ня. Положення таких статей КПК 1960 р. як: 23 «Виявлення причин 
і умов, які сприяли вчиненню злочину»; 231 «Подання органу дізна-
ння, слідчого, прокурора в кримінальній справі»; ч. 1 ст. 232 «Окрема 
ухвала (постанова) суду» в частині встановлення причин і умов, що 
сприяли вчиненню злочину та вжиття відповідних заходів щодо їх 
усунення, вилучені із КПК 2012 р. 

Важливим, на нашу думку, напрямом повноважень прокурорів 
є здійснення координаційної діяльності. Відповідно до ч. 2 ст. 25 За-
кону України «Про прокуратуру» керівники відповідних прокуратур, 
їх перші заступники та заступники відповідно до розподілу обов’язків 
координують діяльність правоохоронних органів відповідного рівня 
у сфері протидії злочинності. Основною формою координації є про-
ведення координаційних нарад із керівниками правоохоронних ор-
ганів, на яких заслуховується інформація щодо їх діяльності у сфері 
протидії злочинності1. Саме під час таких нарад узгоджується та 
спрямовується діяльність правоохоронних органів щодо запобігання 
(профілактики) кримінальних правопорушень.

Основними завданнями Державної кримінально-виконавчої служ-
би України є:

1) реалізація державної політики у сфері виконання кримінальних 
покарань та пробації, за допомогою визначення основних напрямів 
діяльності міжрегіональних територіальних органів з питань вико-
нання кримінальних покарань Міністерства юстиції України, установ 
виконання покарань, слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань, на-
вчальних закладів, підприємств установ виконання покарань, інших 
підприємств, установ та організацій, утворених для забезпечення ви-
конання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України 
(далі – органи і установи);

2) внесення пропозицій щодо забезпечення формування державної 
політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації;

1 Про прокуратуру : Закон України № 1697-VII від 14.10.2014. URL : https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697–18#Text
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3) забезпечення формування системи наглядових, соціальних, ви-
ховних та профілактичних заходів, які застосовуються до засуджених 
та осіб, узятих під варту;

4) контроль за дотриманням прав людини і громадянина, вимог 
законодавства щодо виконання і відбування кримінальних покарань, 
реалізацією законних прав та інтересів засуджених та осіб, узятих 
під варту.

В Україні на законодавчому рівні закріплена можливість участі 
громадськості у запобіганні злочинності та її окремим проявам. Так, 
громадяни України мають право створювати громадські об’єднання 
для участі в охороні громадського порядку, захисті життя та здоров’я 
громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, 
рятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших надзви-
чайних подій. Участь громадян у запобіжній діяльності має свою 
специфіку, оскільки у своїй більшості вона не пов’язана з виконанням 
ними професійних обов’язків, здійснюється на громадських засадах 
і є проявом громадянської активності. 

Загалом діяльність громадськості щодо запобігання злочинності 
представляє собою широкий спектр прямих і непрямих форм участі. 
Пряма форма участі представляє собою, по-перше, безпосереднє, 
так би мовити, фізичне залучення до охорони громадського порядку, 
а саме діяльність членів громадських формувань правоохоронної спря-
мованості щодо: патрулювання територій відповідно до зазначеного 
маршруту; виставлення постів; проведення рейдів щодо виявлення 
правопорушників; здійснення індивідуальних профілактичних за-
ходів; огляду місць скупчення осіб із девіантною поведінкою; вияв-
лення причин й умов, що сприяють вчиненню злочинів; проведення 
агітаційно-пропагандистської роботи тощо.

Що стосується непрямих форм участі, то до них слід віднести: 
інформування (повідомлення про факти злочинів, що готуються, 
вчиняються та вже вчинені); здійснення комплексу заходів вихов-
ного, навчального характеру, спрямованих на створення належних 
умов для набуття громадянами своїх прав і свобод, а також вико-
нання покладених на них обов’язків; забезпечення певної рівно-
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ваги у суспільстві шляхом створення атмосфери стабільності через 
вплив на джерела негараздів в економічній, політичній, духовній, 
сімейно-побутовій та інших сферах. Такі завдання виконуються 
неспеціалізованими суб’єктами запобігання злочинності. Це гро-
мадські об’єднання, волонтерські рухи, благодійні фонди, релігійні 
організації, феміністичні рухи, представники ЗМІ, громадяни тощо. 
Окремі завдання вирішують також вуличні, квартальні, будинкові 
комітети, батьківські ради шкіл, а також приватні медико-психоло-
гічні, соціальні, кризові центри, сімейні дитячі будинки, що діють 
на громадських засадах та ін.

1.4.  кримінологічне законодавство 
і нормативне забезпечення стратегії 
зменшення можливостей вчинення 
злочинів

Складна система організації державної форми суспільства регу-
люється відповідними нормами: моралі, звичаїв, права і т.п. Еволюція 
суспільних відносин сприяла галузевій диференціації таких норм 
залежно від предмета регулювання. 

Формування системи законодавства держави, що є головним 
способом вираження норм права в Україні, відбувалося шляхом по-
ділу його на галузі. Однак чіткий галузевий поділ законодавства не 
надає можливості системно регулювати низку суспільних відносин, 
що за характером потребують міжгалузевого регулювання. Такими 
суспільними відносинами є, зокрема, суспільні відносини, пов’язані 
із профілактикою і запобіганням кримінальних правопорушень 
в Україні. Оскільки це є складовою предмету кримінологічної на-
уки, то постає питання про існування так званого кримінологічного 
законодавства. Зважаючи на неоднозначність вказаного поняття, 
виникає необхідність з’ясувати, чи є виправданим введення такого 
терміну у науковий обіг, яка структура такого законодавства, його 
головні риси та особливості, а головне – зв’язок із теорією та прак-
тикою запобігання злочинності.
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У юридичній науці під законодавством зазвичай розуміється фор-
ма вираження норм права. І право, і законодавство кожної держави 
має свою систему. У переважній більшості структура вітчизняного 
законодавства відповідає структурі права, поділяючись на конститу-
ційне, адміністративне, цивільне, цивільно-процесуальне, криміналь-
не, кримінально-процесуальне, господарське, трудове, екологічне та 
ін. Однак розвиток і трансформація суспільних відносин «порушує» 
принцип суворої відповідності галузей законодавства галузям права 
і навпаки. Зокрема, у кримінологічній науці останніми роками почало 
формуватися уявлення про нормативне забезпечення діяльності із 
профілактики та запобігання злочинності як окремий напрям (тер-
мін «галузь» вживати не доречно) законодавства – кримінологічне 
законодавство.

Термін «кримінологічне законодавство» лише набуває популяр-
ності вживання у науковому термінологічному апараті1. Більш поши-
реними у спеціалізованій літературі є поняття «правове забезпечення 
діяльності по запобіганню злочинності» (В. В. Голіна, 2011, 2014 та 
ін.), «антикримінальне законодавство» (Б. М. Головкін, 2012), «пра-
вове регулювання профілактичної діяльності» («Профілактика зло-
чинів», 2011) та ін. 

Яким же є змістовне наповнення такого терміну? З цього при-
воду доречно вказати про соціальну роль законодавства, яка полягає 
в тому, що воно є лише інструментом регулювання суспільних від-
носин, закріплює правомірні можливості, встановлює правила та 
норми поведінки, визначає перелік дозволених засобів досягнення 
цілей життя і діяльності людей2. Розглядаючи антикримінальне за-
конодавство, як один із засобів протидії злочинності та запобігання 
злочинам, Б. М. Головкін виокремлює поряд із адміністративно-пра-

1 Наприклад, див.: Гусаров С. Кримінологічне законодавство. Українська кримі-
нологічна енциклопедія / упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. Харків-Київ: Харк. 
нац. ун-т внутр. справ; Нац. акад. внутр. справ, Кримінолог. асоц. України, Золота 
миля, 2017. С. 352. 

2 Голіна В. В., Головкін Б. М. Забезпечення якості запобіжної функції законодав-
ства про кримінальну відповідальність. Теоретичні основи забезпечення якості 
кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі 
злочинністю в Україні. Харків: Право, 2011. С. 219. 
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вовою, кримінально-правовою, кримінально-процесуальною, кримі-
нально-виконавчою і його кримінологічну нормативну підсистему1. 
Під останньою він пропонує розуміти низку законів нерепресивної дії 
та інших нормативних актів, що регулюють правові та організаційні 
основи запобігання і протидії окремим різновидам злочинності2. 
Однак, зважаючи на специфіку предмета кримінологічної науки та 
мету профілактичної діяльності, більш конкретизованим, на нашу 
думку, є визначення кримінологічного законодавства, запропоноване 
С. М. Гусаровим, під яким він пропонує розуміти сукупність норма-
тивно-правових і нормативних актів, що регулюють та забезпечують 
реалізацію заходів з обмеження й усунення причин і умов злочинності, 
утворюють юридичну основу реагування на неї, а також запобігання 
злочинам, припинення злочинів і протидію злочинності3. 

Із метою виокремлення специфіки кримінологічного законодав-
ства доцільно розглянути теоретичне розуміння галузі законодавства 
у науці. У теорії держави та права під галуззю законодавства розу-
міється система нормативно-правових актів, об’єднаних за певними 
сферами правового регулювання суспільних відносин4. Залежно від 
характеру галузі законодавства окремо виділяються комплексні галузі 
законодавства, що охоплюють кілька векторів правового регулювання. 
Такі галузі охоплюються кількома галузями права, що регулюють різ-
ні види суспільних відносин, і тому не мають властивих лише йому 
предмета і метода5, що є головними критеріями виокремлення галузі 
права. Прикладами комплексних галузей законодавства є аграрне, 
військове, господарське, повітряне законодавство, законодавство про 
будівництво та ін. Головною особливістю такого законодавства є те, 
що обсяг і внутрішня організація комплексного законодавства такі, що 

1 Головкін Б. М. Превентивний вплив системи антикримінального законодавства 
України на злочинність. Вісник Академії правових наук України. 2012. № 4 (71). С. 308.

2 Там же. С. 308.
3 Гусаров С. Кримінологічне законодавство. Українська кримінологічна енци-

клопедія / упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. Харків-Київ: Харк. нац. ун-т внутр. 
справ; Нац. акад. внутр. справ, Кримінолог. асоц. України, Золота миля, 2017. С. 352. 

4 Теорія держави і права. Академічний курс: підруч. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 
С. 398.

5 Там же. С. 252.
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управління ним за допомогою одного активного центру, який очолює 
масив кодифікованого акта, – неможливе1.

Аналізуючи причини існування розбіжностей між чіткою відпо-
відністю деяких галузей законодавства галузям права, О. Ф. Скакун 
виокремлює такі:

1. Об’єктивна неможливість висловити зміст кожної окремої галузі 
права в одному нормативно-правовому акті, оскільки збіг галузі права 
і галузі законодавства є можливим тоді, коли галузь законодавства 
представлена актами однієї юридичної сили – законами, і число таких 
актів невелике (наприклад, Кримінальний кодекс). У більшості ви-
падків зміст галузі права виражений у численних нормативних актах2. 

2. Залежність системи законодавства та формування його галузей 
від цілеспрямованої діяльності суб’єктів, пов’язаної з його система-
тизацією, від інтересів держави, потреб юридичної практики, рівня 
розвитку юридичної науки, законодавчої техніки3. 

3. Переосмислення, відновлення, вдосконалення законодавства 
внаслідок його переорієнтування на демократичні цінності. Результа-
том цього процесу є уплітання в правову матерію нових теоретичних 
конструкцій, формування нових галузей та інститутів законодавства, 
у тому числі на базі підгалузей та інститутів права, покликаних ство-
рити оптимальну базу переходу до ринкових відносин, та ін. 4

4. Орієнтування системи законодавства не лише на галузь права, 
але й на галузь державної діяльності, на державний устрій та ін.5

Таким чином, формування комплексних галузей законодавства 
є цілком закономірним явищем. Проте основним фактором, що спри-
чиняє їх виникнення, є однорідність суспільних відносин, які воно 
покликане врегульовувати. На нашу думку, кримінологічне законо-
давство не можна розглядати як галузь законодавства. Хоча, як і будь-
яка комплексна галузь законодавства, воно не має властивих власне 

1 Теорія держави і права. Академічний курс: підруч. / за заг. ред. О. В. Зайчука, 
Н. М. Оніщенко. Київ: Юрінком Інтер, 2008. С. 398.

2 Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підруч. / пер. з рос. С. О. Бураковського. 
Харків: Консум, 2001. С. 253.

3 Там же. С. 253.
4 Там же. С. 253.
5 Там же. С. 254.
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йому предмета і метода правового регулювання, це поняття є наразі 
суто теоретичним за характером. Специфіка діяльності державних та 
правоохоронних органів, громадських організацій, окремих грома-
дян та інших суб’єктів, спрямована на профілактику та запобігання 
правопорушенням, вказує на той факт, що не зважаючи на те, що 
кримінологічне законодавство покликане врегульовувати суспільні 
відносини, що виникають у вказаній сфері, уніфікація регулювання 
такої діяльності наразі відсутня. Крім того, кримінологічне законо-
давство України не є системним.

Отже, кримінологічне законодавство – це доктринальне поняття, 
яким позначається сукупність законів та інших нормативних актів, що 
регулюють суспільні відносини у сфері профілактики та запобігання 
правопорушенням в Україні. 

Передумови появи кримінологічного законодавства з’явилися ще 
у першій половині ХІХ ст. коли відбулося законодавче оформлення 
кримінологічної профілактики шляхом прийняття у 1832 р. Статуту 
про запобігання та припинення злочинів (мовою оригіналу – Устав 
о предупреждении и пресечении преступлений). На той час частина 
території сучасних і України, і Білорусі, і РФ перебували у підпорядку-
ванні Російської імперії, а зі створенням у 1922 р. СРСР – у його складі. 

За радянських та пострадянських часів, як зазначає Д. А. Шеста-
ков, система кримінологічної профілактики неодноразово змінюва-
лася: руйнувалася, відтворювалася1. У 70–80-х рр. ХХ ст. ідею систе-
матизації і, зокрема, кодифікації правових норм, що регулюють запо-
біжну діяльність, а також виокремлення так званого «профілактичного 
права» висловлювали Г. А. Аванесов (G. A. Avanesov), Ю. Д. Блувш-
тейн (Ju. D. Bluvshtejn), С. В. Боріко (S. V. Boriko), А. Е. Жалінський 
(A. E. Zhalins'kyj), В. М. Кудрявцев (V. N. Kudriavtsev), С. В. Максимов 
(S. V. Maksymov), Г. М. Міньковський (H. M. Min'kovs'kyj), О. Б. Саха-
ров (A. B. Sakharov), П. М. Панченко (P. N. Panchenko) та ін.2

1 Шестаков Д. А. Криминологическое законодательство и право противодействия 
преступности. Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2013. № 1 (28). С. 48.

2 Городецкая М. А. Криминологическое законодательство: состояние и 
перспективы развития в Республике Беларусь. Право.by. 2017 г. № 2 (46). С.73.
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Після розпаду СРСР питання кримінологічного законодавства 
(законодавства протидії злочинності) не могло не виникнути у ново-
створених державах. Поступово основи профілактики та запобігання 
злочинності у виді окремого закону закріплювались у Киргизькій 
Республіці (Закон Киргизької Республіки «Про профілактику пра-
вопорушень в Киргизькій Республіці» від 25 червня 2005 р. № 82)1, 
Республіці Казахстан (Закон Республіки Казахстан «Про профілак-
тику правопорушень» від 29 квітня 2010 р. № 271-VІ)2, Республіці 
Білорусь (Закон Республіки Білорусь «Про основи діяльності з про-
філактики правопорушень» від 4 січня 2014 р., якому передував 
Закон РБ з такою ж назвою від 10.11.2008 р. № 453-З)3, Республіці 
Узбекистан (Закон Республіки Узбекистан «Про профілактику право-
порушень» від 14 травня 2014 р. № ЗРУ-371)4, Російській Федерації 
(Федеральний Закон «Про основи системи профілактики правопо-
рушень у Російській Федерації» від 23 червня 2016 р. № 182-ФЗ)5. 
В Україні аналогічний закон не прийнято і дотепер, незважаючи на 
наявність його проектів6. 

Головними рисами теоретичної основи сучасного кримінологічно-
го законодавства у країнах-колишніх членах СРСР можна визначити:

1. Інституціоналізація окремих нормативних положень в окрему 
галузь кримінологічного законодавства (визначення його правової 
природи). 

1 О профилактике правонарушений в Кыргызской Республике: Закон Кыргызской 
Республики от 25.06.2005 г. № 82. Дата обновления: 27.04.2017. URL: http://base. 
spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=7973.

2 О профилактике правонарушений: Закон Республики Казахстан от 29.04.2010 г. 
№ 271-VІ. Дата обновления: 11.07.2017. URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_
id=30657323#pos=3; – 122.

3 Об основах деятельности по профилактике правонарушений: Закон Республи-
ки Беларусь от 04.01.2014 г. № 122-З. URL: http://pravo.by/upload/docs/op/
H11400122_1389733200.pdf.

4 О профилактике правонарушений: Закон Республики Узбекистан от 14.05.2014 г. 
URL: http://lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=2387359.

5 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: 
Федеральный Закон от 23.06.2016 г. URL: https://rg.ru/2016/06/28/profilaktika-dok.html.

6 Див. наприклад: Про профілактику правопорушень: проект Закону України. 
URL: https://cv.court.gov.ua/tu26/6/2358.
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Незважаючи на те, що загалом інституціоналізація кримінологічно-
го законодавства у пострадянських державах не оформлена ані теоре-
тично, ані практично, деякі науковці все ж наполягають на її існуванні. 
Так, М. О. Городецька щодо кримінологічного законодавства Республіки 
Білорусь зазначає, що норми, пов’язані із запобіганням злочинності, 
розвиваючись тривалий час у межах переважно адміністративного за-
конодавства (права), на сучасному етапі утворили самостійну групу, що 
регулює значну за обсягом якісно однорідну сукупність суспільних від-
носин. У першу чергу, це відносини, пов’язані з існуванням потенційної 
можливості вчинення злочинів окремими особами під впливом певних 
причин та умов й обумовлені необхідністю превентивного впливу на 
таких осіб, усунення або нейтралізації криміногенних детермінант. 
Саме ці відносини, на думку вченої, створюють самостійний предмет 
правового регулювання, а систематизація указаних нормативних актів 
дозволить не лише розв’язати важливі проблеми підвищення ефектив-
ності запобіжної роботи у сфері боротьби зі злочинністю, а й завершити 
формування кримінологічного права1.

З урахуванням сформованого самостійного предмета, методу 
правового регулювання, зацікавленості держави в прийнятті й удо-
сконаленні конкретної групи нормативно-правових актів є підстави 
прогнозувати формування нової галузі права (як це було, наприклад, 
з кримінально-виконавчим правом)2. 

Тобто є наявними передумови інституціалізації не лише законо-
давства, а й права протидії злочинності. Зокрема, у роботах інших 
кримінологів близького зарубіжжя все частіше висловлюються ідеї 
щодо формування самостійної комплексної галузі права, яка охоплює 
кримінально-правовий комплекс галузей, а також сукупність норма-
тивних актів, що регулюють суспільні відносини у сфері протидії 
злочинності, нерепресивного характеру3. 

1 Городецкая М. А. Криминологическое законодательство: состояние и 
перспективы развития в Республике Беларусь. Право.by. 2017 г. № 2 (46). С. 73.

2 Городецкая М. А. Криминологическое законодательство: состояние и 
перспективы развития в Республике Беларусь. Право.by. 2017 г. № 2 (46). С. 72–73.

3 Еникеев З. Д. Совершенство законов и эффективность их применения как 
важные условия борьбы с преступностью. Проблемы совершенствования и приме-
нения законодательства о борьбе с преступностью: материалы Всероссийской 



1.4. Кримінологічне законодавство і нормативне забезпечення стратегії зменшення... 

103

2. Варіативність термінологічного апарата. 
У доктрині пострадянських держав відсутній єдиний термін, яким 

би позначалася сукупність нормативно-правових актів у сфері про-
тидії злочинності. Деякі кримінологи пропонують вживати поняття 
«антикримінальне законодавство», тобто законодавство, норми якого 
спрямовано на боротьбу зі злочинністю1. Також існує і дещо інше 
формулювання – «кримінально-превентивне законодавство»2. Однак 
у літературі наголошується на тому, що превентивну (кримінально-
превентивну) діяльність необхідно розглядати як один із напрямів 
антикримінальної діяльності, тобто діяльності із запобігання зло-
чинності загалом. Із цього випливає, що поняття кримінологічного 
законодавства співвідноситься із кримінально-превентивним законо-
давством як ціле та частина. Тому для кримінологів оптимальним було 
б визнати синонімічними поняття «кримінологічне законодавство», 
«антикримінальне законодавство», «законодавство про протидію 
злочинності»3. 

3. Різне розуміння змісту поняття «кримінологічне законодавство»4. 
Окрім терміногічного різноманіття, існує ще і питання змістов-

ного наповнення терміна «кримінологічне законодавство». Загалом 
пропонується широке та вузьке його тлумачення.

научно-практической конференции, посвященной 95-летию Башкирского государ-
ственного университета. Часть I. Уфа: РИО БашГУ, 2004. URL: http://kalinovsky-k. 
narod.ru/b/ufa20042/enikeev.htm.

1 Еникеев З. Д. Совершенство законов и эффективность их применения как 
важные условия борьбы с преступностью. Проблемы совершенствования и приме-
нения законодательства о борьбе с преступностью: материалы Всероссийской 
научно-практической конференции, посвященной 95-летию Башкирского государ-
ственного университета. Часть I. Уфа: РИО БашГУ, 2004. URL: http://kalinovsky-k.narod. 
ru/b/ufa20042/enikeev.htm.

2 Трунцевский Ю. В. Российское  уголовно-превентивное  право:  признаки  
отрасли. Российский криминологический взгляд. 2010. № 3. С.165. 

3 Зикеев В. А. Понятие криминологического законодательства. Проблемы со-
временной юридической науки: актуальные вопросы: сб. науч. трудов по итогам 
междунар. научно-практ. конф. Красноярск, 2015. № 2. URL: http://izron.ru/articles/
iz-voprosov-okhvatyvaemykh-problemoy-sudebnykh-resheniy-vazhneyshee-
teoreticheskoe-i-prakticheskoe-z/sektsiya-6-ugolovnoe-pravo-i-kriminologiya-ugolovno-
ispolnitelnoe-pravo-spetsialnost-12-00-08/ponyatie-kriminologicheskogo-zakonodatelstva/.

4 Пункти 1 і 2 співвідносяться як форма і зміст.
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У широкому сенсі кримінологічне законодавство являє собою 
масив нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини 
у царині протидії злочинності, а саме у сфері запобігання, виявлення, 
припинення та боротьби зі злочинністю, усунення її причин та умов, 
застосування заходів кримінально-правового впливу щодо осіб, які 
вчинили злочин, сприяння соціальній адаптації осіб, які відбули пока-
рання за вчинений злочин, зниження криміногенного потенціалу всіх 
сфер життєдіяльності суспільства, зведення до мінімуму віктимізації 
суспільства1. За цього підходу система кримінологічного законодав-
ства охоплює норми наднаціонального права (міжнародні нормативно-
правові акти, ратифіковані державою та міжнародні угоди), рамочні 
документи, норми кримінального, кримінального процесуального та 
кримінально-виконавчого законодавства, норми актів підзаконного 
характеру, а також нормативні акти, що регулюють окремі питання 
протидії злочинності2. При цьому до сукупності антикримінальних 
законодавчих актів належить як репресивне, так і не репресивне за-
конодавство3. 

Вузьке розуміння кримінологічного законодавства тлумачить 
його як сукупність нормативно-правових актів загальнодержавного, 
регіонального та місцевого рівня, в яких закріплюються загальні ор-

1 Зикеев В. А. Понятие криминологического законодательства. Проблемы со-
временной юридической науки: актуальные вопросы: сб. науч. трудов по итогам 
междунар. научно-практ. конф. Красноярск, 2015. № 2. URL: http://izron.ru/articles/
iz-voprosov-okhvatyvaemykh-problemoy-sudebnykh-resheniy-vazhneyshee-
teoreticheskoe-i-prakticheskoe-z/sektsiya-6-ugolovnoe-pravo-i-kriminologiya-ugolovno-
ispolnitelnoe-pravo-spetsialnost-12-00-08/ponyatie-kriminologicheskogo-zakonodatelstva/.

2 Зикеев В. А. Понятие криминологического законодательства. Проблемы со-
временной юридической науки: актуальные вопросы: сб. науч. трудов по итогам 
междунар. научно-практ. конф. Красноярск, 2015. № 2. URL: http://izron.ru/articles/
iz-voprosov-okhvatyvaemykh-problemoy-sudebnykh-resheniy-vazhneyshee-
teoreticheskoe-i-prakticheskoe-z/sektsiya-6-ugolovnoe-pravo-i-kriminologiya-ugolovno-
ispolnitelnoe-pravo-spetsialnost-12-00-08/ponyatie-kriminologicheskogo-zakonodatelstva/.

3 Зикеев В. А. Понятие криминологического законодательства. Проблемы со-
временной юридической науки: актуальные вопросы: сб. науч. трудов по итогам 
междунар. научно-практ. конф. Красноярск, 2015. № 2. URL: http://izron.ru/articles/
iz-voprosov-okhvatyvaemykh-problemoy-sudebnykh-resheniy-vazhneyshee-
teoreticheskoe-i-prakticheskoe-z/sektsiya-6-ugolovnoe-pravo-i-kriminologiya-ugolovno-
ispolnitelnoe-pravo-spetsialnost-12-00-08/ponyatie-kriminologicheskogo-zakonodatelstva/.
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ганізаційні положення, що окреслюють рамки протидії злочинності 
та визначають конкретні засоби превентивної діяльності, а також 
заходи з протидії кримінальним проявам (акти законодавства не ре-
пресивного характеру)1.

Іншим підходом до «наповнення» цієї категорії є твердження, 
що зміст кримінологічного законодавства багато в чому зумовлений 
сформованим у кримінологічній науці класичним розумінням її пред-
мета. При цьому наголошується, що в наш час існують кримінологічні 
нормативні правові акти двох видів: комплексні, що поєднуються 
з нормами інших галузей права, та власне кримінологічні, або кри-
мінолого-профілактичні2. 

4. Структурованість кримінологічного законодавства.
Якщо вже говорити про категорію «кримінологічного законодав-

ства», то не можна не відзначити його внутрішню організацію. Адже 
без ознаки структури воно набуває вигляду величезної хаотичної маси 
різнохарактерних норм і приписів.

Із цього питання існує також кілька точок зору. Так, одні вчені 
пропонують нормативні правові акти, якими регулюються суспільні 
відносини, що виникають у зв’язку зі здійсненням діяльності зі спе-
ціального запобігання злочинності, розподіляти на три групи:

1. Нормативно-правові акти, що регулюють основи запобігання 
злочинності3. До цієї групи актів належить, наприклад, вже назване 
вище законодавче закріплення основ профілактики правопорушень. 
Також сюди можна віднести закони, що, зокрема, визначають прин-
ципи та форми участі громадян в охороні правопорядку (на кшталт 
Закону Республіки Білорусь «Про участь громадян в охороні право-
порядку» від 26 червня 2003 р.)4. 

1 Зикеев В. А. Понятие криминологического законодательства. Проблемы со-
временной юридической науки: актуальные вопросы: сб. науч. трудов по итогам 
междунар. научно-практ. конф. Красноярск, 2015. № 2. URL: http://izron.ru/articles/
iz-voprosov-okhvatyvaemykh-problemoy-sudebnykh-resheniy-vazhneyshee-
teoreticheskoe-i-prakticheskoe-z/sektsiya-6-ugolovnoe-pravo-i-kriminologiya-ugolovno-
ispolnitelnoe-pravo-spetsialnost-12-00-08/ponyatie-kriminologicheskogo-zakonodatelstva/.

2 Ананич В. А. Введение в криминолoгию: лекции. Минск: Акад. МВД, 2014. С. 7.
3 Городецкая М. А. Криминологическое законодательство: состояние и 

перспективы развития в Республике Беларусь. Право.by. 2017 г. № 2 (46). С. 70.
4 Там само. С. 70.
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2. Нормативно-правові акти, що регламентують особливості за-
побіжного впливу на особистість правопорушника і типові причини 
вчинення окремих видів злочинів. Як правило, цією групою охоплю-
ються спеціальні закони, якими закріплюються: кримінологічна екс-
пертиза, боротьба з корупцією, боротьба з організованою злочинністю, 
тероризмом, протидія торгівлі людьми тощо1. 

3. Нормативно-правові акти, що регламентують діяльність зі 
спеціального запобігання злочинності окремими суб’єктами. Такими 
є закони та підзаконні акти, що регулюють діяльність правоохоронних 
органів (прокуратури, міністерства внутрішніх справ, спеціалізова-
них органів по боротьбі з корупцією та ін.), громадян та громадських 
об’єднань, які є учасниками діяльності з охорони громадського по-
рядку та профілактики правопорушень2. 

Теоретиками кримінологічного законодавства пострадянських 
держав також розглядається схожа, але ширша за обсягом його струк-
тура, в якій виокремлюється чотири групи нормативно-правових актів:

1) норми, що регламентують стратегію протидії злочинності (на-
приклад, Міланський план дій, прийнятий VII Конгресом ООН із запо-
бігання злочинності та поводження із правопорушниками, схвалений 
резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 40/32 від 29.11.1985 р.);

2) норми, що регламентують кримінологічну експертизу;
3) норми, що регламентують запобігання конкретним видам зло-

чинів;
4) віктимологічне законодавство (щодо захисту прав потерпілих, 

свідків та інших учасників кримінального провадження). При цьому 
окремо ставиться питання про так зване «право безпеки», спрямоване, 
зокрема, на запобігання злочинам та захист свідків злочину3.

Розглядаючи кримінологічне законодавство України, доречно ви-
ділити його ознаки та розглянути структуру.

1 Там само. С. 70.
2 Там само. С. 70.
3 Шестаков Д. А. От криминологического законодательства к праву противодей-

ствия преступности. От криминологического законодательства к праву противо-
действия преступности (проблемы криминологии закона): международная беседа 
(г. Санкт-Петербург, 19 мая 2017 г.). URL: http://criminologyclub.ru/the-last-sessio
ns/300-2017-05-25-14-18-40.html.
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Так, ознаками кримінологічного законодавства в Україні наразі є:
1) комплексний характер – кримінологічне законодавство скла-

дається з норм, що належать до різних галузей права. Його основу 
складають кодифіковані акти з так званого «кримінального блоку», або 
кримінальне законодавство в широкому сенсі – Кримінальний кодекс 
України, Кримінально-виконавчий кодекс України та Кримінальний 
процесуальний кодекс України1;

2) спрямованість його норм на реалізацію державної криміноло-
гічної політики, оскільки саме в них відбивається її спрямованість 
(криміналізація і декриміналізація діянь, загальний курс, основи 
боротьби зі злочинністю та ін.);

3) структурованість – кримінологічне законодавство можна струк-
турувати як за юридичною силою нормативних актів (по вертикалі: від 
Конституції України та міжнародних актів до локальних нормативних 
актів), що його утворюють, так і за їх галузевою приналежністю (по 
горизонталі, наприклад, кримінальне, кримінально-процесуальне, 
кримінально-виконавче законодавство та ін.).

Головними недоліками кримінологічного законодавства України 
можна визначити:

1) наявність розриву між напрацюваннями науковців теоретичного 
характеру та їх втіленням на практиці (оскільки значна кількість об-
ґрунтованих пропозицій науковців не приймається до уваги держав-
ними та правоохоронними органами), або ж, навпаки, відсутність тео-
ретичної основи для вирішення конкретних питань правозастосовної 
діяльності у сфері профілактики та запобігання правопорушенням; 

2) несистемний характер – по суті це величезна кількість правових 
норм, що складається з Конституції України, галузевого законодавства 
(в деяких випадках неузгодженого між собою) та підзаконних актів 
(постанов, розпоряджень КМУ, наказів силових відомств і т.п.).

Відсутність системності кримінологічного законодавства підкрес-
люється й відсутністю єдиного законодавчого акта, нормами якого 
регулювалася б діяльність із профілактики та запобігання правопо-

1 Гусаров С. Кримінологічне законодавство. Українська кримінологічна енцикло-
педія / упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. Харків-Київ: Харк. нац. ун-т внутр. 
справ; Нац. акад. внутр. справ, Кримінолог. асоц. України, Золота миля, 2017. С. 353.
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рушень. Як зазначає С. М. Гусаров, такий закон підсилював би зна-
чимість кримінологічного законодавства та сприяв би його уніфікації, 
однак на теперішній час вітчизняний законодавець обмежується лише 
концептуальними документами у боротьбі зі злочинністю (наприклад, 
Концепція реалізації державної політики у сфері профілактики право-
порушень на період до 2015 р., затверджена розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1209-р)1;

3) нестабільність норм, що пояснюється перехідним станом систе-
ми законодавства України, починаючи з проголошення незалежності, 
та переорієнтацією її суспільного укладу на європейський вектор, 
реформуванням судової та правоохоронної системи держави та ін.;

4) наявність прогалин у зв’язку зі швидкоплинністю розвитку нових 
форм злочинності та появою раніше не криміналізованих у вітчизняно-
му законодавстві суспільно небезпечних діянь (наприклад, пов’язаних із 
діджіталізацією низки суспільних відносин, змінами в інформаційній, 
медійній сферах, появою явища «гібридної війни», пов’язаних із зло-
вживаннями у досягненнях біології, генетики тощо) та ін. 

Перспективами розвитку кримінологічного законодавства в Укра-
їні можна вважати: 

1) систематизацію (для початку, хоча б шляхом інкорпорації), 
оскільки зараз кримінологічне законодавство – це норми, що роз-
порошені по величезному масиву нормативних актів: від конвенцій, 
договорів, угод і т.п. міжнародного характеру до локальних актів; 

2) уніфікацію, під якою ми розуміємо прийняття відповідного за-
кону кримінологічного характеру, в якому би синтезувалася практика 
профілактики та запобігання правопорушенням різними суб’єктами: 
від державних та правоохоронних органів до пересічних громадян; 

3) усунення безлічі суперечностей та прогалин у відповідних 
нормативних актах, що підвищить ефективність вказаних норм;

4) удосконалення практики застосування кримінологічного зако-
нодавства шляхом усунення недоліків, які виявляються внаслідок її 
узагальнення, у тому числі, зарубіжного досвіду у цій сфері;

1 Гусаров С. Кримінологічне законодавство. Українська кримінологічна енцикло-
педія / упоряд. О. М. Джужа, О. М. Литвинов. Харків-Київ: Харк. нац. ун-т внутр. 
справ; Нац. акад. внутр. справ, Кримінолог. асоц. України, Золота миля, 2017. 
С. 352–353.
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5) створення цілісної моделі такого законодавства та його науко-
вого забезпечення, яке ґрунтується на передовому досвіді зарубіжних 
країн.

Отже, кримінологічне законодавство в Україні – це доктринальне 
поняття, яким позначається сукупність законів та інших нормативних 
актів, що регулюють суспільні відносини у сфері профілактики та 
запобігання правопорушенням в Україні. Його розроблення і теоре-
тичний аналіз є перспективними напрямами для наукових розвідок, 
спрямованих, в першу чергу, на убезпечення громадян від злочинів, 
що є, зокрема, головною специфікою стратегії зменшення можли-
востей вчинення злочинів1. Нормативне забезпечення реалізації цієї 
стратегії – окремий значний за обсягом пласт норм, закріплених 
у нормативних актах різної юридичної сили. Ці норми можуть мати 
як концептуальний, програмний, так і забезпечувальний характер. 

Розглядаючи терміни «кримінологічне законодавство» та «нор-
мативне забезпечення стратегії зменшення можливостей вчинення 
злочинів» за обсягом, можна констатувати, що вони співвідносяться 
між собою як загальне та окреме. Останні є конкретизацією одного із 
напрямів нормативного забезпечення профілактичної та запобіжної 
діяльності.

Норми, що забезпечують реалізацію стратегічного напряму змен-
шення можливостей злочинів, містяться переважно у підзаконних 
нормативних актах: стратегіях, концепціях, програмах, планах дій 
і т.п., спрямованих на мінімізацію злочинних проявів у певних (як 
правило, конкретно визначених) сферах життєдіяльності. Наразі 
такий, можна сказати, галузевий або предметний розподіл є пріори-
тетним у формуванні державної системи профілактики злочинності. 
Головними серед таких документів можна назвати:

1) Антикорупційну стратегію та державний план її виконання. 
Станом на 2020 рік залишається чинним Закон України «Про за-

сади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна 
стратегія) на 2014–2017 роки» від 14 жовтня 2014 р. № 1699-VII, яким 

1 Шрамко С. С. Поняття та специфіка стратегії зменшення можливостей вчинен-
ня злочинів. Вісник Асоціації кримінального права України. 2017. № 1 (8). С. 200. 
DOI: https://doi.org/10.21564/2311–9640.2017.8.166676.
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затверджено відповідний програмний документ. Структурно Засади 
державної антикорупційної політики в Україні на вказаний період 
складаються із шести частин: «Загальні положення», «Формування 
та реалізація державної антикорупційної політики», «Запобігання 
корупції», «Покарання за корупцію», «Формування негативного 
ставлення до корупції», «Оцінка результатів та механізм реалізації 
Антикорупційної стратегії». Кожний із розділів містить опис про-
блеми, мету Антикорупційної стратегії для її вирішення та перелік 
заходів щодо досягнення визначеної мети. 

Реалізація Антикорупційної стратегії здійснюється шляхом ви-
конання Державної програми щодо реалізації засад державної ан-
тикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 
2015–2017 роки, затвердженої постановою кабінету Міністрів України 
від 29 квітня 2015 р. № 265. Метою вказаної програми визначено ство-
рення ефективної загальнодержавної системи запобігання та протидії 
корупції на основі засад формування та реалізації антикорупційної 
політики. Конкретизація програмної мети була втілена в антико-
рупційних програмах, планах роботи з питань запобігання корупції 
і т.п., розроблених на її основі. Базисним документом для переважної 
більшості антикорупційних програм стала Типова антикорупційна 
програма юридичної особи, затверджена рішенням Національного 
агентства з питань запобігання корупції від 02 березня 2017 р. № 75 
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 березня 2017 р. за 
№ 326/30194). Такі програми та плани затверджуються органами дер-
жавної влади (зокрема, міністерствами, національними агентствами та 
ін.) та місцевого самоврядування (наприклад, обласними державними 
адміністраціями, міськими, сільськими, селищними радами, спеціа-
лізованими структурними підрозділами та службами в них тощо) на 
певний, як правило нетривалий, від одного до кількох років, період. 
По завершенню терміну програми суб’єктами її виконання готується 
та оприлюднюється звіт про стан її виконання. 

Перспектива подальшого розвитку кримінологічного законодав-
ства, пов’язаного зі зменшенням можливостей вчинення корупційних 
кримінальних правопорушень, полягає у прийнятті оновленого пакету 
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антикорупційних програмних документів. Головним серед таких до-
кументів залишається закон, яким визначатимуться засади державної 
антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія), проект якого 
наразі розглядається Верховною Радою України1.

2) Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні 
та Державну програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху 
в Україні.

Головним стратегічним документом у забезпеченні безпеки до-
рожнього руху є Стратегія підвищення рівня безпеки дорожнього 
руху в Україні на період до 2024 року, схвалена розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2020 р. № 1360-р. Метою 
цього документа визначено зниження рівня смертності внаслідок 
дорожньо-транспортних пригод щонайменше на 30% до 2024 р., 
зниження ступеня тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод 
для учасників дорожнього руху та зменшення соціально-економічних 
втрат від дорожньо-транспортного травматизму, а також запрова-
дження ефективної системи управління безпекою дорожнього руху 
для забезпечення захисту життя та здоров’я населення2. У документі 
визначено основні принципи і напрями реалізації вказаної Стратегії, 
окреслено пріоритети роботи з підвищення безпеки дорожнього руху. 

На виконання стратегічних завдань, поставлених у Стратегії підви-
щення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року, 
було розроблено Державну програму підвищення рівня безпеки дорож-
нього руху в Україні на період до 2023 року, затверджену постановою 
Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 р. № 1287. Головною ме-
тою цієї програми, як і вказаної Стратегії, визначено зниження в Україні 
рівня аварійності та ступеня тяжкості наслідків дорожньо-транспортних 
пригод, (насамперед соціально-економічних). Деталізація Державної 
програми має регіональну спрямованість, що пояснюється особливістю 
транспортної інфраструктури кожної адміністративно-територіальної 

1 Проект Закону про засади державної антикорупційної політики на 2020–2024 
роки. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70007. 

2 Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні 
на період до 2024 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 жовт. 
2020 р. № 1360-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1360–2020-р#Text.
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одиниці держави. Відповідно на місцях обласними радами розроблено 
регіональні програми забезпечення безпеки дорожнього руху1. 

3) Стратегію державної політики щодо наркотиків та план за-
ходів з її реалізації. 

Керівним програмним документом із запобігання і профілактики 
наркозлочинності станом на 2020 рік є Стратегія державної політики 
щодо наркотиків на період до 2020 року, схвалена розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 735-р, метою 
якої є забезпечення розв’язання проблеми наркотиків у суспільстві 
в інтересах людини, надійного захисту громадського здоров’я і без-
пеки держави від загрози поширення наркоманії та наркозлочин-
ності. Реалізація стратегічних цілей, визначених у цьому документі, 
відбувалася шляхом розроблення детальних планів, останнім з яких 
став План заходів на 2019–2020 роки з реалізації Стратегії держав-
ної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, затверджений 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. 
№ 56-р. Структурно документ побудовано у виді таблиці за напряма-
ми: очікуваний результат → найменування заходу, спрямованого на 
отримання очікуваного результату → індикатор досягнення → строк 
виконання → відповідальні за виконання2.

4) Концепцію Державної соціальної програми запобігання та 
протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі 
на період до 2025 року, схвалену розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 10 жовтня 2018 р. № 728-р. Метою вказаної програми 
у документі визначено забезпечення розбудови системи запобігання 
та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі 
відповідно до міжнародних стандартів і Закону України «Про запо-
бігання та протидію домашньому насильству» в умовах децентралі-

1 Див., напр. Програму розвитку мережі й утримання автомобільних доріг, орга-
нізації та безпеки дорожнього руху на 2021–2025 роки, затверджену рішенням 
Львівської обласної ради 18 лют. 2021 р. № 61. URL : https://www.lvivoblrada.gov.ua/
public/index.php/programi-2021–2025-rokiv. 

2 Про затвердження плану заходів на 2019–2020 роки з реалізації Стратегії дер-
жавної політики щодо наркотиків на період до 2020 року: розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 6 лют. 2019 р. № 56-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/56–2019-%D1%80#Text. 
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зації та запровадження комплексних дій та заходів, спрямованих на 
зменшення масштабу такого явища1.

5) Національна стратегія реформування системи юстиції щодо 
дітей та план заходів з її реалізації.

Необхідність у вдосконаленні механізмів юстиції щодо дітей на за-
садах забезпечення їх прав шляхом виконання програм профілактики 
правопорушень серед дітей, здійснення ефективних заходів соціальної 
адаптації та реабілітації неповнолітніх, які перебувають у конфлікті 
із законом, зумовила прийняття Національної стратегії реформування 
системи юстиції щодо дітей2. Наразі вказана Стратегія була прийнята 
на період до 2023 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 18 грудня 2018 р. № 1027-р. Кримінологічний ефект від ре-
алізації Національної стратегії чітко сформульовано у меті її прийнят-
тя, якою є запровадження ефективних механізмів у системі юстиції 
щодо дітей, спрямованих на посилення відповідальності держави та 
суспільства за розвиток дітей, підвищення рівня соціального та право-
вого захисту дітей, які перебувають у конфлікті із законом, зниження 
рівня злочинності, а також виправлення та соціальну реабілітацію 
неповнолітніх, які перебувають у конфлікті із законом3. Виконання за-
вдань, визначених у Національній стратегії відбувається відповідно до 
детального плану, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 27 листопада 2019 р. № 1335-р. Зменшення можливостей 
вчинення злочинів неповнолітніми особливо відбивається у низці 
заходів із профілактики правопорушень серед дітей, а особливо – за-
безпеченні системного підходу до її здійснення4. 

1 Про схвалення Концепції Державної соціальної програми запобігання та проти-
дії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року: 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 жовт. 2018 р. № 728-р. URL : https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/728–2018-%D1%80#Text. 

2 Про схвалення Національної стратегії реформування системи юстиції щодо 
дітей на період до 2023 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 груд. 
2018 р. № 10–27-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1027–2018-%D1%80#n8. 

3 Про схвалення Національної стратегії реформування системи юстиції щодо 
дітей на період до 2023 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 груд. 
2018 р. № 10–27-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1027–2018-%D1%80#n8. 

4 Про затвердження Плану заходів з реалізації Національної стратегії реформу-
вання системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року : розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 27 листоп. 2019 р. № 1335-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/1335–2019-%D1%80#Text. 
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Перелічені програмні документи є лише частиною розгалуженого 
кримінологічного законодавства України, норми якого спрямовані 
на унеможливлення вчинення злочинів у тій чи іншій сфері суспіль-
ного життя чи народного господарства. Відзначимо, що в Україні, 
починаючи з 2016 р. (як це вказувалося у параграфі 1.3 монографії), 
відсутній загальний, уніфікований підхід до програмування і пла-
нування профілактики та запобігання правопорушень. Це ж твер-
дження поширюється і щодо відсутності єдиного закону або іншого 
нормативного акта, яким би регулювалося здійснення профілактики 
злочинності на загальнодержавному рівні. Однак це не означає, що 
програми загального характеру відсутні. Їх прийняття здійснюється 
на регіональному рівні. Такими програмами є, наприклад: Обласна 
цільова комплексна програма профілактики та протидії злочиннос-
ті у Київській області на 2017–2020 роки «Безпечна Київщина»1, 
Комплексна регіональна Програма забезпечення публічної безпеки 
і порядку та протидії злочинності на території Харківської області на 
2020–2022 роки2, Комплексна програма «Безпечна Львівщина»3 та ін. 
У таких програмах окреслюються головні фактори, що впливають на 
стан безпеки, у тому числі й убезпечення від злочинів, визначаються 
виконавці та учасники програми, аналізуються головні кримінальні 
загрози, наводиться перелік заходів щодо зменшення їх проявів. 

Норми щодо зменшення можливостей вчинення злочинів містяться 
і в, на перший погляд, не кримінологічних актах. Наприклад, у Стратегії 

1 Див. : Про затвердження Обласної цільової комплексної програми профілакти-
ки та протидії злочинності у Київській області на 2017–2020 роки «Безпечна Київ-
щина» : рішення Київської обласної ради від 19 трав. 2017 р. № 304–14-VII. URL: 
https://kor.gov.ua/robota_rady/rishennia/pro_zatverdzhennia_oblasnoi_tsilovoi_
kompleksnoi_prohramy_profilaktyky_ta_protydii_zlochynnosti_u_kyivskii_oblasti_
na_2017-2020_roky_bezpechna_kyivshchyna.html. 

2 Див. : Про затвердження комплексної регіональної Програми забезпечення 
публічної безпеки і порядку та протидії злочинності на території Харківської об-
ласті на 2020–2022 роки : рішення Харківської обласної ради від 27 лют. 2020 р. 
№ 1199-VІІ. URL : http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/public-information/oblasni-
programi/323-rehionalna-prohrama-zabezpechennia-publichnoi-bezpeky-i-poriadku-ta-
protydii-zlochynnosti-na-terytorii-kharkivskoi-oblasti-na-2018–2019-roky. 

3 Див. : Про затвердження комплексної програми «Безпечна Львівщина» : рішен-
ня Львівської обласної ради від 11 груд. 2018 р. № 766. URL: https://www. 
lvivoblrada.gov.ua/public/index.php/pidsumkovi-zviti-2016–2020-rokiv. 
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розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 
2020 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 15 листопада 2017 р. № 1023-р., серед пріоритетів розвитку вказані:

1) створення безпечного середовища, що забезпечується шляхом 
провадження орієнтованої на потреби населення діяльності органів 
системи МВС, її швидким і компетентним реагуванням на надзвичайні 
ситуації і події, що загрожують особистій чи публічній безпеці, вжит-
тя запобіжних заходів та активної участі населення у забезпеченні 
публічної безпеки і порядку;

2) протидія злочинності, що полягає у забезпеченні зміцнення 
публічної безпеки і порядку в державі шляхом виконання превен-
тивних програм і підвищення спроможностей органів системи МВС 
у протидії злочинності1. 

Характеристика цих пріоритетів здійснена через визначення ви-
кликів та шляхів їх подолання2. 

Отже, кримінологічне законодавство України – це теоретичний 
конструкт, зміст якого охоплює норми законів та підзаконних актів 
держави, спрямованих на профілактику та запобігання правопорушен-
ням в державі. Частина цих норм спрямована на реалізацію зменшення 
можливостей вчинення як злочинів взагалі, так і їх конкретних видів 
зокрема. 

1.5. партнерство як засада реалізації 
стратегії зменшення можливостей 
вчинення злочинів

У Концепції реформування кримінальної юстиції України 2008 р., 
яка є чинною й на теперішній час, підкреслено, що реформування ор-

1 Про схвалення Стратегії розвитку органів  системи  Міністерства  внутрішніх 
справ на  період до 2020 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 
15 листоп. 2017 р. № 1023-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023–2017-
%D1%80#Text. 

2 Про схвалення Стратегії розвитку органів  системи  Міністерства  внутрішніх 
справ на  період до 2020 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 
15 листоп. 2017 р. № 1023-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023–2017-
%D1%80#Text. 
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ганів кримінальної юстиції має бути спрямовано на вдосконалення їх 
діяльності за європейськими стандартами з метою підвищення рівня 
захисту прав людини і основоположних свобод, посилення боротьби 
з кримінально караними діяннями. Реформування органів криміналь-
ної юстиції полягає в їх інституційній реорганізації та запровадженні 
нових форм і методів їх діяльності1. 

Актуальність анонсованих вище положень Концепції за останні 
10 років лише посилилась. Сучасний стан злочинності в Україні, що 
характеризується загрозливими для громадської безпеки тенденція-
ми, низька ефективність діяльності органів правопорядку та низка 
інших негативних обставин вимагають певним чином модернізувати 
у цілому застарілу вітчизняну кримінологічну теорію, що спирається 
на ідеї та положення, розроблені у радянський період. Остання, за 
великим рахунком, не здатна запропонувати практиці протидії зло-
чинності надійну наукову платформу для результативного скорочення 
злочинності й охорони компетентними державними органами базо-
вих прав громадян. Слід визнати, що теорія запобігання злочинності 
в Україні перебуває у своєрідному вакуумі, що зумовлений, з одного 
боку, незатребуваністю правоохоронними органами сучасних розро-
бок у царині мінімізації злочинності та правопорушень, а з другого – 
певною пасивністю наукової спільноти, яка не досліджує належним 
чином різноманітні новації щодо профілактики злочинності засобами 
нерепресивної дії. У підсумку маємо ситуацію, коли профілактика 
злочинності у нашій країні не відповідає високим стандартам у цій 
сфері провідних західних держав. Беручи до уваги, що стратегія участі 
громадськості у запобіганні злочинності (community policing) й стра-
тегія зменшення можливостей учинення злочинів становлять на-
разі основу некарального впливу на злочинність передусім у США, 
Великій Британії, країнах – членах ЄС, тому спроби їх вивчення на 
предмет взаємозв’язку і шляхів упровадження в Україні визнаються 
актуальними і доцільними. 

1 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 
року «Про хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних ор-
ганів»: Указ Президента України від 08.04.2008 р. № 311/2008. Офіційний вісник 
України. 2008. № 27. Ст. 838.
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Світова теорія і практика запобігання злочинності за довгі роки 
свого існування накопичила солідний арсенал прийомів, засобів 
і методів обмеження злочинності в усьому її різноманітті (злочини, 
правопорушення, фонові для злочинності явища та ін.). Частина 
прогресивного світового досвіду протидії злочинності періодично 
узагальнюється й оприлюднюється у матеріалах конгресів ООН із за-
побігання злочинності та кримінального правосуддя. Зокрема, у Сьо-
мому Конгресі (м. Мілан, 1985 р.) було запропоновано низку найбільш 
ефективних напрямів запобігання злочинності, до яких відноситься 
стратегія участі громадськості (community policing), яка особливо роз-
винена у таких країнах, як США, Велика Британія, Японія1, й стратегія 
зменшення можливостей учинення злочинів2. Для досягнення мети 
наукової статті необхідно розв’язати низку окремих дослідницьких 
завдань методологічного порядку, що полягають у такому: а) виді-
лення істотних ознак запропонованих запобіжних стратегій; б) на-
дання визначення їх понять; в) зазначення базових принципів, які 
лежать в основі кожної із розглядуваних стратегій; г) виокремлення 
магістральної засади, яка досягається шляхом тісного взаємозв’язку 
стратегій «community policing» й зменшення можливостей учинен-
ня злочинів; д) уточнення видів взаємозв’язку вказаних стратегій; 
е) конкретизація форм прояву такого взаємозв’язку; ж) окреслення 
перспектив упровадження в Україні досліджуваних запобіжних стра-
тегій за умови їх тісного взаємозв’язку. Для більш глибокого пізнання 
сутності того чи іншого явища чи процесу, у тому числі у сфері проти-
дії злочинності, необхідно виділити їх істотні ознаки. Як зазначається 
в останніх фундаментальних наукових дослідженнях, присвячених 
проблемі участі громадськості у запобіганні злочинності, характер-
ними рисами такої діяльності є: мета – профілактика злочинності 

1 Колодяжний М. Г. Сучасний зарубіжний досвід громадського впливу на зло-
чинність: монографія / за ред. В. В. Голіни. Харків: Право, 2017. 252 с. 

2 Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию: 
[сб. материалов]: в 3 кн. / Нац. акад. правовых наук Украины; НИИ изуч. пробл. пре-
ступности им. акад. В. В. Сташиса; кол. сост.: В. В. Голина, М. Г. Колодяжный; под 
общ. ред. В. В. Голины. Кн. 2. Киев: Ред. журн. «Право Украины»; Харьков: Право, 
2013. С. 89–91 
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і правопорушень; об’єкт запобіжного впливу – сфера громадського 
порядку і безпеки, суспільна мораль; суб’єкти – громадські організації 
правоохоронної спрямованості, окремі громадяни та інші зацікавлені 
недержавні суб’єкти; добровільний характер діяльності суб’єктів; 
чітка законодавча регламентованість; пов’язаність з іншими напряма-
ми протидії злочинності; прояв через прямі й непрямі форми участі 
громадськості1. Тобто стратегія «community policing», як окремий 
напрям запобігання злочинності, відзначається цілою низкою влас-
тивих істотних ознак, які вирізняють його з-поміж інших напрямів 
і заходів у правоохоронній сфері. Що стосується стратегії зменшен-
ня можливостей учинення злочинів, то до її істотних ознак можна 
віднести: спрямованість на запобігання злочинності й зменшення її 
«ціни»; законодавча урегульованість; некаральний характер; здійснен-
ня державними (правоохоронні органи) і недержавними (громадські 
організації й окремі громадяни) суб’єктами; пов’язаність зі зміною 
зовнішніх умов учинення злочинів; наступ на злочинну мотивацію; 
прояв у різноманітті запобіжних заходів2. Іншими дослідниками до-
повнюється, що характерними рисами вказаної стратегії є те, що вона 
являє собою складову національної системи запобігання злочинності, 
сутність якої полягає у створенні своєрідного захисного простору 
і фізичних бар’єрів для злочинності3. Як бачимо, стратегія зменшення 
можливостей учинення злочинів має як специфічні істотні ознаки, 
властиві лише їй, так й інші риси, що мають спільний характер зі 
стратегією «community policing». 

Ураховуючи перелічені істотні ознаки, під стратегією «community 
policing» слід розуміти нормативно визначену добровільну діяльність 
громадських організацій, окремих громадян та інших недержавних 
суб’єктів, спрямовану на профілактику злочинності шляхом патрулю-

1 Громадськість у запобіганні і протидії злочинності: вітчизняний та міжнародний 
досвід: монографія / В. В. Голіна, М. Г. Колодяжний, С. С. Шрамко та ін.; за заг. ред. 
В. В. Голіни, М. Г. Колодяжного. Харків: Право, 2017. С. 256–259. 

2 Колодяжний М. Г. Стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів: по-
няття, принципи, значення. Вісник кримінологічної асоціації України: зб. наук. пр. 
редкол.: О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін. Харків: ХНУВС, 2017. № 1. С. 93–99. 

3 Голіна В. В., Шрамко С. С. Запобіжний потенціал стратегії зменшення можли-
востей вчинення злочинів. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: 
В. І. Борисов та ін. Харків: Право, 2017. Вип. 34. С. 3–14.
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вання, затримання злочинців і правопорушників, розшуку викраде-
ного майна та інших прямих і непрямих форм роботи із забезпечення 
громадського порядку і безпеки. 

Щодо базових принципів, які лежать в основі досліджуваних запо-
біжних стратегій, то вони, за великим рахунком, не можуть і не мають 
обмежуватись якоюсь однією засадою, адже діяльність із запобігання 
злочинності є різноплановою, різнохарактерною, зумовлюється існуван-
ням багатьох об’єктів запобіжного впливу й суб’єктів реалізації низки 
запобіжних заходів. При цьому допустимо виділити основний принцип, 
яким загалом позначається та чи інша діяльність в межах кожної із 
запропонованих стратегій. Наприклад, стратегія участі громадськості 
у запобіганні злочинності (community policing) у цілому визначається 
і характеризується через засаду партнерства або партнерських відносин. 
Ці відносини складаються у перебігу здійснення діяльності, пов’язаної 
із профілактикою злочинності та правопорушень, між державними 
(органами Національної поліції, органами прокуратури, СБУ, судами та 
ін.) й недержавними суб’єктами (громадськими організаціями право-
охоронної спрямованості, окремими громадянами). Засада партнерства 
тісно пов’язана з такими поширеними і часто вживаними у науковому 
обігу категоріями й поняттями, як «співробітництво», «співпраця», 
«участь», «взаємодія», «координація» тощо. 

Не занурюючись в етимологічну природу перелічених понять, 
є думка, що перелічені форми тієї або іншої допомоги недержавних 
суб’єктів запобігання злочинності й правопорушенням державним 
органам у цій сфері так чи інакше відповідають принципу партнер-
ства. Зокрема, у Законі України «Про Національну поліцію» 2015 р. 
виділено низку принципів діяльності поліції, одним з яких є саме 
принцип взаємодії з населенням на засадах партнерства (ст. 11). Сто-
совно стратегії зменшення можливостей учинення злочинів, то виді-
ляється низка принципів, яким мають відповідати і на яких повинні 
базуватись її заходи: законність, наукова обґрунтованість, захист прав 
громадян, публічність, економічна доцільність, добровільність та деякі 
інші1. Однак базовою засадою цієї стратегії вважається ефективність 

1 Колодяжний М. Г. Стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів: по-
няття, принципи, значення. Вісник кримінологічної асоціації України: зб. наук. пр. 
редкол.: О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін. Харків: ХНУВС, 2017. № 1. С. 93–99. 
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(результативність), адже різноманітні напрями і заходи некарального 
впливу на злочинність заходами вказаної запобіжної стратегії спря-
мовані передусім на підвищення ефективності діяльності правоохо-
ронних органів та інших суб’єктів у сфері профілактики злочинності. 

Виходячи зі взаємозв’язку стратегій участі громадськості у запо-
біганні злочинності й зменшення можливостей учинення злочинів, 
їх магістральною (основною) засадою, на досягнення якої має бути 
спрямована уся національна система протидії злочинності в Україні, 
є принцип комплексності. Вказана засада може виражатись у багатьох 
аспектах: поєднанні різних заходів розглядуваних стратегій запобі-
гання злочинності; спрямованості на усунення різних за характером 
детермінант злочинності (об’єкт запобіжного впливу); реалізація за-
ходів різними суб’єктами (державними (правоохоронні органи, інші 
центральні органи виконавчої влади), недержавними (громадськість 
у всіх її проявах), міждержавними (Інтерпол, Європол, ОБСЄ та ін.)). 

Магістральна засада комплексності виражається і забезпечується, 
з одного боку, завдяки дотриманню принципу партнерських відносин 
органів правопорядку з найбільш прогресивною і свідомою частиною 
громадянського суспільства, а з другого, – принципу ефективності 
правоохоронної діяльності. Базуючись на методологічних положен-
нях, які стосуються істотних ознак, поняття, принципів стратегій 
«community policing» й зменшення можливостей учинення злочинів, 
їх взаємозв’язок можна представити шляхом виділення щонайменше 
двох видів: внутрішнього та зовнішнього. 

Внутрішній взаємозв’язок запобіжних стратегій, які вивчаються, 
має, так би мовити, генетичний характер. Він зумовлюється загаль-
ною спрямованістю вказаних стратегій та їх заходів, єдиною метою 
(скорочення злочинності та правопорушень, обмеження криміно-
генності у суспільстві у всіх її різноманітних проявах, мінімізація 
негативних наслідків («ціни») злочинності), регулюванням іноді 
єдиними нормативноправовими актами. На відміну від внутрішньо-
го (генетичного) зовнішній зв’язок має функціональний характер. 
Останній проявляється через форми реалізації цих двох стратегій 
запобігання злочинності. Нерідко ті або інші заходи стратегії змен-
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шення можливостей учинення злочинів здійснюються за активної 
участі громадськості. 

Необхідно підкреслити, що конкретизація форм прояву взаємо-
зв’язку досліджуваних стратегій є відмінною у різних країнах. Це 
зумовлено багатьма об’єктивними і суб’єктивним обставинами: рівень 
фінансування державами сектору безпеки й правоохоронної сфери; 
розвиток громадянського суспільства, масової свідомості й відпові-
дальності окремих громадян; відмінний ступінь довіри громадян до 
державних інституцій, включаючи органи кримінального пересліду-
вання; різна законодавча база, що передбачає залучення громадян до 
здійснення деяких правоохоронних функцій, тощо. 

За результатами проведеного емпіричного дослідження, наразі 
в Україні мають місце у більшості випадків такі форми взаємозв’язку 
представлених стратегій: патрулювання вулиць та інших місць загаль-
ного користування; монтаж систем відеоспостереження у громадських 
місцях; розширення кримінологічної поінформованості громадськості 
про стан злочинності у державі й окремих містах і районах; розробка 
місцевих програм профілактики злочинності і правопорушень. Біль-
шість із цих заходів здійснюється за активної участі громадськості. На 
відміну від України, де патрулювання складає основу профілактики 
злочинності, у західних державах (США, Велика Британія, деякі краї-
ни – члени ЄС), зовнішній зв’язок цих стратегій виражається шляхом 
залучення недержавних суб’єктів до набагато більшої кількості різно-
видів профілактики злочинності, як то: участь у програмах «Зупини 
злочинця» (повідомлення поліції про місце перебування злочинців, 
які розшукуються), «Сусідське спостереження» (нагляд громадянами 
за майном своїх сусідів й усіма подіями, що відбуваються за місцем 
проживання); самостійне покращення громадянами за відповідного 
консультування поліцією рівня безпеки власної оселі, автотранспор-
ту та іншого майна (програми «Безпечний будинок»); взяття участі 
у заходах із прибирання вулиць й ушляхетнення місць громадського 
користування (автобусних зупинок, дитячих майданчиків, під’їздів 
будинків і прибудинкової території) у межах теорії «розбитих вікон» 
тощо. 
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В України останніми роками активно упроваджується програма 
«Безпека у громаді», метою якої є досягнення ефективної співпраці 
поліції з населенням. Така ініціатива життєздатна лише за підтримки 
органів місцевої влади та поліції, саме вони мають бути зацікавлені 
у безпеці довіреної їм громади і території. Наприклад, поліція До-
неччини активно залучає громадян до безпекових проєктів. У регіоні 
зареєстровано 29 громадських формувань з охорони громадського 
порядку чисельністю близько 400 осіб, серед яких багато молоді. Так, 
у Маріупольському державному університеті створено «Молодіжну 
варту». Завдяки тісній співпраці з жителями дільничні протягом 2019 
року розкрили майже 4 тисячі злочинів, виявили понад 5 700 фактів 
насильства в сім’ї, в результаті чого 69 кривдників притягнуто до 
кримінальної відповідальності, а відносно решти складено адміні-
стративні протоколи1. 

Щодо перспектив паралельного упровадження в Україні зазна-
чених стратегій, то стає очевидним, що слід доповнити як криміно-
логічне законодавство України, так і значно удосконалити поточну 
діяльність правоохоронних органів, передусім Національної поліції. 
Це необхідно для того, щоб система профілактики злочинності у на-
шій державі наблизилась до відповідних стандартів у правоохоронній 
сфері провідних західних країн. Для цього потрібні готовність органів 
кримінальної юстиції на реальну реалізацію принципу партнерства 
з населенням, а також активність самого суспільства на участь у ді-
яльності із запобігання злочинності та правопорушенням. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна констатувати таке: 1) стра-
тегії «community policing» і зменшення можливостей учинення зло-
чинів є сучасною відповіддю демократичного суспільства на по-
силення криміногенності й засобом захисту конституційних прав 
громадян; 2) реалізація заходів стратегії зменшення можливостей 
учинення злочинів має відповідати засаді партнерства, яка у свою чер-
гу становить ядро і виражає сутність стратегії «community policing»; 
3) взаємозв’язок зазначених стратегій визначається через спільність 

1 Громадські патрулі та «безпечні» будинки: як співпраця поліції та населення 
вплинула на публічну безпеку. URL: http://mariupol-police.dn.ua/news/view/6365 (дата 
звернення: 07.05.2020).
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їх мети (скорочення злочинності), об’єктів запобіжного впливу (де-
термінанти злочинності), суб’єктів реалізації запобіжних заходів 
(громадськість у всіх її проявах), спрямованість на забезпечення 
комплексності як магістральної засади, на яку має спиратись система 
запобігання злочинності в Україні; 4) тісний взаємозв’язок указаних 
запобіжних стратегій є пріоритетним напрямом щодо удосконалення 
існуючої правоохоронної моделі нашої країни й однією з умов ефек-
тивної кримінологічної політики держави. 
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Розділ 2
напРями Реалізації СтРатегії 
зменшення можлиВоСтей 
Вчинення злочиніВ

2.1.  аналіз сучасної криміногенної ситуації 
в Україні як інформаційна модель  
для розроблення стратегії зменшення 
можливостей вчинення злочинів

Сучасною аксіомою став той факт, що розробка будь-якої дієвої 
стратегії зменшення кримінального зла в цілому та окремих його про-
явів базується насамперед на певній інформаційній моделі, що якомога 
повніше має охоплювати кількісно-якісні показники тих чи інших 
явищ кримінальної дійсності та закономірності розвитку й відтворен-
ня всіх злочинних проявів або їх певних видів (груп), що мають місце 
у реальній дійсності. Справа в тому, що чимало параметрів (ознак, 
рис, властивостей), якими характеризується як протиправні діяння, так 
й особа правопорушника, підлягають формалізації, тобто «переведен-
ню» на мову цифр, з яких, власне, й складається інформаційна модель 
про той чи інший сегмент злочинності або всю злочинність у цілому. 
Так само вважається не зайвим під час стратегічного планування 
й програмування в процесі формування і реалізації державної полі-
тики у сфері протидії злочинності окреслити й прогностичні сценарії 
можливих варіантів розвитку подій у майбутньому, на підставі чого 
формуються, а потім відбираються стратегічні альтернативи, задіяні 
в кожному сценарії, що стає передумовою для прийняття рішень про 
вибір оптимальної стратегії1. Тобто для складення уявлення щодо кон-
кретних заходів зі зменшення можливостей вчинення правопорушень 

1 Титаренко О. О. Державне програмування протидії злочинності в Україні: моно-
графія. Харків: Промарт, 2019. С. 105.
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доцільно, щоб інформаційна модель теперішнього стану злочинності 
підкріплювалася висновками про майбутній її стан. У такому аспекті 
мова йде про здатність даної інформаційної моделі відігравати роль 
своєрідного інструментарію для визначення найбільш ефективних 
напрямів впливу на негативний прояв дійсності, яким є злочинність1. 
Таким чином, ці висновки хоча й мають характер прогнозного знання, 
однак складають відому матрицю для маневрування під час обрання 
принаймні оперативних заходів впливу на несприятливу криміногенну 
ситуацію, що, можливо, виникатиме у майбутньому. 

Особливістю будь-якої суспільної науки є відповідна рефлексія на 
події, що відбуваються у соціумі. Тому перед практикою протидії зло-
чинності, що вивчається однією із соціальних наук – кримінологією, 
постають відповідні завдання, розв’язання яких стає неможливим 
без теоретичного осмислення багатьох кримінологічних проблем та 
аналізу статистичних даних. 

Слід відверто зазначити, що ми живемо в епоху суспільного зламу 
та пертурбацій планетарного масштабу. З огляду на це, той досвід 
кримінологічного аналізу, що накопичений дотепер, здебільшого 
ґрунтується на доробках минулого, на застарілому теоретичному 
інструментарії та уявленнях, що наше суспільство вже благополучно 
минуло етап зростання національної самосвідомості. Але ж заго-
стрення застарілих проблем українського суспільства і поява нових 
зовнішніх й внутрішніх загроз, у тому числі утрата засад національної 
єдності, соборності, пасіонарності, чисельні конфесійні суперечності, 
конфлікт поколінь й ідеалів – все це призводить до безпрецедентної 
ескалації кримінального насильства у широкому смислі слова. І сьо-
годні, мабуть, немає жодної сфери суспільного буття України, яка не 
відчула б на собі наслідки криміналізації. За рейтингом Глобального 
індексу миролюбності (Global Peace Index) – комплексного показника, 
що визначає миролюбність країн світу за такими показниками, як рі-
вень насильства всередині країни та рівень агресивності її зовнішньої 
політики, у 2019 році Україна із 163 країн цього рейтингу посіла 150 

1 Батиргареєва В. С., Дубович О. В. Кримінологічна характеристика та запобіган-
ня злочинності осіб без визначеного місця проживання: монографія. Харків: Право, 
2015. С. 49. 
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місце, поступаючись навіть Лівану, Нігерії та Північній Кореї (від-
повідно 147, 148 та 149 позиції цього рейтингу)1. Що цікаво, Україну 
за цим рейтингом випереджають абсолютно всі країни, що колись 
входили до складу СРСР, за виключенням РФ, яка у 2019 р. посіла 
154 місце. Ці показники свідчать про велику небезпеку, якій піддано 
життя, здоров’я та права українських громадян внаслідок вельми на-
пруженої криміногенної ситуації усередині країни. І такі висновки 
міжнародних експертів стосовно України підтверджуються даними 
вітчизняної кримінально-правової статистики. 

Залишив осторонь аналіз вельми складної суспільно-політичної 
ситуації, запинимося лише на деяких тенденціях, якими помічений 
розвиток теперішньої криміногенної ситуації у країні. Осмислення цієї 
ситуації є першорядним завданням українських кримінологів. Отже, 
почнемо із характеристики рівня та динаміки злочинності в Україні.

Переломними роками і відповідною точкою відліку, як відомо, 
стали 2014–2015 рр. За офіційними статистичними відомостями 
Генеральної прокуратури України, кількість зареєстрованих зло-
чинів у 2015 р. склала 565 182, що на 7% більше за рік попередній. 
У 2016 р. зареєстровано максимальну кількість правопорушень за 
останні 20 років (592 604). У порівнянні із 2015 р. темпи приросту 
знов досягли майже 5%. Якщо врахувати, що ці показники наведені 
без урахування злочинних проявів на тимчасово окупованої тери-
торії Автономної Республіки Крим та окремих районів Донецької 
та Луганської областей, то такий приріст злочинності свідчить про 
дуже напружену криміногенну ситуацію у нашій країні. Починаючи 
з 2017 р. намітилася позитивна динаміка, що відбилася у скороченні 
рівня злочинності. У цьому році зареєстровано 523 911 кримінально 
караних правопорушень (–11,6%). У наступних 2018 і 2019 рр. було 
зареєстровано 487 133 і 444 130 злочинів відповідно, а темпи приросту 
досягли негативної позначки: у 2018 р. темп приросту дорівнював-
ся –7,02%, у 2019 р. – 8,03%. Порівняно з роком максимального піку 
злочинності (2016) у 2019 р. у цілому зафіксовано зниження зареє-
строваних кримінально караних правопорушень на чверть (–25,05%). 

1 Рейтинг миролюбивых стран. URL: nonews.co. 
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Водночас, не дивлячись на зниження загальної кількості злочин-
них проявів протягом останніх трьох років, структура злочинності 
й досі викликає занепокоєння. Якщо проаналізувати цифри, якими 
характеризуються, наприклад, особливо тяжкі злочини у структурі 
загальної злочинності, то неважко побачити, що після стрибка цих 
правопорушень у 2014 р. (їх частка зросла порівняно з роком попе-
реднім удвічі, досягнув позначки 4,9% проти 2,44%) у подальшому 
відбувається хвилеподібні зміни у цьому показнику із тенденцією до 
його збільшення принаймні протягом двох останніх років (у 2015 р. 
3,8%; у 2016 р. 3,21%; у 2017 р. 3,16%; у 2018 р. 3,22%; у 2019 р. 
3,46%). При цьому навіть при відчутному загальному зниження зло-
чинності так й не вдалося знизити показник особливо тяжких злочинів 
принаймні до позначки 2013 р. Несприятливою виглядає й ситуація із 
питомою вагою тяжких злочинів. Починаю із 2013 р. їх питома вага 
у 2016 р. збільшилася на чверть (із 27,7% до 36,08%). У наступних 
роках хоча й зафіксовано їх зниження, але так само показника 2013 р. 
досягти не вдалося (у 2017 р. частка тяжких злочинів склала 37,81%; 
у 2018 р. – 34,48%; у 2019 р. – 31,63%). 

Якщо проаналізувати показники структури злочинності в Украї-
ні за окремими видами злочинів, то й тут ситуація виглядає вельми 
тривожною. Так, кількість зареєстрованих умисних убивств у 2014 р. 
порівняно із роком попереднім збільшилася удвічі (з 5 792 до 11 018). 
І це при умові, що число злочинів проти життя та здоров’я особи 
(розділ ІІ КК України) у 2014 р. знизилося із 71749 до 61760 фактів. 
У цьому році внаслідок вчинення злочинів загинули 12,2 тис. осіб, 
понад 40% – це жертви навмисних убивств1. При цьому вперше за 
багато років злочини проти життя та здоров’я перевищили навіть 
кількість наркотичних злочинів, призвівши до кардинальної зміни 
у структурі злочинності України. При цьому найбільш небезпечними 
для життя територіями України з огляду на кількість зареєстрованих 
випадків умисних убивств та замахів на їх вчинення у розрахунку на 

1 Криминальные качели: как за 25 лет уровень преступности в Украине вырос в 
полтора раза. https://112.ua/statji/kriminalnye-kacheli-kak-za-25-let-uroven-prestupnosti-
v-ukraine-vyros-v-poltora-raza-320203.html
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100 тис. населення є місто Київ (31) та Київська область (18,8), а та-
кож Луганська (30,7), Донецька (29,5), Миколаївська (17,2), Одеська 
(12,9), Запорізька (12,9) та низка інших областей України1. Як бачимо, 
інтенсивність вбивств на 100 тис. населення значно перевищує так 
званий епідеміологічний поріг, що дорівнюється 7,6 випадків на 100 
тис. населення2.

Лише у 2017 р. вдалося повернутися до показників 2013 р., коли 
зафіксовано 5 145 умисних убивств при загальній кількості злочинів 
проти життя та здоров’я. За останні роки саме у 2017 р. була зафік-
совано найменша кількість насильницьких злочинів (38 274). Але це 
удаване благополуччя, адже наступний 2018 р. знов показав збільшен-
ня кількості умисних убивств на 8,0%. (5 557 фактів). У 2019 р. цей 
показник незначно знизився до 5 465 умисних убивств. Таке коливання 
у динаміці умисних убивств могло свідчити про те, що в передвиборні 
роки насильницька злочинність дещо стухає, а потім знову йде на під-
йом. При цьому, недивлячись на деяке зниження кількості умисних 
убивств у 2019 р., загальна кількість зареєстрованих злочинів проти 
життя та здоров’я у 2018–2019 рр. взяла курс на збільшення (у 2018 р. 
їх кількість досягала відмітки 39 164 діянь, а приріст склад 2,33%; 
у 2019 р. – 41 101 із приростом у 4,95%). Отже, за всіма канонами 
розвитку криміногенної ситуації нас знову очікує зростання насиль-
ницької злочинності в цілому й умисних вбивств, зокрема. 

На цьому тлі з огляду на те, що найвищою соціальною цінністю 
Українська держава визнає людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпеку, виглядає небезпечною динаміка самогубств 
як серйозної соціальної хвороби суспільства. Слід відмітити, що про-
блема самогубств внаслідок загострення багатьох соціально-еконо-
мічних, воєнно-політичних, морально-психологічних, епідемічних та 
ін. чинників дедалі стає для України вельми актуально. Суїцид зустрі-

1 Batyrgareieva V., Kalinina A., Babenko A, Energy infrastructure objects of ukraine 
as a public health threat: criminological analysis. Wiadomości lekarskie. 2019. Тom LXXII. 
Nr. 12. Cz. II. Р. 2439. (Р. 2434–2440)

2 International Statistics on Crime and Justice / Edited by S. Harrendorf, M. Heiskanen, 
S. Malby. Helsinki: European Institute for United Nations Office on Drugs and Crime 
(UNODC) Crime Prevention and Control 2010. Р. 8. (177 р.)
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чається серед різних верств населення. Однак особливе занепокоєння 
останнім часом викликає суїцидальна поведінка серед учасників АТО 
(ООС), дітей та підлітків. Понад тисячу учасників військового конфлік-
ту на Сході нашої країни покінчили життя самогубством. Це переважно 
молоді люди 1995–1998 років народження1. Ці втрати нерідко порівню-
ють із ситуацією, що склалася свого часу внаслідок участі контингенту 
радянських військ в бойових подіях в Афганістані 1979–1989 рр. Тоді 
незворотні втрати СРСР склали, окрім вбитих та тих, що померли від 
ран та хвороб, ще 1739 осіб, які загинули в аваріях та катастрофах, а так 
само покінчили життя самогубством2. 

Щодо самогубств підлітків, то у багатьох засобах масової інфор-
мації зазначається, що по Україні йде хвиля дитячих суїцидів. При 
цьому у відкритому доступі в Інтернеті можна знайти лише короткі 
повідомлення-звіти регіональних управлінь МВС3, однак загальних 
даних про смертність серед дітей та підлітків в офіційній статистиці не 
наводиться. Лише у звітності ВООЗ вдалося знайти таку інформацію, 
згідно з якою останніми роками коефіцієнт смертності від самогубств 
дітей у віці від 5 до 14 років в Україні склав 1,44. За іншими інозем-
ними інтернет-джерелами, цей показник дорівнюється 1,35. У 2019 р. 
в Україні було зареєстровано 111 самогубств або спроб самогубств 
серед дітей та підлітків6. 

1 Больше тысячи участников АТО покончили жизнь самоубивством. URL : https://
www.unian.net/war/10092818-bolshe-tysyachi-uchastnikov-ato-pokonchili-zhizn-
samoubiystvom.html (дата звернення: 12.04.2020)

2 Структура потерь в Афганистане. URL : rsva-ural.ruwp-content/uploads/2017/10/
struc.pdf (дата звернення: 12.04.2020)

3 Україною іде хвиля дитячих самогубств: як запобігти, як зупинити? URL: https://
nnovosti.info/articles/ukrajinoju_ide_hvilja_ditjachih_samogub stv_jak_zapobigti_jak_
zupiniti-62.html (дата звернення: 12.04.20209)

4 Preventing suicide: a global imperative. Geneva: World Health Organization; 2014. 
Р. 97 (102 р.)

5 Статистика суицида –2019 по странам. URL: https://zzackon.ru/blog/43811518233/
Statistika-suitsida-2019-po-stranamutm_referrer=mirtesen.ru?nr=1 (дата звернення: 
29.03.2020)

6 В Украине в 2019 году зарегистрировано 111 самоубийств или попыток самоу-
бийств несовершеннолетних. URL : http://news.join.ua/2037558-v-ukraine-v-2019-godu-
zaregistrirovano-111-samoubijstv-ili-popytok-samoubijstv-nesovershennoletnih/ (дата 
звернення: 29.03.2020)
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Тут ми не будемо давати аналіз детермінації існування розгля-
дуваного явища, лише відмітимо, що у 2017 р. наша країна, як й у 
попередні роки, знов увійшла у перелік 25 країн світу із найвищими 
показниками смертності через суїцид. Цей показник склав 15,3 ви-
падків на 100 тис. населення країни1, тобто шість з половиною тисяч 
українців добровільно пішли із життя. У 2018 р. ця цифра склала 15,8 
випадків на 100 тис. осіб2. І хоча рівень суїциду порівняно з 2005 р., 
коли зафіксовано 22,6 самогубств на 100 тис., істотно знизився, од-
нак ситуація в Україні залишається все ще тривожною та не виявляє 
стійкої тенденції до зниження кількості подібних випадків. При цьому 
частина зазначених випадків є результатом доведення особи до само-
губства. Тобто мають місце злочинний вплив на рішення особи піти 
із життя. Такі випадки на практиці отримують кваліфікацію за ст. 120 
КК України. У 2015 р. зафіксовано 86 випадків доведення до самогуб-
ства; у 2016 р. – 133; у 2017 р. – 109; у 2018 р. – 114; у 2019 р. – 109). 

Починаючи з 2013 р. в Україні спостерігається спалах кількості 
зафіксованих випадків кримінально караних побоїв і мордувань (май-
же три тисячі злочинних діянь (2 993) у 2013 р. проти 67 злочинів 
протягом 2012 р.). У наступні роки показники зазначених злочинних 
проявів досягли таких значень: у 2015 р. таких злочинів зареєстровано 
1459 фактів; у 2016 р. – 1028; у 2018 р. – 1314; у 201 р. – 1652. Й до 
цього часу, як бачимо, в цілому не відбулося стабілізації ситуації. 
В Україні, на жаль, є нерідкістю випадки катування. Не враховуючи 
значної латентності подібних діянь, лише за останні два роки офіційно 
зафіксована їх кількість збільшилася удвічі (у 2015 р. – 45; у 2016 р. – 
38; у 2017 р. – 47; у 2018 р. – 112; у 2019 р. – 96). Що стосується 
випадків погроз убивством, то після їх помітного падіння у 2017 р. 
(926 зафіксованих випадків) у 2019 р. цей показник знов досяг рівня 
2014–2015 рр. (1248 фактів). Як бачимо, порівняно із 2017 р. приріст 
діянь, передбачених ст. 129 КК, сягнув 34,77%. До цього слід додати 

1 В Украине озвучили плачевную статистику самоубивств. URL: https://
bdzhola.com /news/v-ukraine-ozvuchili-plachevnuju-statistiku-samoubijstv (дата звер-
нення: 07.03.2019)

2 Суицид – 2018: статистика, причины, знаки опасности. URL: https://www.b17.ru/
blog/suicid18 (дата звернення: 07.03.2019) 
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так само випадки сімейного насильства, кримінальну відповідальність 
за які було введено у червні 2017 р. 

У ситуації, що склалася з насильницькою злочинністю, не допо-
магає навіть відомий прийом «списання» значної кількості злочинних 
діянь на латентність, коли будь-яке помітне коливання у рівні злочин-
ності, не говорячи вже про її зниження, пояснювалося збільшенням 
тенденцій латентизації, пов’язаних з укриттям частини злочинів за 
різними причинами від реєстрації. У цій ситуації можемо припусти-
ти, що реальні розміри насильницької злочинності є ще значнішими. 

У продовження теми насильницької злочинності доцільно стисло 
охарактеризувати так само злочини проти волі, честі та гідності особи, 
що передбачені розділом ІІІ Особливої частини КК. Знов звернемося 
до цифр. Пік аналізованих правопорушень прийшовся на 2014 р., що 
зумовлювалося відомими подіями в історії нашої держави. За відо-
мостями Генеральної прокуратури України, у цей рік зареєстровано 
2202 злочини проти волі, честі та гідності особи. Лише за один рік їх 
приріст сягнув 355,9% (!). У наступному 2015 їх кількість знизилася 
на 33,7% (1459). Потім ситуація, здавалося б, почала стабілізувати-
ся. Так, у 2016 р. до статистичної звітності потрапило 1028 (приріст 
знов помічений негативною позначкою – 29,5%), у 2017 р. – лише 
805 злочинів (–21,69%). Однак починаючи із 2018 р. статистика 
взяла зворотній курс. У зазначеному році зареєстровано 1314 право-
порушень (приріст на 63,23%). Ще більше злочинів було внесено 
до статистичної звітності Генеральної прокуратури у 2019 р. (1652 
злочини з приростом до року попереднього на 25,72%). При цьому 
у структурі злочинів, передбачених зазначеним розділом, помітними 
є два показники, якими характеризуються такі діяння, як незаконне 
позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146) та торгівля людьми 
(ст. 149). Проаналізуємо їх.

Грубим порушенням права особи на свободу пересування та ви-
бору нею за її власним розсудом місця перебування є незаконне по-
збавлення волі або викрадення людини (ст. 146 КК). Повторимося, що 
структура злочинності проти волі, честі та гідності особи визначається 
насамперед за рахунок цих злочинів. У теперішній час незаконне по-



Розділ 2. Напрями реалізації стратегії зменшення можливостей вчинення злочинів

132

збавлення волі вимірюється сотнями випадків. Необхідно відмітити, 
що йдеться лише про ті факти, про які стало відомо правоохоронним 
органам. Максимум таких злочинів спостерігався у 2015 р., коли 
було зареєстровано 805 правопорушень. При цьому їх питома вага 
у структурі злочинів, відповідальність за які передбачена розділом 
ІІІ Особливої частини КК, дорівнювалася 85,1%. У наступні роки 
хоча й фіксується їх зниження порівняно з 2015 р. (у 2016 р. – 536; 
у 2017 р. – 503; у 2018 р. – 558; у 2019 р. – 518), проте вони все одно 
складають левову частку кримінально караних правопорушень роз-
ділу закону про кримінальну відповідальність (у 2016 р. – 77,57%; 
у 2017 р. – 58,62%; у 2018 р. – 64,27%; у 2019 р. – 56,06%). Отже, на 
частку незаконного позбавлення волі або викрадення людини сьо-
годні припадає максимальна кількість фактів порушень в загальній 
сумі злочинів проти волі, честі та гідності особи. Випадки знущання 
над людиною, пов’язані із позбавленням її фізичної свободи, стає 
в Україні нормою. 

Коли в Україні у 2017 р. намітилася певна стабілізації із загаль-
ною кількістю зареєстрованих злочинів, то випадки торгівлі людьми, 
навпаки, виявили тенденцію до безпрецедентного зростання. Лише 
за один рік їх приріст сягнув позначки 198,23%. У наступні роки від-
булося їх зниження, а потім знов намітилося зростання (268 випадків 
торгівлі людьми у 2018 р. зі зниженням на 21,18% та 346 – у 2019 р. 
із приростом на 17,91%). Якщо пояснити зростання цих злочинів 
у 2017 р. ще можна (справа в тому, що цей рік МВС України був оголо-
шений Роком боротьби з торгівлею людьми, і за «доброю» традицією 
треба було б показати суспільству титанічність зусиль, які вживаються 
правоохоронними органами, аби приборками хвилю цих злочинів, 
і що відповідно не могло не відбитися на реєстрації аналізованих зло-
чинів, тобто збільшенні їх кількості), то помітне зростання випадків 
торгівлі людьми у 2019 р., вочевидь, пояснюється вже не режимом 
«ручного управління» статистикою, а серйозними внутрішніми при-
чинами існування й розвитку цього негативного явища.

Із нульових показників у 2014 р. різко піднялися у статистиці 
вгору відмітки й про факти захоплення заручників (ст. 147 КК). У за-
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значеному році в Україні зафіксовано 41 випадок захоплення заруч-
ників. Потім динаміка достатньо різко пішла на спад: у 2015 р. – 19; 
у 2016 р. – 7; у 2017 р. – 3. Протягом двох останніх років їх кількість 
знов дещо підвищилася: у 2018 р. – 6, у 2019 р. – 8.

В умовах сьогодення недивним виглядає факт збільшення про-
тягом останніх трьох років злочинів проти виборчих, трудових та 
інших особистих прав і свобод людини та громадянина (розділ V КК). 
Після майже трикратного зменшення кількості цих злочинів протягом 
кількох років, що передували 2017 р. (у 2013 р. зареєстровано 14495 
злочині; у 2014 р. – 9628; у 2015 р. – 6706; у 2016 р. – 6497; у 2017 р. – 
5458), знов відбулося їх відчутне збільшення (у 2018 р. зафіксовано 
7059; у 2019–7219). Таким чином, у 2019 р. кількість злочинів лише за 
два роки (порівняно зі «спокійним» 2017 р.) збільшилась на третину 
(+32,26%). Відмічене збільшення відбулося насамперед за рахунок 
збільшення кількості таких діянь, як порушення недоторканності 
житла (ст. 162) та порушення недоторканності приватного житла 
(ст. 182). У порівнянні знов-таки із 2017 р. за два минулих роки приріст 
склав 44,49% та 39,07% відповідно. Тривожні тенденції, що є прямим 
свідченням аномії українського суспільства, спостерігаються так само 
й щодо ухилення від сплати аліментів на утримання дітей (ст. 164) 
(вибірковий аналіз лише у 2018 р. констатує збільшення останніх 
на 42,30%); невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших 
установлених законом виплат (ст. 175) (протягом 2018 р. збільшення 
порівняно з роком попереднім на 22,63%). 

Неоднозначною виглядає у країні ситуація зі злочинами проти 
власності. Починаючи з 2014 р. лише за два роки цей різновид зло-
чинності збільшився на 30,26%. У 2016 р. за даними Генеральної 
прокуратури України зареєстровано 405 549 злочинів проти власності. 
Це збільшення відбулося насамперед за рахунок кількості корисливих 
та насильницько-корисливих правопорушень. Спад цієї злочинності, 
що розпочався із 2017 р., хоча й компенсував ситуацію значного по-
гіршення криміногенної обстановки зі злочинами проти власності, 
що мала місце у попередні роки, однак в цілому таке покращення ви-
глядає достатньо насторожуючим. Можемо зробити припущення, що 
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причиною такому зниженню є, по-перше, банальна невіра населення 
у спроможність правоохоронної системи викрити злочинців, а отже, 
безпрецедентне посилення процесів латентизації у сфері аналізованої 
злочинності (варто лише згадати майже трикратну різницю у кіль-
кості зареєстрованих та облікованих кримінальних правопорушень), 
а по-друге, тимчасовим зменшення підконтрольної українськими 
властями території. 

При цьому показники по окремих злочинах аналізованої групи ізо-
морфні загальному тренду, що спостерігається у динамці злочинності 
проти власності. Так, у динаміці крадіжок у цілому та окремих її різно-
видах спостерігається різке збільшення їх кількості у 2015–2016 рр. із 
не менш значним зниженням показників у наступні роки. Здавалося б, 
уже ніщо не вразить уявлення пересічної людини більше, ніж безпре-
цедентне зростання рівня злочинності загалом та крадіжок, зокрема, за 
два зазначені роки «розквіту» злочинності (приріст кількості крадіжок 
у 2016 р. до 2014 р. склав на 37,62%). Однак не менш безпрецедентне 
зниження кількості крадіжок (–36,71%) змушую гостро поставити 
запитання: чи є таке зниження наслідком ефективності проведених 
реформ правоохоронної системи або це є проявом дії будь-яких екзо-
генних за своєю природою факторів? Адже крадіжки у кількісному 
значенні у структурі злочинності є її кістяком (43–3%). Лише в тому 
випадку, коли він буде зломлений, можна, напевно, стверджувати про 
успішність системи профілактики та боротьби з цими злочинами на-
самперед з боку правоохоронних органів. Однак пропорції крадіжок 
у загальному масиві злочинності залишаються незмінними (навіть 
ближче до свого максимуму) навіть при «тотальному» зниженні рівня 
злочинності в країні. А це означає лише одно – добре «працює» відома 
система, спрямована на заниження показників злочинності. Подібна 
ситуація характерна так само й для грабежів, розбоїв, шахрайських 
дій тощо: в цілому помітне зниження кількісних показників при до-
триманні їх «звичайних» пропорцій у структурі злочинності. Із цього 
тренду дещо випадає лише вимагання (ст. 189 КК). Як виявляється, 
2016 рік не став роком максимального значення показників цього зло-
чину. У 2019 р. вимагань зафіксовано навіть більше, ніж у піковому 
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році злочинної турбулентності (733 проти 594). Навпаки, констатуєть-
ся їх збільшення майже на чверть (+23,40%). Це може говорити про 
те, що корислива злочинність в Україні набуває агресивних і разом із 
тим «раціональних» форм реалізації корисливих мотивів, при яких 
злочинець не уникає можливості бути «ідентифікованим» потерпілим. 

У продовження теми кримінальної агресії слід зупинитися й на 
аналізі злочинів проти громадської безпеки, передбачених розділом 
ІХ КК, родовим об’єктом протиправних посягань якого є стан захище-
ності суспільства в цілому та кожного його члена, зокрема, від джерел 
підвищеної небезпеки, як-от: діяльності злочинних або терористичних 
угруповань, зброї та вибухових пристроїв, радіоактивних і легкозай-
мистих матеріалів тощо. Аналізуючи кількісно-якісні показники цього 
різновиду злочинності, насамперед відзначимо про певні парадокси, 
якими характеризується незаконний обіг зброї в Україні. Сьогодні 
ніхто точно не знає про масштаби арсеналу зброї, що знаходиться 
у населення. І це не лише стрілецька зброя спортивного призначення, 
для самооборони або мисливства, тобто «цивільна» зброя, а й зброя 
бойового призначення – гвинтівки, кулемети, гранатомети, автомати та 
ін. Підкреслимо, що тут не йдеться про зброю незаконних військових 
формувань, походження й обіг якої є окремою темою. Вважаємо, що 
жодні цифри офіційної статистики не здатні сьогодні відбити обсяги 
цього обігу. Парадоксом, на наш погляд, є той факт, що навіть не 
дивлячись на очевидне всім й кожному поширення на підконтрольній 
українській владі території незаконного обігу зброї (не в останню 
чергу внаслідок військового конфлікту на Сході країни), кількість 
зафіксованих фактів незаконного поводження зі зброєю, бойовими 
припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 КК) демонструє 
завідну стабільність, порівняною із роками, що передували до зазна-
ченого конфлікту. Не можна не відзначити й тенденцію до зниження 
їх кількості в останні два роки. Порівняно із роком максимальної їх 
кількості (2017), коли було зафіксовано 8002 злочини, у 2018 р. від-
булося помітне їх зниження на 6,70% (7466); у 2019 р. це зниження 
у розрахунку до 2017 р. уже складало 22,47% (!) (6204)). За останні 
вісім років у 2019 р. зареєстрована найменша кількість злочинів, 
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передбачених ст. 263 КК (6204). Подібні тенденції спостерігаються 
так само у реєстрації правопорушень, пов’язаних із незаконним ви-
готовленням, переробкою чи ремонтом вогнепальної зброї або фаль-
сифікацією, незаконним видаленням чи зміною її маркування, або 
незаконним виготовленням бойових припасів, вибухових речовин чи 
вибухових пристроїв (ст. 2631 КК).

Водночас цікаво у плані співставлення звернутися до показників 
створення не передбачених законом воєнізованих або збройних фор-
мувань (ст. 260 КК). Ще деякий час тому таких випадків в Україні 
взагалі не було. На сьогодні їх кількість вимірюється сотнями. Так, 
якщо у 2013 р. в ЄРДР не було зафіксовано жодного випадку створен-
ня подібних формувань, то у 2014 р. таких діянь обліковано вже 457. 
У 2015 р. заявлено про максимальну їх кількість – 543. І хоча наступні 
роки свідчать про поступове їх зниження (у 2016 р. – 536; у 2017 р. – 
431; у 2018 р. – 396; у 2019 р. – 305), але все одно ці злочинні прояви 
стали «буденністю» нашого життя. 

Зовсім новим явищем для України стає тероризм. За влучним 
висловом представників мас-медіа, сьогодні ми живемо в терорис-
тичній реальності: якщо раніше подібних випадків у статистиці не 
фіксувалося взагалі внаслідок їх відсутності, то лише у 2014 р. об-
ліковано 1499 терористичних актів (ст. 258 КК); 478 випадків ство-
рення терористичної групи або терористичної організації (ст. 2583 
КК); 54 факти фінансування тероризму (ст. 2585 КК). Рік 2015-й дав 
1 295 облікованих терористичних актів; рекордну кількість (майже 
з двократним збільшенням) випадків створення терористичної групи 
або терористичної організації (849) та трикратним приростом фактів 
фінансування такої діяльності (138). Невипадково у Службі безпеки 
України заявляли про рекордну кількість терактів в Україні. У 2016 р. 
до обліку Генеральної прокуратури потрапила рекордна кількість те-
рористичних актів будь-коли вчинених на території України (1865). 
Разом із тим інші терористичні дії-«сателіти» пішли на спад (391 і 84 
злочини відповідно). 

Починаючи з 2017 р. вектор розвитку аналізованої кримінальної 
дійсності повністю змінився на протилежний – спостерігається посту-
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пове зменшення терористичних ексцесів за всіма «терористичними» 
статтями. Так, потягом 2017–2019 рр. за ст. 258 КК зафіксовано відпо-
відно 1385, 950 і 909 діянь; за ст. 2583 КК – 274, 175 і 164 злочини; за 
ст. 2585 КК – 74, 51 і 33. Хоча нібито й перейдений «рубікон», однак 
заспокоюватися ще рано, адже випадки проявів терористичних дій 
вимірюються сотнями. Тому організація й проведення досліджень 
стосовно цього загрозливого явище наразі є перспективним напрямом 
кримінологічної науки. На цьому тлі випадки бандитизму виглядають 
нечисленними. У 2019 р. (порівняно із критичним у плані погіршен-
ня кримінальної обстановки в країні 2017 р.) кількість злочинів, 
передбачених ст. 257 КК (Бандитизм), знизилася удвічі, досягнувши 
показників 2013 р. (15 фактів), чого не можна сказати про кількість 
випадків створення злочинних організацій (ст. 255 КК). Порівняно 
із 2014 р., коли було зареєстровано всього 5 фактів, у 2019 р. їх кіль-
кість зросла у понад 13 разів (68 злочинів). У 2017 р. таких випадків 
зафіксовано ще більше – 88.

Справжнім лихом для України стали випадки завідомо неправ-
дивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи 
пошкодження об’єктів власності (ст. 259 КК). За неповні десять років 
їх кількість збільшилася у сім разів – із 247 злочинів у 2013 р. до 
1715 – у 2019 р. 

У продовження теми безпекового виміру життя людини в Україні 
не можна не відзначити й про «нове» для України явище – злочини 
проти основ національної безпеки України, яка за визначенням, наве-
деним у Законі України «Про основи національної безпеки України», 
представляє собою захищеність життєво важливих інтересів людини 
і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий 
розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралі-
зація реальних та потенційних загроз національним інтересам <у 
багатьох сферах суспільного життя> при виникненні негативних 
тенденцій до створення потенційних або реальних загроз національ-
ним інтересам1.

1 Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 р. 
№ 964-IV. Відом. Верхов. Ради. 2003. № 39. Ст. 351.
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Із декларативного положення про захист цих засад сьогодні це за-
вдання перетворилося на життєво важливу потребу всіх і кожного, хто 
проживає в Україні. Напевно, в історії України як єдиної неподільної 
держави ніколи не фіксувалося стільки посягань на основи націо-
нальної безпеки України (лише у 2014 р. зафіксовано понад п’ятисот 
(527) кримінально караних правопорушень у цій сфері). Й до цього 
часу кількість цих злочинів свідчить про велику небезпеку для основ 
української державності (2015 р. – 473; 2016 р. – 302, 2017 р. – 325; 
2018 р. – 428; 2019 р. – 379 ). 

Що стосується окремих складів злочинів, передбачених розділом І 
Особливої частини КК, то у 2014 р. зафіксовано 285 кримінально ка-
раних посягань на територіальну цілісність і недоторканність держави 
(ст. 110 КК); у 2015 р. – 217; у 2016 р. – 93; у 2017 р. – 136; у 2018 р. – 
165; у 2019 р. – 135; злочинів, спрямованих на насильницьку зміну чи 
повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади 
(ст. 109 КК), – 91 випадок у 2014 р. і 48 випадків у 2015 р.; у 2016–45; 
у 2017 р. – 52; у 2018 р. – 72; у 2019 р. – 52; фактів державної зради 
(ст. 111) – у 2014 р. – 65 злочинів; у 2015 р. – 80 злочинів; у 2016 р. – 
126 діянь; у 2017 р. – 89; у 2018 р. – 127; у 2019 р. – 123; випадків 
диверсії (ст. 113 КК) – у 2014 р. 59 діянь; у 2015 р. – 41; у 2016 р. – 11; 
у 2017 р. – 8 злочинів; у 2018 р. – 11; у 2019 р. – 9. 

У цьому зв’язку не викликає сумнівів, що на практиці існує велика 
потреба у теоретичних напрацюваннях щодо кваліфікації діянь проти 
основ національної безпеки, їх розслідування, запобігання та протидії. 

Ще деякий час тому (принаймні кілька десятиліть) наркоманія 
й так звана наркотична злочинність в Україні не розглядалася як така 
проблема, що вимагає серйозної уваги. Проте за останні 20–25 років 
характер структури злочинності у державі зазнавав кардинальних 
змін. Це відбувалося за рахунок переважання в ній протягом багатьох 
років (до 2014 р.) наркотичної злочинності над злочинами насиль-
ницької спрямованості, які за історію радянської доби перевищували 
будь-які інші, поступаючись лише злочинам проти власності і хулі-
ганству. Питома вага засуджених за злочини, пов’язані з незаконним 
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів, до 2014 р. у загальній масі всіх засуджених осіб складала 
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приблизно 16–21%. В останні роки відсоток таких осіб дещо знизив-
ся (до 12–14%), але це сталося за рахунок зменшення територій, на 
які поширюється юрисдикція України та які традиційно «надавали» 
левову частину наркотичних правопорушень. До цього різновиду 
злочинності «примикають» й ті протиправні діяння, що вчиняються 
під впливом хронічної наркоманії, при якій рушійною силою по-
ступків особи стає потреба в наркотиках (наприклад, корисливі та 
корисливо-насильницькі злочини, вчинені з метою отримання коштів 
на придбання цих речовин), а також злочинні діяння, вчинені у стані 
наркотичного сп’яніння. Серед останніх чимало злочинів проти життя 
та здоров’я особи. 

Гострота й актуальність цієї проблеми полягає і в тому, що значна 
кількість злочинців-рецидивістів, злочинна «кар’єра» яких нараховує 
кілька засуджень, вмирає, врешті-решт, від зловживання наркотиками 
або хвороб, які розвиваються внаслідок вживання цих речовин або які 
є супутніми наркоманії. Взагалі серед злочинців хворі на наркоманію 
становлять особливий різновид. Їх упертість у продовженні злочинної 
діяльності багато в чому зумовлюється саме хворобливими змінами 
в організмі: сенс їх існування – у добуванні наркотиків і намаганні 
отримати задоволення від їх вживання. Поведінка цих злочинців дуже 
важко піддається корекції. Наслідком такого кардинального зміщення 
акцентів у житті людини нерідко стає ігнорування нею будь-яких сус-
пільних вимог. Тому відмовитися від учинення злочинів, пов’язаних як 
із незаконним обігом наркотичних засобів, так і з добуванням коштів 
на їх придбання, навряд чи така особа зможе самостійно без серйоз-
ної запобіжної роботи з ними. Сама по собі наркотична залежність 
пов’язана з високою криміногенністю, оскільки установлено, що будь-
який споживач наркотичних речовин здійснює щорічно у середньому 
275 (!) незаконних діянь1. 

Якщо в 2011 р. в Україні зафіксовано 53 206 злочинів у сфері неза-
конного обігу наркотиків, то з 2013 по 2016 рр. їх реєстрація зменшилася 
майже вдвічі (у 2016. зареєстровано 22 217 наркозлочинів), а в 2017 р. 
відбулося їх помітне зростання (27 912) з незначним зменшенням 

1 Овчаренко Н. А., Сосин И. К., Пинский Л. Л., Мишиев В. Д. Медико-социальные 
проблемы опиоидной зависимости: монографія. Луганск: Промпечать, 2013. С. 8. 
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в 2018 р. (27 007) і знов збільшенням у 2019 р. (28774). При цьому 
найбільшу питому вагу в структурі наркозлочинності становлять зло-
чини, пов’язані зі зберіганням, перевезенням і т. д. наркотиків без мети 
збуту (ст. 309 КК). У середньому цей показник сягає 65–67%. Другу 
позицію посідають злочинні діяння, пов’язані зі збутом наркотичних 
засобів (ст. 307 КК) – приблизно 20%; третю – незаконний посів або 
вирощування снодійного маку або конопель (ст. 310 КК) – 5–6%. 

Водночас відмітимо, що наведена статистика, що відображає гене-
ральний тренд зниження аналізованої злочинності аж до 2017 р., не ви-
тримує ніякої критики, оскільки в суспільстві лише загострюється про-
блема наркоманії внаслідок збільшення кількості наркозалежних осіб 
і злочинів, що здійснюються на грунті наркоманії. Подібна ситуація, на 
наш погляд, пов’язана не з поліпшенням криміногенної обстановки, а, 
навпаки, з погіршенням роботи правоохоронних органів в аналізованій 
площині, що зумовлено: по-перше, прорахунками в реформуванні пра-
воохоронних органів, зокрема, у сфері кадрової політики (звільнення 
досвідчених працівників, ліквідація територіальних підрозділів по бо-
ротьбі з незаконним обігом наркотиків, недоліки в підготовці кадрів для 
правоохоронних органів та ін); по-друге, освоєнням наркозлочинцями 
нових форм і видів протиправної діяльності, (наприклад, перенесення 
більшої частини наркозлочинності в онлайн-простір, що виключає 
безпосередній контакт продавця з покупцем наркотиків); по-третє, 
використанням новітніх прийомів реклами і поширення наркотичних 
і психотропних засобів та ін. Закономірними наслідками такої ситуації 
стали: 1) активізація наркозлочинців із розширенням сфер своєї проти-
правної діяльності та асортименту наркотичних речовин; 2) збільшення 
ринку за допомогою залучення в незаконний обіг нових верств населен-
ня; 3) запізніла реакція правоохоронних органів щодо протидії злочинам 
у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, 
їх аналогів або прекурсорів1. 

1 Бабенко А. М. Сучасний стан і тенденції наркозлочинності, вбивств та само-
губств у містах і сільських районах України: кримінологічний вимір та запобігання. 
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: 
науковий журнал. 2018. Спеціальний випуск № 1 (91) «Протидія наркозлочинності 
в Україні та у світі: проблеми та шляхи їх вирішення». С. 16–26.
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Чимало випадків нераціонального шкідливого ставлення до при-
роди у національному законодавстві сьогодні піднесено до рангу 
кримінально караних правопорушень. Розділ VIII («Злочини проти 
довкілля») КК України присвячено саме злочинам проти довкілля. 
Порівняно із 2013–2014 рр. відбулося помітне збільшення злочинів 
проти довкілля (у 2013 ц 2014 рр. зареєстровано відповідно 2923 
і 2624 злочини). А пік цих злочинів відмічався у 2016 р., в якому за-
реєстровано 3 941 аналізоване правопорушення. Згодом відбулося їх 
незначне скорочення (2017 р. – 3765; 2018 р. – 3529; 2019 р. – 3769). 
І хоча їх питома вага у структурі злочинності складає менше 1%, проте 
наслідки багатьох із них матиме не лише пролонгований характер, а й 
вже зараз завдають непоправного збитку як господарству країни, так 
й в цілому екобалансу відповідних територій. Якщо раніше йшлося 
про величезні збитки природі від техногенних катастроф, кількість 
яких, на щастя, вимірювалась ліченими одиницями, то сьогодні не-
малі збитки природі, по суті, є колективним «вкладом» чисельних 
членів нашого суспільства. Щодо структури злочинів, передбачених 
розділом VIII, то найпоширенішими є такі з них: незаконна порубка 
лісу (ст. 246 КК), порушення правил охорони або використання надр 
(ст. 240 КК), незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним 
добувним промислом (ст. 249 КК), забруднення або псування земель 
(ст. 239 КК), забруднення атмосферного повітря (ст. 241 КК), неза-
конне заволодіння грунтовим покривом (поверхневим шаром) земель 
(ст. 2391 КК) та ін. 

Якщо за минулих часів довкілля потерпало головним чином від 
забруднення водойм та атмосферного повітря, незаконної порубки 
лісу, незаконного полюванням, то сьогодні до «традиційних» право-
порушень додалися ще й злочини, що перетворилися на національне 
лихо, коли відкрито знімається з лугів та полів родючий чорнозем, 
хижацьким способом добувається бурштин, із порушенням будь-яких 
технологічних вимог вилучається з нафтогазоносних надр нафта, газ 
і супутні компоненти, добувається вугілля, мінеральна вода тощо. Тоб-
то головний «інтерес» у правопорушників зараз все більше зміщується 
з рослинного та тваринного світу на корисні копалини та ґрунтовий 
покрив земель. І ця тенденція, на жаль, зберігатиметься й у подальшо-
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му. Причому у різних частинах України злочинці «спеціалізуються» 
на незаконному добуванні корисних копалинах певних видів. Якщо 
виходити із співвідношення кількості вчинюваних у цій сфері злочинів 
у тих чи інших природно-географічних регіонів України, то, на думку 
опитаних фахівцями НДІ ВПЗ НАПрН України співробітників Націо-
нальної поліції із шести областей України (Волинська, Закарпатська, 
Житомирська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області), найбільш 
за все корисних копалин на теперішній час незаконно вилучається 
у Поліссі (насамперед Рівненська і Житомирська області), на Буковині, 
Волині, в Закарпатті та на Донбасі. Так, за результатами опитування, 
у Поліссі випадки порушення правил охорони або використання надр 
(ст. 240 КК України) складають 98%; на Буковині – 15% та Волині 
22%; на Закарпатті – 6% та Донбасі – 5%1.

Що ж найчастіше стає предметом злочинного інтересу у сфері 
екології? На першому місті, на думку опитаних правоохоронців, це 
бурштин (майже кожне друге правопорушення, де предметом злочину 
є корисні копалини, пов’язаний саме з його незаконним видобуван-
ням), далі йде – пісок, що застосовується у вогнетривкій та цементній 
промисловості, метали (чорні, кольорові, рідкісні, благородні, розсія-
ні, рідкоземельні), нафта, торф, газ, вугілля та ін. Особливу суспільну 
небезпечність цим даянням надає той факт, що вони вчиняються 
в групі з використанням різних пристосувань і механізмів, взагалі-то 
саморобних та погано пристосованих до такого виду робіт. Отже, 
має місце порушення правил техніки безпеки ведення відповідної 
господарської діяльності, створюється загроза для життя і здоров’я 
самих правопорушників та інших людей. Можна припустити, що ці 
злочини відрізняються значним рівнем рецидиву. Що стосується не-
законно добитого бурштину, що він вивозиться за кордон. Тут можна 
лише здогадатися, які схеми його вивозу «відпрацьовані».

Наслідки такого нераціонального, хижацького ставлення до при-
родних багатств України за самими приблизними підрахунками при-
зводить до опустелювання та відповідно зміни клімату, забруднення 

1 Примітка. Сума показників перевищує 100%, оскільки респондентами нада-
валося кілька варіантів відповіді.



2.1. Аналіз сучасної криміногенної ситуації в Україні як інформаційна модель...

143

ґрунту та утворення зсувів і пустот, зникнення багатьох видів тварин 
і птахів тощо. Внаслідок усього переліченого страждає унікальна 
екосистема територій, і з країни, кліматичні умови якої свого часу 
визнавалися еталоном для існування людини як біологічного виду, 
згодом Україна може перетворитися непридатні для проживання та 
ведення господарства землі. 

До засад національної безпеки держави, безумовно, належить 
моральне здоров’я нації, стан якого визначається упорядкованістю 
певних сфер людського життя за канонами моралі, етики, культури, 
релігії, відповідної ідеології, нарешті, нормами права1. Аналізуючи 
рівень злочинів, передбачених розділом ХІІ УК (Злочини проти гро-
мадського порядку та моральності), необхідно відмітити відчутне 
зниження їх загальної кількості. Так, якщо наприкінці нульових і на 
початку десятих років злочинних проявів проти громадського по-
рядку та моральності в Україні реєструвалося близько 15–16 тис. на 
рік (2009 р. – 16 255 злочинів; 2010 р. – 15 557; 2011 р. – 15 980), то 
починаючи з 2012 р. зафіксовано їх різке падіння. У 2012 р. вчинено 
11 238 злочинів; у 2013 р. – 10 949; у 2014 р. – 9 555; у 2015 р. – 8 591; 
у 2016 р. – 7 659. У 2017 р. зниження цих злочинів припинилося, 
оскільки знов був взятий курс на їх збільшення (у 2017 р. – 7 831; 
у 2018 р. – 8263). Проте у 2019 р. за відомостями Генеральної про-
куратури України зареєстрована рекордна низька (принаймні за де-
сятилітній період) кількість аналізованих правопорушень (6576). 
При цьому питома вага тяжких та особливо тяжких правопорушень 
у структурі злочинності проти громадського порядку та моральності 
в окремі роки доходила до 50–53%. 

Що стосується окремих видів злочинів із цього розділу, то їх 
динаміка відрізняється різновекторністю. Так, наприклад, порівняно 
з 2013 р. кількість хуліганських проявів (ст. 296 КК) знизилася з 6315 
до 3401, тобто на 46,14%. Складно піддається будь-якому логічному 
поясненню ситуація зі злочинами, що виражаються у надрузі над 

1 Усатова Т. І. Кримінологічна характеристика та запобігання створенню або 
утриманню місць розпусти і звідництву в Україні: дис. … канд. юрид. наук. Харків, 
2018. С. 17. 
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могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого (ст. 297 
КК). Істотний спад в один рік компенсується значним сплеском (іно-
ді двократним) цих правопорушень у рік наступний (2013 р. – 1860; 
2014 р. – 1608; 2015 р. – 1932; 2016 р. – 1662; 2017 р. – 1815; 2018 р. – 
2030; 2019 р. – 1085).

Третю позицію у структурі злочинності проти громадського поряд-
ку і моральності посідають правопорушення, пов’язані з ввезенням, 
виготовлення, збутом і розповсюдженням порнографічних предметів 
(ст. 301 КК). Якщо проаналізувати кількісні параметри подібних діянь, 
то можна побачити, що у 2016 р. відбулося їх збільшення на третину 
(із 1028 правопорушень у 2015 р. до 1662 у наступному році). І така 
ситуація спостерігалася ще два роки – у 2017 р. зафіксовано 1541 
злочин та у 2018 р. – 1665. У 2019 р. офіційно знов констатовано їх 
зниження на третину (1041). 

Протягом низки років у цілому спостерігається тенденція до 
зниження випадків звідництва, створення або утримання місць роз-
пусти, із помітним сплеском цих діянь лише у 2014 р. Так, у 2010 р. 
подібних правопорушень було зареєстровано 666; у 2011 р. – 655; 
у 2012 р. – 534; у 2013 р. – 420. У 2014 р. у розріз тенденції до загаль-
ного зниження злочинів, передбачених розділом ХІІ Особливої части-
ни КК, кількість злочинів, кваліфікованих за ст. 302 КК, сягнула 509. 
Потім знов відбувається переважно зниження цих злочинів: у 2015 р. 
обліковано – 476 злочинних діянь, у 2016 р. – 342, у 2017 р. – 234, 
у 2018 р. – 225; у 2019 р. – 259. 

Вирізняється відсутністю усталеної тенденції й динаміка випадків 
реєстрації сутенерства або втягнення особи в заняття проституцією. 
Окремі періоди збільшення розглядуваних злочинів «компенсують-
ся» їх подальшим зниженням. У 2013 р. потрапили до офіційної 
реєстрації 259 злочинів. У 2014 р. їх кількість збільшилася на 17% 
(303 правопорушення). Наступні два роки продемонстрували знов 
зниження (2015 р. – 239 і 2016 р. – 224). У 2017 р. відмічається нове 
збільшення аж на 47,77% (331). Негативна динаміка продовжилася 
й у 2018 р., коли у звітності органів прокуратури зафіксовано 412 
злочинів (+24,47%). Деяке зниження до показників 2017 р. відмічено 
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у 2019 р. У цьому році зареєстровано 336 правопорушень, пов’язаних 
із сутенерством або втягненням особи в заняття проституцією. 

Усталена позитивна динаміка серед злочинів, передбачених роз-
ділом ХІІ КК, спостерігається лише стосовно випадків втягнення 
неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304 КК). Це підтверджу-
ють цифри, які у 2019 р. порівняно із роком 2013-м демонструють 
дуже велике зниження цих правопорушень на 80,53% (2013 р. – 791; 
2014 р. – 616; 2015 р. – 526; 2016 р. – 322; 2017 р. – 282; 2018 р. – 234; 
у 2019 р. – лише 154). 

Водночас насторожливою є ситуація в Україні із жорстоким по-
водженням із тваринами, передбаченим ст. 199 КК. І причиною не-
гативної динаміки, напевно, є не лише зміни, внесені до КК у 2017 р., 
якими до об’єктивної сторони злочину додано ще кілька форм (зокре-
ма, публічні заклики до вчинення діянь, які мають ознаки жорстокого 
поводження з тваринами, та поширення матеріалів із закликами до 
вчинення таких дій) та внесено низку кваліфікуючих ознак, а й акти-
візація чисельних зоозахисних течій, а так само суспільний резонанс, 
який нерідко виникає через вчинення таких волаючих правопорушень. 
Крім того, на фахівців правоохоронних органів, це, вочевидь, поясню-
ється покращенням виконавчої дисципліни щодо реєстрації та обліку 
злочинів. Порівняно із 2014 р. реєстрація цих злочинів збільшилася 
майже у чотири рази – із 41 до 199 випадків. 

Щорічне зростання автотранспортного парку в Україні, постійна 
інтенсифікація й ускладнення дорожнього руху та збільшення пито-
мої ваги й значення техногенної складової у вигляді різноманітного 
застосування транспортних засобів у процесі розвитку людського по-
тенціалу зумовлюють той факт, що автотранспортні правопорушення, 
у тому числі й злочинні їх форми, перетворюються на широкомасш-
табне, підчас непояснене з точки зору людської логіки, лихо. І хоча 
зазначені тенденції не є якимось власним сумним «надбанням» лише 
нашої країни, проте корені проблеми багато в чому є спільними для 
будь-якого сучасного суспільства, в якому запроваджуються складні 
технічні системи, прилади, механізми, пристроїв та ін., призначені 
для переміщення людей, товарів тощо. 
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Особливо в останнє десятиліття незадовільний стан рівня безпеки 
дорожнього руху й експлуатації транспорту в Україні разом із підви-
щенням інтенсивності перевезень призвів до істотного збільшення 
кількості автотранспортних пригод. Незважаючи навіть на повне за-
вантаження інформаційного простору кричущими фактами про масову 
загибель людей внаслідок дорожньо-транспортних пригод на дорогах, 
аварій на залізничних переїздах тощо, суспільство залишається нібито 
у стані перманентної дезорганізації, лише пасивно спостерігаючи за 
скочуванням людства у прірву техногенного хаосу. 

Аналіз статистики вчинених злочинів, передбачених розділом ХІ 
КК, свідчить про гігантський стрибок цих правопорушень у 2014 р., 
коли зафіксовано їх зростання на 113,13% (з 11589 до 24700 злочи-
нів). У 2016 р. їх кількість сягає 26170 (+5,95% порівняно з 2014 р.). 
Починаючи з 2017 р. спостерігається їх зниження (2018 р. – 17485; 
2019 р. – 17210). Однак у подальшому показників 2013 р. досяг-
ти так й не вдалося. Подібна ситуація характерна й для злочинів-
«індикаторів» цього розділу закону про кримінальну відповідаль-
ність, тобто злочинів, передбачених статтями 286 (Порушення правил 
безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які 
керують транспортними засобами) та 289 (Незаконне заволодіння 
транспортними засобами). Так, максимальний підйом цих злочинів 
припав на 2016 р., в якому зареєстровано 11290 і 12205 діянь відпо-
відно. При цьому максимальне їх збільшення, відтворюючи тренд всіх 
злочинів аналізованої групи, відбулося так само у 2014 р. Наприклад, 
у цьому році кількість злочинів, кваліфікованих за ст. 289 КК, зросла 
на 289,29% (!) При цьому останніми роками 20–22% потерпілих від 
порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації тран-
спорту зазнають гибелі. 

У вісім разів в Україні з 2013 р. по 2019 р. збільшилася кількість 
випадків знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів 
транспортного засобу (ст. 290 КК). При цьому спостерігається уста-
лена тенденція до їх зростання. 

Тому недаремно аналіз законопроектів, поданих і зареєстрованих 
у Верховній Раді України протягом останніх років, свідчить про збе-
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реження серед пріоритетних напрямів розвитку кримінально-правової 
політики держави такого напряму, як, зокрема, убезпечення життя та 
здоров’я особи на дорогах шляхом посилення кримінальної відпові-
дальності за порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуа-
тації транспорту. Водночас з метою зниження в Україні рівня аварій-
ності та ступеня тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод 
прийнято Державну програму підвищення рівня безпеки дорожнього 
руху в Україні на період до 2020 року1 та Стратегію підвищення рівня 
безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року2. 

Дедалі в умовах небувалого розвитку науково-технічного прогресу, 
механізації та автоматизації виробничих процесів актуальною зали-
шатиметься проблематика правопорушень, що відбуваються у сфері 
виробництва. Адже достатньо лише однієї аварії на вибухонебезпеч-
ному виробництві або виробництві, на якому використовуються ядерні 
й радіоактивні матеріали, щоб сталося непоправне екологічне лихо. 
В Україні про це добре відомо, оскільки свого часу наша країна стала 
сумно звісною у світі за наслідками масштабної аварії на ЧАЄС. Що 
стосується аналізу статистичних відомостей щодо злочинів, перед-
бачених розділом Х КК (Злочини проти безпеки виробництва), то 
помітні збільшення в окремі роки «компенсуються» не менш помітним 
зниженням цих злочинів в інші періоди. Так, у 2014 р. (порівняно із 
роком минулим) зафіксовано зниження на 25,6%, а у 2018 р., навпаки, 
збільшення на 30,78%. Така ситуація в цілому спостерігається й за 
окремим правопорушеннями цього розділу КК. Наприклад, у 2014 р. 
відбулося помітне зниження випадків порушень вимог законодавства 
про охорону праці (ст. 271) на 20,12% та порушень правил безпеки під 
час виконання робіт з підвищеною небезпекою (ст. 272) на 25,72%, тоді 
як у 2018 р. зареєстровано збільшення цих правопорушень на 9,18% 
та 53,26% відповідно. Тобто й до цього часу стосовно цих злочинних 

1 Державна програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на 
період до 2020 року: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 
2018 р. № 435. Офіційний вісник України. 2019. № 100. Ст. 3348.

2 Стратегія підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 
2020 року: схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 червня 
2017 р. № 481. Офіційний вісник України. 2017. № 59. Ст. 1808.
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проявів немає усталеної тенденції на їх зниження, що не дозволяє 
стверджувати про створення безпечного навколишнього середовища 
насамперед для людини. 

Дуже помітним об’єктом кримінально-правового захисту, який 
в умовах сьогодення потребує підвищеної уваги з огляду на необ-
хідність забезпечення інформаційних відносин надійним захистом 
відповідного рівня та якості, виступає сфера інформаційної безпеки. 
Говорячи про безпеку цієї сфери, насамперед слід вести мову про 
злочини, передбачені розділом ХVІ КК України (Злочини у сфері ви-
користання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), сис-
тем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку). Мабуть, ніякий 
інший вид злочинних проявів не демонструє таких темпів підвищення, 
як це спостерігається щодо комп’ютерних злочинів. Лише у 2017 р. 
зафіксовано їх збільшення удвічі (і з 865 правопорушень у 2016 р. до 
2573 діянь у 2017 р.). Це, до речі, майже у шість разів більше, ніж 
у 2014 р., коли до офіційної статистики потрапило 443 комп’ютерні 
злочини. Примітно, що велика питома вага комп’ютерних злочинів 
належить до розряду тяжких (у різні роки від 45 до 68%). У 2017 р. так 
само зареєстрована максимальна кількість несанкціонованих втручань 
у роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), авто-
матизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку 
(ст. 361 КК). При цьому приріст до 2014 р. склав 421,80% (!) 

У наступні роки виявлено нібито зниження загальної кількості 
цих злочинів, однак за окремими їх видами все одно відбувається 
підвищення. Так, наприклад, кількість випадків несанкціонованих 
дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних 
машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних 
мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинених осо-
бою, яка має право доступу до неї (ст. 362 КК), продовжувала збіль-
шуватися й у 2018 р. (порівняно з 2017 р. кількість злочинів зазнала 
зростання на 59,70%). 

Мабуть, головним трендом у розвитку злочинності у сфері служ-
бової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 
публічних послуг, є відсутність будь-якої закономірності у середині 
десятих років. Частково це пояснюється нескінченою «модернізацією» 
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розділу ХVІІ КК України через відомі політичні причини, а подекуди – 
зміною векторів у державній політиці боротьби з корупцією, адже 
чимало злочинів цього розділу належать до так званих корупційних 
правопорушень, уявлення про які надає примітка до ст. 45 КК. Так, 
відповідно до примітки корупційними злочинами вважаються злочи-
ни, передбачені, зокрема, статтями 364, 3641, 3652, 3661, 368, 3683–369, 
3692, 3693 КК.

У 2014 р. спостерігається падіння зареєстрованих злочинів, перед-
бачених розділом ХVІІ КК України, у п’ять разів (!). Якщо у 2013 р. 
у статистиці Генеральної прокуратури України зазначено про 16586 
правопорушень, то у наступному 2014 р. подібних злочинів зафіксо-
вано лише 3358. Уявляється, що така ситуація була б можливе, якщо 
у державі відбувся б корінний перелом у справі подолання корупції, 
чого, власне, не відбулося, про що свідчать авторитетні міжнародні 
рейтинги. До того ж слід зауважити, що у ці роки ні з яким іншим ви-
дом, так би мовити, «традиційних» злочинів не відбувалися настільки 
масштабні метаморфози, як зі злочинами у сфері службової діяльності 
та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. 

Після небувалого падіння у 2014 р. цифри практично «повернули-
ся» до минулих рубежів. У 2015 р. їх кількість збільшилася на 346,61% 
(14997). У 2016 р. знов спостерігається деякий спад на 31,72% (10240), 
а з наступного року й до цього часу фіксується підйом кількісних 
показників: у 2017 р. на 87,83% (19234); у 2018 р. на 3,51% (19909); 
у 2019 р. на 0,80% (20069).

Що стосується аналізу конкретних складів злочинів, передбачених 
цим розділом, то статистичні показники, якими характеризується 
їх динаміка, багато в чому співпадає із вищенаведеною динамікою 
в цілому. Окремо лише відмітимо, що значно підвищилася особливо 
в останні три роки кількість випадків перевищення влади або служ-
бових повноважень працівником правоохоронного органу (порівняно 
із 2016 р. на 127,98%). Щороку з моменту введення до КК ст. 1661 
(Декларування недостовірної інформації) у структурі службової зло-
чинності 6–8% припадає на частку правопорушень, пов’язаних саме 
із внесенням особою недостовірної інформації у декларацію. 
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Помітною особливістю у динаміці злочинів у сфері господарської 
діяльності є зменшення їх кількості після 2013 р. Лише за один рік 
(2014 р.) зафіксовано їх скорочення показників на чверть з 11104 
до 8418 (–24,19%). Починаючи з 2015 р. спостерігається практично 
плавне зниження вчинення господарських злочинів (2015 р. – 7631 
злочин; 2016 р. – 6940; 2017 р. – 6297; 2018 р. – 6334; 2019 р. – 5947). 
Цілком можливо, що подібне зниження пояснюється посиленням 
контролюючих механізмів за господарською діяльністю в країні та 
розширенням практики цифрового обліку бізнесу. Однак є й деякі 
прояви нестабільності у динаміці окремих злочинів із цього розділу 
КК, що навіть йдуть у розріз загальному тренду. Наприклад, у 2014 р. 
помічено істотне збільшення випадків протидії законній господар-
ській діяльності (ст. 206) на 279,49% (!); у 2016 р. – випадків виго-
товлення та збуту підроблених грошей, а так само марок акцизного 
податку (ст. 199 КК) на 53,02%; у 2017 р. – фактів легалізації (від-
мивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 209) на 52,83%; 
у 2019 р. – фактів зайняття гральним бізнесом (ст. 2032) у півтора 
рази (+153,82%), Натомість, протягом 2015–2016 рр. зафіксовано 
різке зниження злочинів (навіть у межа загального тренда, притаман-
ного у цей період господарським злочинам в цілому), передбачених 
ст. 222 КК (Шахрайство з фінансовими ресурсами). У 2015 р. від-
булося зменшення кількості цих злочинів на 61,67%, а в 2016 р. ще 
на 52,63%. Що стосується злочинів, у минулому передбачених ст. 
205 КК (Фіктивне підприємництво) (715 злочинів у 2018 р. проти 
248 у 2019 р.), то їх значне падіння пояснюється виключенням цієї 
статті з КК у вересні 2019 р. 

В останні сім років в кількісному плані проти правосуддя ха-
рактеризувалися певними коливаннями то у бік зростання, то у бік 
зниження. В результаті вони залишилися на рівні 2013 р. (2013 р. – 
10270; 2019 р. – 10310). Водночас негативні тенденції за останні 
три-чотири роки можна помітити, аналізуючи такі злочинні діяння, 
як постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного виро-
ку, рішення, ухвали або постанови (ст. 375), невиконання судового 
рішення (ст. 382), завідомо неправдиве повідомлення про вчинення 
злочину (ст. 383), введення в оману суду або іншого уповноваженого 
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органу (ст. 384). Від 2017 р. приріст за цими злочинами склав 43,16%, 
28,30%, 30,67% і 24,59 відповідно. 

Відому стабільність у цілому демонструють злочини проти авто-
ритету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та 
об’єднань громадян (розділ ХV КК), не дивлячись на помітне збільшен-
ня окремих правопорушень, передбачених цим розділом. Показники 
злочинів проти авторитету соціальних інституцій є такими: у 2013 р. на 
передодні Революції Гідності зафіксовано 24777 аналізованих правопо-
рушень; у 2014 р. їх кількість дорівнюється 24197 (–2,34%); у 2015 р. – 
23647 (–2,27%); у 2016 р. – 23156 (2,08%); у 2017 р. – 24116 (+4,15%); 
у 2018 р. – 23033 (–4,49%); у 2019 р. – 24375 (+5,83%). Фактично ця 
злочинність залишилася на рівні 2013 р. Найбільшою питомою вагою 
у загальній масі злочинів, що посягають на авторитет соціальних інсти-
туцій суспільства та держави, вирізняються правопорушення, які ви-
являються у підробленні документів, печаток, штампів та бланків, збуті 
чи використанні підроблених документів, печаток, штампів (ст. 358). Їх 
питома вага за цей період часу дорівнюється від 60–72%. Як зазначає 
О. О. Титаренко, цей злочин здебільшого передує вчиненню фіктивного 
підприємництва (ст. 205) та рейдерству (ст. 2062)1. Так само помітною 
є частка актів самоправства (ст. 356). При цьому після зниження їх 
кількості у 2017 р. на 19,58% у 2019 р. їх кількість порівняно із 2017 р. 
збільшилася на 23,55%. А в загальній структурі злочинів, відповідаль-
ність за які встановлено у розділі ХV КК, питома вага самоправства 
складає 11–17% із помітною тенденцією до збільшення цієї частки. 

Ще один злочин із цього розділу, що замикає трійку «лідерів», – це 
злочин, передбачений ст. 357 КК (Викрадення, привласнення, вима-
гання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шах-
райства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження). 
Частка зазначених діянь дорівнюється в окремі роки від 7% до 10%. 

Відомі суспільно-політичні події, що відбувалися в нашій країні 
у 2014 р., вплинули на число випадків захоплень державних або гро-
мадських будівель чи споруд (ст. 341) та посягань на життя працівника 
правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони 

1 Титаренко О. О. Теорія та практика державного програмування протидії зло-
чинності в Україні: дис. … д-ра юрид. наук. Харків. 2020. С. 143.
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громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця 
(ст. 348). Так, у 2014 р. кількість діянь, передбачених ст. 341, зрос-
ла в 47 разів, а діянь, передбачених ст. 348, – у 188 (!) разів. Тобто 
з одиничних ці правопорушення перетворилися на масові (662 і 2260 
випадків відповідно). Дві тисячі сімнадцятий рік був відмічений не-
бувалим зростанням випадків незаконного перешкоджання організації 
або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ст. 340). 
Якщо порівняти цю цифру з 2016 р., то побачимо, що вона зросла у 15 
разів (179 злочинів у 2017 р. проти 12 правопорушень).У теперішній 
час таких злочинних діянь знов лічені одиниці. 

Наразі у кримінології виявляються актуальними дослідження зло-
чинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності держав-
них кордонів, забезпечення призову та мобілізації. На підтвердження 
цьому слід навести цифри: із 370 злочинів у 2013 р. ці правопору-
шення у 2015 р. піднялися вгору до 2926 діянь (+690,81%), та все ще 
залишається значним їх рівень у 2018–2019 рр. (1441 та 1442 злочини 
відповідно). До того ж у 2014 р. обліковано 680 випадків ухилення 
від призову за мобілізацією (ст. 336 КК) проти повної їх відсутності 
у 2013 р.; у 2015 р. – 2 256; у 2016 р. – лише 36; у 2017 р. – 9; у 2018 
та 2019 рр. – 1 та 3 злочини відповідно. Ось тут ми бачимо зворот-
ну ситуацію, коли із сотень та тисяч правопорушень ми підійшли 
до дуже незначущої відмітки. Напевно, цьому є пояснення, як-от: 
запровадження системи контрактної служби в армії. Разом із тим 
лавиноподібне збільшення нам демонструє статистика ухилень від 
призову на строкову військову службу, військову службу за призовом 
осіб офіцерського складу (ст. 335). Із 10 випадків у 2014 р. їх кількість 
збільшилася до 342 у 2015 р., 448 у 2016 р. Після незначного спаду 
у 2017 р. (422) у наступному 2018 р. кількість цих правопорушень 
достигає максимальної відмітки – 718 діянь. У 2019 р. їх число дещо 
зменшилося (683). Але все одно такий стан справ може свідчити про 
низький бойовий та моральний дух осіб, придатних до військової 
служби та зобов’язаних до цього. Останніми роками пішли вгору й по-
казники за ст. 337 (Ухилення від військового обліку або спеціальних 
зборів). Якщо у 2014 р. зареєстровано лише один випадок вчинення 
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цього злочину, то у наступні роки показники є такими: 2015 р. – 14 
правопорушень; 2016 р. – 47; 2017 р. – 128; 2018 р. – 258; 2019 р. – 319.

Водночас Кримінальний кодекс України поповнився новими 
статтями. Зокрема, йдеться про встановлення кримінальної відпо-
відальності за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану 
територію України та виїзду з неї (ст. 3321), незаконне перетинання 
державного кордону України (3322) та ухилення від проходження 
служби цивільного захисту в особливий період чи у разі проведення 
цільової мобілізації (ст. 3361), що у подальшому так само потребує 
відповідного кримінологічного аналізу.

В умовах надання відсічі та стримування збройної агресії з боку 
Російської Федерації, а також з огляду на необхідність проведення 
реформ у безпековій сфері України велике значення має стан оборони 
України та боєздатності армії, що безпосередньо залежить від поряд-
ку і дисципліни у лавах військовослужбовців. Якщо проаналізувати 
злочини проти встановленого порядку несення військової служби 
(військові злочини) (розділ ХІХ КК), то можна побачити, що вони 
набувають статистично значущої відмітки. Ніколи раніше ці злочини 
у загальній структурі злочинності не досягали позначки 1% (2015 р.). 
У динамці розглядуваних злочинів максимальне їх збільшення із 
роком попереднім спостерігалося у 2014 р. (на 1025%, або у десять 
разів). У наступному 2015 р. у розпал напруженої фази протистояння 
на Сході країни фіксується максимальна їх кількість (6213). При цьому 
їх приріст до року минулого склав 49,60%. Далі відбуваються спади 
і підйоми у реєстрації цих злочинних діянь. Так, у 2016 р. вчинено 
3650 злочинів із відчутним зниженням на 41,25%; у 2017 р. – 4577 зі 
збільшенням на 25,40%; у 2018 р. знов відбувається зниження, коли 
фіксується 3594 правопорушень; у 2019 р. з’явилася надія на закрі-
плення позитивної динаміки у фіксації правоохоронними органами 
військових злочинів. У цьому році зареєстровано 3616 злочинів. 

Аналізуючи показники окремих військових злочинів, можна ви-
явити, що максимальних показників вони досягали у 2014–2015 рр., що 
так само співпадає з активною фазою проведення Антитерористичної 
операції на Сході України. При цьому лідером у структурі розглядува-
ної злочинності є самовільне залишення військової частини або місця 
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служби. Найбільша кількість цих випадків спостерігалася у 2015 р. 
(3927). Після знижень і підйомів відповідних показників у подальшому 
в 2019 р. кількість фактів самовільного залишення військової частини 
або місця служби все ще залишається значною (2464), і з показниками 
мирного часу (всього 6 злочинів у 2013 р.) існує величезна прірва. 
Другу сходинку серед військових злочинів до 2019 р. посідали випадки 
дезертирства. Їх найбільше число відмічалося у 2014 р. (1061). Після 
цього відбувається практично безперервне їх зниження. У 2019 р. їх 
зафіксовано 189 злочинів. Ці злочини у відміченому році поступилися 
протиправним корисливим діянням військовослужбовців зі зброєю та 
військовим майном (ст. 410) і недбалому ставленню до військової служ-
би (ст. 425). Таких випадків у 2019 р. зареєстровано відповідно 236 і 193. 

У 2015 р. до розділу ХІХ КК введено нову ст. 1261 під назвою 
«Перевищення військовою службовою особою влади чи службових 
повноважень». І з цього року стала спостерігатися негативна дина-
міка зазначених правопорушень: у 2015 р. – 42 діяння; у 2016 р. – 65; 
у 2017 р. – 81; у 2018 р. – 77 та у 2019 р. – 139. 

На жаль, в Україні стають реальністю й зовсім вже «екзотичні» 
для нашої правової дійсності злочини, такі як злочини проти миру, 
безпеки людства та міжнародного правопорядку. Принаймні до подій 
2014–2015 рр. Україна не знала що таке, пропаганда війни (ст. 436 
КК), планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної 
війни (ст. 437 КК) та порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК).

2.2.  Упровадження стратегії зменшення 
можливостей вчинення злочинів 
у практику запобігання злочинності 
органами національної поліції України: 
досвід емпіричного дослідження

Сучасні реалії свідчать, що національна політика України у сфері 
боротьби зі злочинністю й дотепер не сформувалася у єдиний ціліс-
ний механізм функціонування. Цей факт можна пояснити тим, що, 
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по-перше, реформування органів кримінальної юстиції подекуди не 
узгоджується із чинним законодавством у сфері боротьби зі злочин-
ністю. По-друге, у державних та правоохоронних органах спостері-
гається тенденція нехтування професійними кадрами, що призводить 
до зниження авторитету та деморалізації їх співробітників, що, у свою 
чергу, позначається на ефективності роботи правоохоронної системи 
в цілому. По-третє, в українському суспільстві спостерігається явно 
надмірна політизація сфери протидії злочинності шляхом установлен-
ня пріоритетності одних видів злочинів над іншими, переслідування 
лише окремих осіб або організацій. По-четверте, наразі не приді-
ляється достатня увага захисту від злочинності та дотриманню прав 
потерпілих від злочинів.

У зв’язку з цим в умовах, коли криміногенна ситуація в Україні за-
лишається незадовільною, правоохоронні органи мали б представити 
стратегію запобігання злочинності як на державному, так і на місце-
вому рівнях, враховуючи специфіку кожного регіону. Такі стратегії 
повинні бути розроблені на основі нових знань про закономірності 
злочинності в регіонах, її кримінологічні особливості, чинники, що 
зумовлюють злочинність та ін. Загалом робота у цьому напрямі 
простежується, хоча поки що вона не є пріоритетною для органів 
правопорядку і здійснюється частково. Для розроблення ж повно-
цінного комплексу заходів щодо запобігання злочинності, потрібно 
працювати з усіма групами населення щодо ідентифікації та усунення 
конкретних проблем безпеки. Лише тоді це буде називатися запобіж-
ною діяльністю, а в теперішніх реаліях превалює більше боротьба із 
наслідками злочинності. Крім того діяльність із запобігання злочи-
нам має здійснюватися пропорційно до розслідування вже вчинених 
правопорушень.

Свого часу В. М. Кудрявцев писав, що злочин здійснюється не у по-
рожнечі. Як людська дія (бездіяльність), так і розвиток причинного 
зв’язку та настання злочинного наслідку виникають у певних фізичних 
і соціальних умовах, які по-різному впливають на ці ознаки злочину1. 
З цього приводу Б. М. Головкін висловився, що причина у статичному 

1 Кудрявцев В. Н. Причинность в криминологии. Москва : Юрид. лит., 1968. 176 с.
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стані сама по собі нічого не породжує. Для настання наслідку (реалі-
зації причини у динаміці) необхідне поєднання її з умовою. За своєю 
сутністю умова є потенційною можливістю утворення чогось іншого. 
Роль умови стосовно злочинності виконує соціальне середовище, що 
попередньо формує причину, а потім створює об’єктивну можливість 
для переходу причини у свою діалектичну протилежність – наслідок1. 

Зосередження уваги не на злочинцях, а на самому злочині, тобто 
наявних можливостях його вчинити, стало головною ідеєю стратегії 
зменшення можливостей вчинення злочинів. А саме вона реалізову-
ється шляхом передбачення ризиків щодо вчинення злочину та прове-
дення відповідних заходів щодо усунення або суттєвого послаблення 
таких загроз. 

Як справедливо зазначається науковцями, для досягнення ско-
рочення кількісно-якісних показників злочинності в країні потрібні 
адекватні засоби. На їх думку запобігання злочинності полягає у по-
силенні запобіжного ефекту соціальної політики в державі з метою 
випередження появи, обмеження та усунення існуючих криміногенних 
явищ (злочинності) й ослаблення тим самим криміногенного потен-
ціалу у суспільстві; відверненні злочинних проявів зараз; усуненні 
можливостей вчинення злочинів потім2. Із метою з’ясування які саме 
практичні заходи із обмеження умов, що сприяють або полегшують 
вчинення різних злочинів, здійснюються правоохоронними органами, 
нами було розіслано по регіонах України запити до Головних управ-
лінь Національної поліції. Узагальнення відповідей від 16 областей 
України показало, що поліцією переважно вживаються такі заходи: 

1) патрулювання; 
2) відеоспостереження; 
3) профілактичний нагляд; 
4) координація з іншими державними органами та службами;

1 Головкін Б. М. Причинність у системі детермінації злочинності. Теорія і прак-
тика правознавства. Вип. 1 (5) / 2014. URL : http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/ 
123456789/6358/1/Golovkin.pdf (дата звернення: 14/11/2019). 

2 Голіна В. В., Лукашевич С. Ю., Колодяжний М. Г. Державне програмування і 
регіональне планування заходів запобігання злочинності в Україні. Харків: Право, 
2012. С. 26.
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5) співробітництво з органами місцевого самоврядування; 
6) взаємодія зі ЗМІ та громадськістю.
патрулювання. Стан криміногенної обстановки у населеному 

пункті, насамперед, місті, серед населення здебільшого оцінюється за 
показниками вуличної злочинності, а тому патрулювання у населених 
пунктах і районах міст, особливо тих, що вважаються криміногенно-
небезпечними, є важливим та необхідним заходом превентивної ро-
боти органів поліції. Патрулювання у громадських місцях є й одним 
із напрямів реалізації стратегії зменшення можливостей вчинення 
злочинів. У провідних країнах світу приділяється значна увага по-
силенню такого напряму шляхом залучення громадян та їх об’єднань. 

В Україні громадські патрулі також залучаються до охорони гро-
мадського порядку. І хоча таку діяльність не можна назвати однаково 
поширеною по всій державі, в окремих регіонах це потужний допоміж-
ний елемент превентивної роботи поліції. Особлива роль патрулювання 
підкреслюється у світлі активного впровадження програми «Безпека 
у громаді», що здійснюється останніми роками. Метою цієї програми 
є досягнення ефективної співпраці поліції з населенням. Така ініціа-
тива життєздатна лише за підтримки органів місцевої влади та поліції, 
оскільки саме вони мають бути зацікавлені у безпеці довіреної їм гро-
мади і території. Наприклад, поліція Донеччини активно залучає гро-
мадян до безпекових проєктів. У регіоні зареєстровано 29 громадських 
формувань з охорони громадського порядку чисельністю майже у 400 
осіб, серед яких багато молоді. Так, у Маріупольському державному 
університеті створено «Молодіжну варту». Завдяки тісній співпраці 
з жителями дільничні офіцери поліції протягом 2019 року розкрили 
майже 4 тисячі злочинів, виявили понад 5 700 фактів насильства в сім’ї, 
в результаті чого 69 кривдників було притягнуто до кримінальної від-
повідальності, а відносно решти складено адміністративні протоколи1. 

відеоспостереження. Важливу роль для контролю за станом 
публічного порядку та дотримання правил дорожнього руху, а також 
у розкритті кримінальних правопорушень відіграє встановлення за-

1 Громадські патрулі та «безпечні» будинки: як співпраця поліції та населення 
вплинула на публічну безпеку. URL: http://mariupol-police.dn.ua/news/view/6365 (дата 
звернення: 07.05.2020). 
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собів відеоспостереження. Наразі в Україні у низці областей створено 
інтерактивні електронні карти управлінь Національної поліції з відо-
браженням місць дислокації відеокамер та можливістю виведення 
відеозображення з них до чергових частин. У великих містах активно 
упроваджується програма «Безпечне місто». Наприклад, на території 
Чернігівської області діє «Мережа безпеки». У цій системі працює 
понад 160 «розумних» відеокамер, які не тільки фіксують інформацію 
в полі свого зору, а й можуть збирати та аналізувати цю інформацію. 
Зокрема, система виявляє автомобілі, що перебувають у розшуку та 
інформує про це оператора центру та патрульні наряди1.

Подібна система регіональної безпеки, побудована на технологіях 
«смарт-сіті», впроваджена і в Маріуполі. Вона допомагає контролюва-
ти оперативний стан на території, де ведуться бойові дії, і синхроні-
зувати дії різних служб: поліції, рятувальників, медиків, комунальних 
служб. У цілому комплекс, який використовується Єдиним аналітич-
ним сервісним центром, виконує близько 700 функцій2. 

Але стаціонарне відеоспостереження – не єдиний спосіб вико-
ристання відеокамер у роботі правоохоронних органів. Наприклад, 
у Сумській області активно застосовуються можливості безпілотних 
літальних пристроїв, зокрема для проведення розвідки у місцевості, 
виявлення фактів незаконних посівів нарковмисних речовин та охо-
рони громадського порядку під час масових заходів3. 

Також респондентами було наголошено на здійсненні адміністра-
тивного нагляду за особами звільненими з місць позбавлення волі 
або тими хто знаходиться під домашнім арештом, а також проведенні 
превентивних заходів із підоблікованими особами та власниками 
мисливської зброї за місцем проживання.

співпраця з органами місцевого самоврядування поліцією 
здійснюється за такими напрямами: розробка та затвердження комп-
лексних програм протидії злочинності; фінансування та участь у ви-

1 Відповідь на інформаційний запит ГУ НП в Чернігівській обл. Вхід лист 
284-01-29 від 17.10.2017 р. Внутр. док. (неопубл.). 

2 Відповідь на інформаційний запит ГУ НП в Донецькій обл. Вхід лист 281-01-29 
від 13.10.2017 р. Внутр. док. (неопубл.).

3 Відповідь на інформаційний запит ГУ НП в Чернігівській обл. Вхід лист 
282-01-29 від 13.10.2017 р. Внутр. док. (неопубл.).
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значенні місць встановлення засобів відеоспостереження та вуличного 
освітлення. Наприклад, аналіз вуличних злочинів, за даними Управ-
ління превентивної діяльності в Харківській області, свідчить про 
наявність чинників, що сприяють їх учиненню. Так, переважна біль-
шість пограбувань, розбійних нападів та інших майнових злочинів, 
учинених у вечірній та нічний час, відбувається у затемнених місцях, 
унаслідок чого практично неможливо встановити прикмети злочинців 
для розкриття цих злочинів по «гарячих слідах». Із метою усунення 
перелічених чинників поліція звернулася із клопотанням до міської 
ради щодо вирішення питання освітлення у криміногенних місцях. 

взаємодія зі Змі та громадськістю здійснюється поліцією за 
такими напрямами: публікація у ЗМІ інформації щодо результатів 
діяльності поліції, відомостей про те, як не стати жертвою злочинів 
та як уникнути ДТП; ведення інформаційних сторінок у соцмережах; 
проведення просвітницьких заходів у навчальних закладах; органі-
зація та проведення тренінгів та семінари від ООН та громадських 
організацій із метою підвищення професіоналізму співробітників 
щодо профілактики сімейного насильства.

У регіональній програмі забезпечення публічної безпеки і по-
рядку та протидії злочинності на території Харківської області на 
2018–2019 роки серед проблем, котрі викликають занепокоєння, 
зазначена тенденція до зменшення чисельності громадських форму-
вань, що діють на території області1. Так само вказується, що станом 
на початок 2018 р. у місті та області діяло лише 34 (для порівняння, 
у 2017 р. – 59) громадських формувань із забезпечення публічної без-
пеки та порядку в складі 695 (у 2017 р. – 1026) осіб. У Комплексній 
регіональній Програмі забезпечення публічної безпеки і порядку та 
протидії злочинності на території Харківської області на 2020–2022 
роки2 наводяться відомості, що станом на початок 2020 р., у місті та 

1 Регіональна Програма забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії 
злочинності на території Харківської області на 2018–2019 роки: рішення Харківської 
обласної ради від 01.03.2018 р. № 656-VII. URL: http://www.ts.lica.com.ua/?type=1&b
ase=77&menu=375280&id=13151. (дата звернення: 23.04.2018).

2 Про затвердження комплексної регіональної Програми забезпечення публічної 
безпеки і порядку та протидії злочинності на території Харківської області на 2020–2022 
роки : рішення Харківської обласної ради від 27 лют. 2020 р. № 1199-VІІ. URL : 
http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/public-information/oblasni-programi/323-rehionalna-
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області діяло 11 громадських формувань із забезпечення публічної 
безпеки та порядку в складі 359 осіб. Зокрема зазначається, що у 2008 
році у складі громадських формувань перебувало понад 17 тис. осіб 
проти 359 на початок 2020 р., що пов’язано з недостатньою увагою 
органів місцевого самоврядування до виконання вимог Закону України 
«Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 
кордону» в частині підтримки діяльності громадських формувань та 
виділення коштів на заохочення членів таких формувань.

Отже, необхідною умовою успішності діяльності щодо забез-
печення публічного порядку є налагоджена співпраця між органами 
влади, місцевого самоврядування, правоохоронними органами та гро-
мадськістю. Наразі ініціатива щодо об’єднання з метою сприяння у за-
побіганні та припиненні злочинів, яка виходить від самих небайдужих 
громадян, характеризується певною стихійністю як реакція на тривалі 
або резонансні злочинні випадки. Яскравим прикладом є створення 
під час Революції гідності загонів громадської самооборони у місцях 
для охорони публічного порядку на території своїх мікрорайонів 
і дворів. Не зупиняючись на поясненні виникнення такої активності 
сплеском громадянської свідомості, зазначимо лише про елементарне 
прагнення людей убезпечити себе, своїх близьких та власність від за-
грози злочинних посягань. Органи влади та добровольці з неабияким 
ентузіазмом співпрацювали у напрямі забезпечення правопорядку та 
недопущення провокацій чи інших протизаконних дій, але лише до 
моменту спаду загострення ситуації. Наведене демонструє, що спільна 
діяльність правоохоронних та інших органів державної влади на міс-
цях з громадськістю дає позитивні результати та формує у свідомості 
громадян необхідність брати участь у боротьбі зі злочинністю.

Аналітиками Національного інституту стратегічних досліджень 
відмічається, що у 2014 р. відбулися суттєві зміни в напрямах діяль-
ності багатьох органів громадянського суспільства (за термінологією 
аналітиків), що позначилося на загальній структурі, чисельності, 
формах і методах їх діяльності. Почали активно формуватися та ста-

prohrama-zabezpechennia-publichnoi-bezpeky-i-poriadku-ta-protydii-zlochynnosti-na-
terytorii-kharkivskoi-oblasti-na-2018–2019-roky. (дата звернення 18.06.2020).
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вати дедалі більше значущими громадські ініціативи та мобілізаційні 
стратегії в безпековій сфері, зумовлені ними нові механізми взаємодії 
між державними органами та неурядовими структурами. Загалом най-
більш помітними формами громадської самоорганізації безпекового 
спрямування стали добровольчий та волонтерський рухи.

У той же час, поряд із офіційно діючими громадськими форму-
ваннями почали створюватися загони самооборони різного ідейно-
го спрямування – від націоналістичних до лівих. Вони відрізнялися 
і своєю метою: одні створювалися для захисту протестувальників 
від силового розгону, а інші – здійснювали захист органів державної 
влади та самоврядування на місцях від можливих перешкод їх роботі 
з боку опозиції. Але їх об’єднуючою метою було те, що ці формуван-
ня охороняли та захищали ті чи інші інтереси й у разі необхідності 
їх члени були готові застосувати силу до тих, хто їм протистоятиме. 
Тобто склалася ситуація, коли громадяни, не маючи жодних юридич-
них підстав, виходили забезпечувати правопорядок зі зброєю в руках, 
що є прямим порушенням Конституції України та небезпечним для 
всього населення. Щодо останньої на початку 2018 р. в Україні роз-
горілися дискусії після публічної ходи та складання присяги у центрі 
Києва біля 600 членами патріотичного руху «Національні дружини», 
що безпосередньо пов’язані з полком «Азов» та політичною партією 
«Національний корпус». Вони презентувалися, як організація, метою 
якої є зменшення рівня злочинності, укріплення порядку на вулицях 
українських міст, а також спортивне й ідеологічне виховання молоді, 
а в разі ескалації українсько-російського конфлікту – формування 
озброєної самооборони і партизанських загонів1. До особового складу 
організації, що налічує більше тисячі осіб у 18 регіонах України, входять 
колишні учасники бойових дій на Сході країни, патріотична молодь та 
небайдужі громадяни. Члени руху забезпечені уніформою, засобами 
спецзахисту, добре фізично підготовлені. Що цікаво, ця недержавна 
воєнізована структура легалізована як громадська організація, але, як 
відомо, брати участь в охороні громадського порядку можуть лише 

1 «Національні дружини» – самооборона від криміналу, неонацизм чи «модерний 
націоналізм»? URL: https://www.radiosvoboda.org/a/29010276.html (дата звернення: 
15.05.2018).
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об’єднання, зареєстровані як громадські формування правоохоронної 
спрямованості або ті, що перебувають у складі МВС. Отже, є підстави 
вважати, що «Національні дружини» є незаконним формуванням, яке 
не може здійснювати запобіжну чи охоронну діяльність.

Дослідження зарубіжної практики участі громадськості у запобі-
ганні злочинності виявило, що така діяльність регламентується пере-
важно у програмних документах запобіжної спрямованості, проєктах 
із убезпечення міста від злочинності. Тобто окремого законодавчого 
акту, що регламентував би правоохоронний напрям діяльності грома-
дян та їх об’єднань, немає. Наприклад, патрулювання у провідних кра-
їнах світу здійснюється спільно із співробітником поліції, при цьому 
добровольцям відводиться пасивна роль. Якщо загони складаються 
виключно із добровольців, то все одно маршрут їх патрулювання ви-
значається або узгоджується із відповідним департаментом поліції. 
Крім того, такі особи не мають ніяких додаткових повноважень. 

У результаті проведеного нами емпіричного дослідження було вста-
новлено, що бажаними напрямами, спрямованими на усунення чи обме-
ження умов учинення злочинів, співробітниками Національної поліції 
вказуються: поліпшення вуличного освітлення, упровадження систем 
відеорозпізнавання обличь, забезпечення патрульних планшетами, ві-
деореєстраторами, лазерними сканерами, ручними металодетекторами. 
Як бачимо, заходи щодо забезпечення публічної безпеки на вулицях 
потребують удосконалення шляхом упровадження новітніх технологій.

На нашу думку, перспективними для впровадження є заходи щодо 
створення у регіонах туристичної поліції, як у Одеській області, 
окремих квадракоптерних підрозділів, а також створення єдиної 
міжвідомчої інформаційно-аналітичної системи з метою полегшення 
збору даних про осіб, причетних до вчинення правопорушень. Крім 
того потребує посилення такий напрям, як залучення до забезпечення 
публічної безпеки членів громадських формувань правоохоронної 
спрямованості. Щодо останніх, то їх чисельність із року в рік зменшу-
ється, хоча, на наше переконання, взаємодія із громадськістю є одним 
з пріоритетних шляхів протидії злочинності, зменшення масштабів 
її розповсюдження, покращення криміногенної обстановки. Більше 
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того, це – суттєвий резерв у сприянні роботі працівників органів 
внутрішніх справ в охороні правопорядку.

Пріоритетним та затребуваним напрямом стратегії зменшення 
можливостей вчинення злочинів є також віктимологічне запобігання 
злочинності. Ученими встановлено, що віктимізація нероздільно 
пов’язана з умовами та якістю середовища проживання на місцевому 
рівні, а також із безпечністю територіального простору, в якому від-
бувається соціальна взаємодія між людьми з різних питань. Життєве 
середовище і територія перебування сприяють віктимізації, підви-
щують ступінь уразливості людей1. Відповідно до теорії рутинної ді-
яльності людина частіше стає жертвою у ситуаціях із високим ризиком 
віктимізації. Такі ситуації виникають, коли потенційний злочинець 
і підходяща жертва перетинаються у просторі та часі. Іншими словами, 
на віктимізацію впливають індивідуальна поведінка та чинники, які 
сприяють настанню ризикових ситуацій. Це можуть бути, наприклад, 
пияцтво, вживання наркотичних засобів, часті гуляння у нічних за-
кладах халатне відношення до захисту особистого майна тощо. 

Віктимність розглядається як особистісна схильність ставати 
жертвою зовнішніх обставин і соціального оточення. Така властивість 
тісно пов’язана з такими рисами особистості як низька самооцінка, 
невпевненість у собі, підвищене почуття провини, пасивність, не-
здатність брати на себе відповідальність, конформність, залежність 
від інших. Такі особи більше, ніж інші стають жертвами домашнього 
та сексуального насильства, підпадають під вплив асоціальних і то-
талітарних угруповань, потрапляють у категорії безробітних, мало-
забезпечених та інших соціально дезадаптованих громадян.

У зарубіжній кримінології вже тривалий час обговорюється і під-
тверджується емпіричним шляхом, що значна частина злочинів вчиня-
ється проти тих осіб, які ставали жертвами раніше, і це явище відоме 
як повторна віктимізація2. Попередній досвід насильства здебільшого 

1 Головкін Б. М. Як стають жертвами злочинів. Проблеми законності : зб. наук. 
праць 2017. Вип. 136. С. 169 (С. 161–172.

2 Repeat victimization can be prevented. URL: https://rikoksentorjunta.fi/en/article/-/
asset_publisher/repeat-victimization-can-be-prevented (дата звернення: 15.03.2020); 3 
Analyzing Repeat Victimization : Tool Guide No. 4 (2005). URL: https://popcenter.asu.edu/
sites/default/files/tools/repeat_victimization/print/ (дата звернення: 15.03.2020).
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передбачає майбутнє насильство. Це стосується як майнових, сексу-
альних злочинів, так і злочинів проти життя і здоров’я. Саме тому 
вважається, що найбільш ефективними стануть стратегії запобігання 
злочинності, спрямовані на жертву злочину, а не на правопорушника. 
Такі стратегії допоможуть запобігти повторній віктимізації. 

Профілактика віктимізації включає в себе оцінку ризиків, аудит 
безпеки для виявлення точок уразливості, посилення заходів, спря-
мованих на утруднення вчинення злочинів, застосування тактик щодо 
зниження привабливості об’єктів злочинних посягань. В узагальне-
ному виді заходи профілактики віктимізації населення зводяться до:

– поліпшення фізичної безпеки, що включає оцінювання уразли-
вості потенційної жертви та готовність до термінового вжиття щодо 
неї захисних заходів;

– утруднення вчинення злочину шляхом підвищення міцності 
фізичних перешкод поблизу конкретних об’єктів чи безпосередньо 
на цих об’єктах, а також обмеження доступу до них; 

– захисту об’єктів можливого злочинного посягання, що полягає 
у встановленні охоронних засобів, встановленні відеонагляду, освіт-
лення, безперешкодній видимості та ін.;

– обмеження сприятливих для вчинення злочинів чинників та умов;
– інформування населення щодо криміногенного стану в районі 

проживання та віктимологічне просвітництво. Це стосується особливо 
тих осіб, які вже ставали жертвами злочинів і ставить на меті усунення 
можливих виправдань за свою ризиковану поведінку; 

– посилення формального і неформального спостереження у міс-
цях концентрації злочинів із залученням поліцейських патрулів, 
охоронних агентств та громадських формувань правоохоронної спря-
мованості, інших небайдужих громадян;

– зменшення вигідності від вчинення злочину шляхом зниження 
вартості об’єкта посягання, наприклад: фізичне видалення потенційних 
об’єктів злочину; маркування майна; зменшення спокуси вчинити зло-
чин; установлення правил щодо обмеження та регулювання правил1;

1 Шрамко С. С. Поняття та специфіка стратегії зменшення можливостей вчинен-
ня злочинів. Вісн. Асоц. крим. права. України. 2017. Вип. 1(8). С. 199 (С. 193–202). 
URL: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/07/11_Shramko.pdf.
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– виявлення та моніторингу повторної віктимізації. Організація 
моніторингу повторної віктимізації може варіюватися залежно від 
виду злочину і поширеності повторної віктимізації. Суб’єктами такого 
моніторингу є: диспетчери викликів, аналітична служба в органах 
Національної поліції України, працівники кризових центрів та служб 
підтримки жертв, дільничні офіцери поліції, поліцейські патрульної 
поліції, слідчі та інші спеціалізовані суб’єкти запобігання злочинності;

– проведення віктимологічних опитувань у масштабах країни. 
Такі дані нададуть більш достовірну інформацію про стан злочин-
ності та її детермінанти, що, у свою чергу, дозволить розробити дієву 
стратегію протидії злочинності. 

Загальновідомо, що злочин вчиняється найчастіше тоді, коли потен-
ційний злочинець зустрічає уразливу жертву або інший об’єкт злочин-
ного посягання. Виходячи із цього, суб’єкти запобігання злочинності 
мають спрямовувати свою діяльність на злочинця, систему безпеки, по-
тенційну жертву. Таким чином, об’єктом контролю є не злочинність як 
сукупність певних злочинів, а, як ми раніше вже наголошували, шкода 
та загроза безпеці, що зумовлює розроблення нових методів реагуван-
ня. Тому запобіжна робота має реалізовуватися шляхом передбачення 
ризиків щодо вчинення злочину та проведення відповідних заходів 
щодо усунення або суттєвого послаблення таких загроз. Отже, контроль 
над злочинністю в умовах великого міста вимагає повної, достовірної, 
своєчасної інформації щодо її стану як в окремому регіоні так і за його 
межами. Саме така інформація стане підґрунтям для прогнозування 
кримінальних наслідків та основою для розроблення та упровадження 
стратегії зменшення можливостей вчинення злочинів. 

2.3.  Використання сучасних технологій 
у реалізації стратегії зменшення 
можливостей вчинення злочинів

Життя сучасної людини не уявляється без присутності в ньому 
технологій. Навіть якщо сама особа майже не користується ними 
у повсякденності, безліч її особистих даних перебувають у цифрово-
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му вимірі: вона потрапляє у поле зору відео- та фотокамер, її анкетні 
дані внесено до безлічі баз, а право на приватність особистого життя 
постійно знаходиться під загрозою його порушення.

Головним призначенням цифрових технологій є підвищення ком-
фортності життя людини: починаючи від побутової техніки і закін-
чуючи цифровою інфраструктурою міст. Протягом останніх років 
застосування цифрових технологій у державному секторі (сфера 
послуг, правоохоронна діяльність тощо) в Україні набуває все більше 
популярності. smart-технології є зв’язуючим компонентом між різни-
ми сферами життя, наприклад, населеного пункту. Так, використання 
сучасних технологій запроваджує новий рівень координації діяльності 
оперативних, чергових, диспетчерських та муніципальних служб, від-
повідальних за громадську безпеку та повсякденну життєдіяльність 
місцевих громад, а також забезпечує механізми швидкого реагування 
відповідних служб із метою усунення наслідків правопорушень та 
надзвичайних ситуацій1.

Сучасні технології відіграють значну роль і у реалізації страте-
гії зменшення можливостей вчинення злочинів. Нагадаємо, що ця 
стратегія первинно була задумана її розробниками як соціальний 
метод містобудування, архітектурного і дизайнерського убезпечення 
промислових підприємств, житлових приміщень, освітлення, банків, 
бізнесу, магазинів, маркування товарів, цінних предметів, використан-
ня систем контролю, створення більш ефективних фізичних перепон, 
бар’єрів на шляху злочинних проявів, патрулювання поліції разом із 
громадськістю та ін. У модернізованому вигляді цю стратегію можна 
представити як стратегію «захисного простору і фізичних бар’єрів для 
злочинності»2. Отже, використання сучасних технологій – найбільш 
наближений спосіб втілення цієї стратегії на практиці. 

1 Денисова Т. А., Шеремет О. С. Запобіжні заходи в межах інфраструктурного, 
технологічного та соціального розвитку сучасних міст: завдання та рішення. Кримі-
нальні загрози в секторі безпеки: практики ефективного реагування : матеріали 
панельної дискусії ІІІ Харків. міжнар. юридичного форуму «Право», м. Харків, 
26 верес. 2019 р. Харків : Право, 2019. С. 27.

2 Громадськість у запобіганні і протидії злочинності: вітчизняний та міжнародний 
досвід : монографія / В. В. Голіна, М. Г. Колодяжний, С. С. Шрамко та ін. ; за заг. ред. 
В. В. Голіни, М. Г. Колодяжного. Харків : Право, 2017. С. 64–65.
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Розглянемо практику використання деяких сучасних технологій 
у правоохоронній діяльності в Україні.

системи smart-безпеки. Використання цифрових технологій 
у забезпеченні безпеки особи у першу чергу здійснюється за допо-
могою камер відеоспостереження нового покоління – smart-камер, які 
започаткували новий формат убезпечення від злочинних посягань – 
smart-безпеку. Перехід до такого способу убезпечення громадян та 
простору від злочинних посягань є неминучим для держав, що обрали 
цифровий шлях розвитку – глобальний уніфікований інтеграційний 
засіб існування людства.

Smart-безпека є багаторівневою системою. Загалом можна ви-
окремити три рівні такої безпеки:

1) особистий, управління яким може здійснюватися за допомогою 
смартфону. Наразі спеціалістами розроблено кілька мобільних до-
датків, призначенням яких є забезпечення дистанційного доступу до 
камер безпеки, встановлених особою, а також відправлення власнику 
повідомлень, у разі виявлення фактів, що потребують уваги. Додатко-
вою функцією у таких додатках є здійснення аналітики, які система 
відеоспостереження розраховує на основі зібраних даних, за якими 
можна робити висновок про ефективність роботи системи відеоспос-
тереження1. Такі системи безпеки можна встановлювати як окремо, 
так і у комплексі високотехнологічного побуту – системи Smart House;

2) колективний, на якому використовуються технології Smart 
Buildings (будівництво та благоустрій окремих забудов, як приват-
них, так і адміністративних, що акумулюють у собі всі інженерні та 
інформаційні системи й інтегруються в єдину систему управління2). 
На цьому рівні використання високих технологій здійснюється відо-
кремленою невеликою кількістю суб’єктів, об’єднаних перебуванням/
проживанням у межах однієї будівлі, або невеликого комплексу таких 

1 Мобильные приложения для вашей безопасности. URL: https://worldvision.com.ua/
articles/mobilnie-prilozheniya-dlya-vashey-bezopasnosti (дата звернення : 30.05.2020).

2 Кулик К. Д. Використання технології Smart Building у системі запобігання зло-
чинності в Україні. Кримінальні загрози в секторі безпеки: практики ефективного 
реагування: матеріали панельної дискусії ІІІ Харків. між нар. юридичного форуму 
«Право» (м. Харків, 26 верес. 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 74.
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будівель (наприклад, житлові комплекси, бізнес-квартали) і спрямова-
не на захист «всередині стін» та на найближчій ділянці прибудинкової 
території;

3) масовий – на якому здійснюється забезпечення безпеки значної 
кількості суб’єктів, які, як постійно, так і тимчасово, перебувають 
на відкритому просторі: вулицях, дорогах, громадських місцях і т.п. 
Цей рівень безпеки може реалізовуватися у межах окремої вулиці (на-
приклад, проект smart-вулиця в м. Києві1), або всього міста чи його 
частини (система безпеки Smart City). 

В Україні проект Smart City активно впроваджується містах: 
Київ, Харків, Львів, Дніпро, Вінниця, Маріуполь, Чернігів та ін. Осо-
бливим видом такого проекту є «Smart Safe City» – інформаційно-
аналітична програма нового покоління, що здійснює розпізнавання 
потенційних небезпек, аналіз ситуації в реальному часі та передачу 
вже опрацьованих даних про виявлені загрози терористичного, кри-
мінального, техногенного характеру у місцях масового перебування 
громадян, на об’єктах критичної інфраструктури, транспортних 
розв’язках, операторам екстрених служб для швидкого реагування 
на надзвичайні події2.

Про ефективність впровадження системи «Smart Safe City» мож-
на деякою мірою зробити висновки, проаналізувавши показники 
вуличної злочинності в Україні. Так, останніми роками, у період по-
ступового запровадження проекту (протягом 2017–2019 рр.) рівень 
злочинів, що вчиняються на вулицях, різко знизився. Для порівняння: 
якщо у 2013 р. було обліковано 66 971 кримінальних правопорушення, 
вчинених на вулицях, у 2014 р. – 66 255, у 2015 р. – 61 718, у 2016 р. – 
62 064, то у 2017 р. кількість таких правопорушень склала 45 707, 
у 2018 р. – 42 465, а у 2019 р. – 38 139 кримінальних правопорушень3. 

1 В Киеве открыли первую smart-улицу: что там есть. URL : https://www. 
epravda.com.ua/rus/news/2019/06/20/648938/ (дата звернення : 30.05.2020).

2 Головкін Б. М Електронна система запобігання злочинності у великих містах. 
З нагоди 100-річчя від дня народження професора М. В. Салтевського: 3–11 зб. ма-
теріалів круглого столу (м. Харків, 30 жовт. 2017 р.). Харків: Право, 2017. С. 48–52.

3 Єдиний звіт про кримінальні правопорушення по державі за січень-грудень 
2013 р., 2014 р., 2015 р., 2016 р., 2017 р., 2018 р., 2019 р. : стат. інформ. Ген. проку-
ратури України. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113287& 
libid=100820&c=edit&_c=fo# (дата звернення: 08.05.2020).
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Отже, зважаючи на те, що система smart-безпеки запроваджується 
у столиці та великих містах України, тобто, у населених пунктах, де 
вулична злочинність «продукується» найбільше, зниження її рівня 
свідчить про беззаперечний успіх проекту. 

Перспективами формування та функціонування smart-системи, 
що забезпечувала б підтримку правопорядку у населеному пункті, 
на нашу думку, є такі: 

1) підвищення оперативності розкриття кримінальних право-
порушень; 

2) посилення рівня технічного оснащення правоохоронних ор-
ганів; 

3) створення репрезентативної інформаційної бази правоохорон-
них органів; 

4) зменшення рівня злочинності; 
5) убезпечення міста від надзвичайних ситуацій та ін.
Та поряд із цим, як і будь-яке нововведення, деякі неточності 

практичної реалізації запропонованого підходу викликають занепо-
коєння. Наприклад, постає питання щодо:

1) фінансування таких проектів. Адже, за даними ЗМІ, вартість 
однієї смарт-відеокамери обходиться у суму від 5 до 60 тисяч гривень1. 
До того ж значно більшою статтею видатків є закупівля не самих ка-
мер відеоспостереження, а серверного обладнання та облаштування 
відповідних операційних центрів. Наприклад, для створення всієї 
системи, від установлення камер та організації закритого каналу 
мережі передачі даних до обладнання робочих місць операторів у м. 
Києві, довелося витратити близько 500 мільйонів гривень2. При цьому 
в планах на 2019–2022 роки за цією цільовою програмою обсяг витрат 
становитиме понад мільярд3;

2) захисту інформації, що фіксується такими камерами, її нако-
пичення та зберігання;

1 Розумне місто – безпечне місто: що знають про нас smart-відеокамери? URL : 
https://rubryka.com/article/yak-zbuduvaty-rozumne-misto/ (дата звернення : 05.09.2019).

2 Цивірко К. Усміхніться, вас знімає прихована камера: Як працює столична 
система відеоспостереження. URL : https://ua.112.ua/statji/usmikhnitsia-vas-znimaie-
prykhovana-kamera-yak-pratsiuie-stolychna-systema-videosposterezhennia-483447.html 
(дата звернення : 19.10.2019).

3 Там само.
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3) виникає проблема порушення права особи на приватність;
4) створюються умови для розвитку кіберзлочинності (адже на 

кожний новий технічний захист від неї з часом знаходиться і контр-
засіб) та ін.

інтернет речей. Із розвитком Інтернету речей (IoT), його можли-
вості отримали певну ступінь використання у сфері громадської без-
пеки, адже він розкриває можливості для державного сектора суттєво 
покращити якість надання послуг за допомогою даних, аналітики та 
автоматизації1. 

IoT – це будь-який об’єкт, підключений до Інтернету, що дозволяє 
безперешкодно надсилати та отримувати дані. Після підключення до 
загальної мережі в Інтернеті отримані дані можна легко використову-
вати для аналізу. У той час як приватний сектор активно впроваджує 
IoT у різноманітний спосіб, державні органи, покликані забезпечувати 
громадську безпеку, лише починають використовувати його переваги 
та можливості2. 

Головними перевагами використання IoT є:
1) моніторинг в реальному часі. Використовуючи мікрофони, 

відео, датчики та інші підключені пристрої, стратегічно розташовані 
по всьому місту, поліція може легко визначити, коли і де відбувається 
злочин, що дозволить швидко встановити особу злочинців3;

2) швидкість у прийнятті рішень, що полягає у можливості за 
необхідності зламати сховища даних для збирання цінної інформа-
ції, щоб у подальшому використати її для прийняття обґрунтованих 
рішень у сфері громадської безпеки. Наприклад, IoT може об’єднати 
безліч релевантних даних із різних джерел і аналізувати їх у режимі 
реального часу, що дозволить швидко вжити заходи убезпечення 
громадян від потенціальних загроз4.

1 Шрамко С. С. Використання Інтернету речей (IoT) у забезпеченні громадської 
безпеки: постановка проблеми. Інтернет речей: проблеми правового регулювання 
та впровадження : матеріали ІІІ наук.-практ. конф., 21 лист. 2019 р., м. Київ. / упо-
ряд. : В. М. Фурашев, С. О. Дорогих, С. Ю. Петряєв. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 
Вид-во «Політехніка», 2019. С. 106. 

2 Там само. С. 107.
3 Там само. С. 107.
4 Там само. С. 107.
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Недоліками IoT можна визнати: 
а) відсутність загальних правил і стандартів, що ускладнює впро-

вадження універсальних рішень; 
б) енерговитратність (не завжди вдається домогтися автономності 

мережі та отримання енергії з навколишнього середовища); 
в) питання безпеки та конфіденційності інформації; висока вар-

тість техніки1. 
використання дронів, роботизованих програм і приладів. 

Використання дронів (квадрокоптерів, безпілотників) – компактних 
літальних апаратів, обладнаних фото- чи відеокамерами, а також 
інших роботизованих програм та приладів надають можливість пра-
воохоронним органам (у першу чергу, Національній поліції, Службі 
безпеки України та Державній прикордонній службі) здійснювати по-
стійний нагляд і підтримку правопорядку, у такий спосіб створюючи 
можливість економії людського ресурсу. Такі властивості дронів, як 
висока мобільність та маневреність, успішно використовуються для 
виявлення кримінальних правопорушень, що вчиняються, в першу 
чергу, на відкритому просторі й, зокрема, на значних за площею те-
риторіях: контрабанди, переправлення осіб через державний кордон, 
порушення правил екологічної безпеки, порушення правил охорони 
або використання надр, незаконного видобування бурштину, не-
законної порубки або незаконного перевезення, зберігання, збуту 
лісу, незаконного заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим 
шаром) земель і т.п. Також квадрокоптери надають можливість право-
охоронцям здійснювати боротьбу з наркозлочинністю: за їх допомогою 
виявляються посіви конопель, снотворного маку та ін. Використання 
безпілотників є перспективним і для здійснення моніторингу дорож-
ньої ситуації, особливо на трасах державного значення, та пошуку 
викрадених транспортних засобів.

1 Див. : Шрамко С. С. Використання Інтернету речей (IoT) у забезпеченні гро-
мадської безпеки: постановка проблеми. Інтернет речей: проблеми правового регу-
лювання та впровадження : матеріали ІІІ наук.-практ. конф., 21 лист. 2019 р., м. Київ. / 
упоряд. : В. М. Фурашев, С. О. Дорогих, С. Ю. Петряєв. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікор-
ського, Вид-во «Політехніка», 2019. С. 107–108; Інтернет речей: концепція IoT. Що 
чекати від майбутнього? URL: https://futurum.today/internet-rechei-kontseptsiia-iot-
shcho-chekaty-vid-maibutnoho/ (дата звернення: 11.10.2019).
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Дрони – незамінний технічний супровід для підтримання правопо-
рядку під час масових заходів (зборів громадян, концертів, спортивних 
заходів та ін.). Використання квадрокоптерів надає правоохоронцям 
можливість не лише виявляти факти кримінальних правопорушень, 
але й затримувати осіб, що їх вчиняють. Окрім безпілотних літаль-
них апаратів правоохоронці оснащені й іншими роботизованими 
технічними засобами (наприклад, для роботи з вибухонебезпечними 
речовинами, )

Роботизовані програми (за прикладом чат-ботів у месенджерах, 
наприклад) в наш час стали важливим інструментом правоохоронців 
у превентивній діяльності. У такий спосіб поліція у тандемі із гро-
мадськістю може оперативно реагувати на кримінальні правопору-
шення ще на стадії їх готування та вести профілактичну роботу серед 
населення. Прикладами використання таких програм є спеціальні 
чат-боти в месенжері «Telegram»: #ДійПротиНасильства (https://t.
me/police_helpbot), в якому акумульована вся інформація для грома-
дян з приводу запобігання та протидії домашньому насильству1; @
StopDrugsBot («СтопНарктик», https://t.me/StopDrugsBot) – чат-бот 
для блокування розповсюдження наркотиків через мережу Інтернет2. 

доповнена реальність. Терміном «доповнена реальність» зазвичай 
позначаються проєкти, спрямовані на доповнення реальності будь-
якими віртуальними елементами. Така реальність є складовою части-
ною змішаної реальності, в яку також входить «доповнена віртуаль-
ність» (коли реальні об’єкти інтегруються у віртуальне середовище)3. 
Технічна складова доповненої реальності складається із:

1 Домашнє насильство під час карантину: поліція намагається «допомогти тим, 
хто не може повідомити про це». URL : https://www.euam-ukraine.eu/ua/news/opinion/
domestic-violence-under-quarantine-police-trying-to-help-those-who-cannot-report-their-
cases/ (дата звернення: 01.11.20).

2 Фахівці ХНУВС створили чат-бот «СтопНаркотик» для блокування інтернет-
ресурсів з продажу наркотиків. URL : http://univd.edu.ua/uk/news/5703 (дата звернен-
ня: 01.11.20). 

3 Доповнена реальність. Вікіпедія. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%
D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%
80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1
%8C (дата звернення: 01.11.20).
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1) апаратного забезпечення;
2) системи розпізнавання, яка використовується для ідентифікації 

об’єктів та людей в реальному часі у фізичному просторі й заснована 
на обчисленні даних про геолокацію, просторову орієнтацію та час 
або визначенні форм, атрибутів та характерних ознак об’єкту;

3) пристроїв (окуляри, мобільні системи)1.
Окуляри доповненої реальності стають у нагоді при ідентифі-

кації людей і автомобілів за допомогою функцій розпізнавання осіб 
і сканування номерних знаків. Це дозволяє органам поліції легко 
ідентифікувати підозрюваних осіб і затримувати їх, потенційно за-
побігаючи тривалі обшуки і майбутні злочини. Так само доповнена 
реальність може стати у нагоді при розслідуванні місць злочину 
надаючи віддалену допомогу судово-медичним експертам і оператив-
ній групі. Такі варіанти використання цієї технології знаходяться на 
експериментальній стадії, але у найближчому майбутньому розумні 
окуляри доповненої реальності можуть стати стандартною частиною 
поліцейського спорядження2.

Мобільні системи наразі представлені переважно у виді мобільних 
додатків для смартфонів, деякі з яких можна успішно використовувати 
у правоохоронній діяльності.

штучний інтелект. Під штучним інтелектом традиційно розумі-
ють комп’ютерні системи, здатні не лише виконувати певні завдання 
за заздалегідь заданим алгоритмом, а й вирішувати творчі завдання 
на основі аналізу значної за обсягом різноманітної інформації та імі-
тувати процеси мислення людини3.

1 Доповнена реальність. Вікіпедія. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%
D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%
80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1
%8C (дата звернення: 01.11.20).

2 Голіна В. В., Шрамко С. С. Застосування високих технологій у забезпеченні 
громадської безпеки Використання технологій штучного інтелекту у протидії зло-
чинності : матеріали наук.-практ. онлайн-семінару (м. Харків, 5 листоп. 2020 р.). 
Харків : Право, 2020. С. 23–24. 

3 Авдєєва Г. К. Проблеми використання штучного інтелекту в роботі органів 
кримінальної юстиції. Використання технологій штучного інтелекту у протидії 
злочинності : матеріали наук.-практ. онлайн-семінару (м. Харків, 5 листоп. 2020 р.). 
Харків : Право, 2020. С. 6. 
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У правоохоронній діяльності використання штучного інтелекту – 
це процес надання правоохоронній діяльності системних власти-
востей інтелекту1. Зважаючи на той факт, що кримінальні правопо-
рушники активно використовують у своїй «професійній» діяльності 
досягнення сучасної техніки та програмного забезпечення, з метою 
зменшення можливостей вчинення кримінально караних діянь на 
часі, як слушно вказує Г. К. Авдєєва, є розроблення оновленої якісної 
системи інформаційного та інтелектуального забезпечення органів 
кримінальної юстиції, яка б дозволяла не лише швидко і якісно 
обробляти величезні масиви інформації, а й пропонувати варіанти 
вирішення проблем з їх обґрунтуванням та самоудосконалюватися 
на основі аналізу власних недоліків і помилок без суб’єктивного 
людського мислення2.

Основними напрямами розробки і впровадження новітніх техно-
логій у правоохоронну діяльність є:

1) інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяль-
ності (наприклад, інформаційно-телекомунікаційна система «Інфор-
маційний портал Національної поліції України», що є сукупністю 
технічних і програмних засобів, призначених для обробки відомостей, 
що утворюються у процесі діяльності Національної поліції України 
та її інформаційно-аналітичного забезпечення3);

2) інформаційно-довідкове забезпечення правоохоронної діяльнос-
ті (геоінформаційні системи, які надають інформацію про просторове 

1 Ковтун В. О., Рвачов О. М. Огляд та перспективи використання технологій 
штучного інтелекту у правоохоронній діяльності. Використання технологій штуч-
ного інтелекту у протидії злочинності : матеріали наук.-практ. онлайн-семінару 
(м. Харків, 5 листоп. 2020 р.). Харків : Право, 2020. С. 46.

2 Авдєєва Г. К. Проблеми використання штучного інтелекту в роботі органів 
кримінальної юстиції. Використання технологій штучного інтелекту у протидії 
злочинності : матеріали наук.-практ. онлайн-семінару (м. Харків, 5 листоп. 2020 р.). 
Харків : Право, 2020. С. 7.

3 Про затвердження Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему 
«Інформаційний портал Національної поліції України» : наказ МВС України від 
03.08.2017 № 676. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1059-17#Text (дата 
звернення: 01.11.20).
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розміщення об’єктів з використанням карт або планів1, наприклад, 
система аналітичного пошуку «РІКАС»2);

3) створення спеціалізованих інформаційних інтелектуальних 
систем оперативно-розшукового призначення;

4) створення відомчих спеціалізованих інтелектуальних інформа-
ційних систем та ін.3

Впровадження технологій штучного інтелекту у правоохоронну 
діяльність – впевнений крок до підвищення якості роботи правоохо-
ронних органів України, покращення стану кримінологічної безпеки 
громадян в державі та відкриття нових перспектив міжнародного 
співробітництва у правоохоронній сфері.

Таким чином, використання сучасних технологій у реалізації 
стратегії зменшення можливостей вчинення злочинів є реальним та 
перспективним матеріальним підґрунтям її втілення на практиці. Зва-
жаючи на надшвидкі темпи діджіталізації світу, для правоохоронної 
діяльності все більше стає у нагоді використання не лише фізичних, 
високотехнічних, а й віртуальних перешкод.

2.4. Сучасні біотехнології та їх роль 
у зменшенні можливостей 
вчинення злочинів

У наш час біотехнології вже перестали бути атрибутом науково-
фантастичного жанру, а є частиною буття сучасної людини. Сфера 
використання біотехнологій є доволі широкою, до неї насамперед слід 

1 Ковтун В. О., Рвачов О. М. Огляд та перспективи використання технологій 
штучного інтелекту у правоохоронній діяльності. Використання технологій штуч-
ного інтелекту у протидії злочинності : матеріали наук.-практ. онлайн-семінару 
(м. Харків, 5 листоп. 2020 р.). Харків : Право, 2020. С. 46–47.

2 Примітка. «RICAS – Realtime intelligence crime analytics system». URL : http:// 
ricas.orghttp://ricas.org.

3 Ковтун В. О., Рвачов О. М. Огляд та перспективи використання технологій 
штучного інтелекту у правоохоронній діяльності. Використання технологій штуч-
ного інтелекту у протидії злочинності : матеріали наук.-практ. онлайн-семінару 
(м. Харків, 5 листоп. 2020 р.). Харків : Право, 2020. С. 46–47.
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віднести медицину, сільське господарство, сферу харчової промисло-
вості. Сучасну біотехнологію визначають як науку, що вивчає генно-
інженерні і клітинні методи і технології створення та використання 
генетично трансформованих біологічних об’єктів для інтенсифікації 
виробництва і отримання нових видів продуктів різноманітного при-
значення1. Біотехнології охоплюють використання сукупності різно-
манітних методів, таких як мікробіологічний синтез, генна інженерія, 
клітинна та білкова інженерія, інженерна ензимологія, культивування 
клітин рослин, тварин і бактерій, методи злиття клітин2 тощо. 

У той же час використання біотехнологій для забезпечення по-
стійно зростаючих потреб сучасного людства має і зворотній бік. Так, 
зокрема, занепокоєння викликає не лише безпечність використання 
біологічно-модифікованих продуктів, їх вплив на людину та біосферу 
в цілому, а також можливості умисного використання біотехнологій 
на шкоду безпеці людства. Загрозливим видається можливість вико-
ристання біотехнологій для створення нових видів біологічної зброї, 
негативні наслідки клонування людини, зміни її психо-біологічної 
сутності для подальшого програмування та керування поведінкою 
великих мас населення тощо. Відповідно, поряд з позитивним ефектом 
використання біотехнологій на чільне місце виходить й така складова 
національної безпеки як біологічна безпека (біобезпека).

Біологічною безпекою визначають стан, при якому дія біологічних 
об’єктів або їх компонентів, речовин, з них отриманих, не викликають 
генетичних, біохімічних змін в організмі. Таким чином біологічна 
безпека пов’язана із загальним станом довкілля, соціально-екологіч-
ним станом оточуючого природного середовища3. У той же час слід 
підкреслити, що біологічна безпека, на нашу думку, має охоплювати 
не лише негативні зміни та зовнішній вплив на організм людини, а й 

1 Трусов А. И. Предупреждение преступлений, связанных с использованием 
биотехнологий: монография. Москва: РИОР, 2018. С. 61.

2 Завгородня В. Проблеми формування юридичної термінології у сфері право-
вого забезпечення біологічної безпеки. Підприємництво, господарство і право. 2007. 
№ 9. С. 117–120.

3 Денисенко С. В., Міщенко А. В. Біотехнології в різних сферах життя, їх вплив 
та попередження розвитку біозагроз. Вісник ВДНЗУ «Українська медична стомато-
логічна академія». 2015. Том 15, Випуск 3(51), частина 1. С. 280–281. 
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власне перетворення в самій сутності людського організму шляхом 
зміни його генетично визначених біологічних особливостей. Таких 
змін зокрема досягають завдяки використанню технологій репродук-
тивного клонування людини, методу використання ембріональних 
стовбурових клітин, методів генетичної інженерії людини. Потенційну 
небезпечність деяких з цих технологій розуміють і дослідники у сфері 
біотехнологій. Так, наприклад, один з винахідників методу репродук-
тивної генетичної модифікації Фенг Чжанг (Feng Zhang) виступив 
з пропозицією призупинити діючі експерименти з використання цього 
методу до визначення міжнародних правових стандартів у цій сфері1. 
Відповідно, в часи науко-технічного прогресу класична філософська 
дилема, чого в людині більше біологічного або соціального, не лише 
не отримує свого однозначного вирішення, а й переходить на новий 
етико-світоглядний рівень. Сучасні біотехнології змінюють не лише 
світ навколо нас, втручаюсь у природу розвитку тваринного і рослин-
ного царств, які залишаються основною ресурсною базою людства, 
а й змінюють саму природу сучасної людини та соціальний уклад її 
існування. 

Дослідники визначають наступні найважливіші сфери суспіль-
них відносин, які терміново потребують встановлення правових та 
біотичних основ в їх регулювання: 1) все, що пов’язано з геномом 
людини; 2) все, що пов’язано з психічним здоров’ям людини; 3) все, 
що пов’язано з фізичним здоров’ям людини (захист інвалідів, со-
ціально незахищених верств населення, операційні аборти, пере-
ливання крові, трансплантація органів, репродуктивне клонування 
людини, клонування органів); 4) людина та реклама; 5) людина та 
ліки; 6) в’язничні правила та етичні норми (право держави утримувати 
людину у в’язниці, місцях позбавлення волі, проблема перенаселення 
тюрем, недотримання гігієнічних норм, інфекційні хвороби, особливо 
туберкульоз тощо); 7) вплив довкілля на людину; 8) людина і тварин-
ний світ; 9) людина і рослинний світ (в т.ч. генетично модифіковані 
рослини); 10) захист прав і обов’язків лікаря та інших медичних пра-

1 Straiton J. Genetically modified humans: the X–Men of scientific research. 
Biotechniques. Vol. 66. P. 249–252. doi: 10.2144/btn-2019–0056. P. 252. 
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цівників; 11) права та захист пацієнта; 12) дослідження над людиною; 
13) повага до померлих людей та їх трупів; 14) проблема евтаназії1. 

Як бачимо, біотехнологічна складова в цих відносинах займає про-
відне місце. Відповідно, можна зробити висновок, що біотехнологія 
є новою, проте такою, що отримує надзвичайно стрімкий розвиток, 
наукою, і яка має своє застосування у різних соціальних та виробни-
чих сферах людського буття. Разом зі значними перевагами, наслідки 
використання біотехнологій є ще недостатньо дослідженими, тому 
зазначена сфера досліджень викликає занепокоєння світової спіль-
ноти, а деякі форми використання біотехнологій вже є забороненим 
в значеній кількості країн світу.

Так, наприклад, О. І. Трусов визначає цілу низку напрямів роз-
витку біотехнологій, які за певних негативних умов здатні отримати 
негативний (криміногенний) розвиток. До них дослідник перш за 
все відносить медичну генетику, виробництво генно-модифікованих 
продуктів, використання генної інженерії для виведення витривалих 
сортів наркомістких рослин, розробку та можливе використання біо-
логічної зброї, клонування, трансплантацію, проведення біомедичних 
дослідів над людиною2. Під злочинами, що вчиняються з використан-
ням сучасних біотехнологій О. І. Трусов розуміє нелегітимні, заборо-
нені кримінальним законом діяння, що посягають на життя, здоров’я, 
свободу, честь і гідність особи, конституційні права і свободи людини 
і громадянина, економічну діяльність, громадську безпеку, здоров’я 
населення і суспільну моральність, природне навколишнє середовище, 
безпеку людства, механізм реалізації яких пов’язаний із розробкою, 
апробацією і застосуванням біологічних технологій3. 

Як бачимо, основним критерієм визначення зазначених суспільно 
небезпечних діянь є спосіб їх вчинення – використання біотехнологій, 
а сфери їх вчинення є найрізноманітнішими і тематично охоплюють 
майже всі розділи КК України. Крім того слід зазначити, що злочинці 

1 Почерняєва В. Ф., Денисенко С. В., Передера С. Б. Біоетика. Експериментальні 
та клінічні дослідження: навчальний посібник для вищих навчальних закладів ме-
дичного та біологічного напрямку. Полтава, 2010. С. 18–19.

2 Трусов А. И. Предупреждение преступлений, связанных с использованием 
биотехнологий: монография. Москва: РИОР, 2018. С. 189.

3 Там само, с. 195.
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загалом не мають морально-етичних запобіжників у своїй протиправ-
ній діяльності, їм не потрібно чекати моменту врегулювання тієї чи 
іншої сфери суспільних відносин на національному або міжнародному 
рівнях для легітимізації їх досліджень або іншої діяльності в сфері 
біотехнологій, тому тіньовий сектор біотехнологічних досліджень йде 
далеко попереду, порівняно з офіційними дослідженнями1. У той же 
час слід приділити увагу і значному потенціалу застосування сучас-
них біотехнологій у правоохоронній сфері, зокрема, для зменшення 
можливостей вчинення злочинів. Сучасні біотехнології відкривають 
для цього широкі горизонти.

Починаючи з часів Просвітництва людство мріяло вплинути на 
поведінку нестійких членів суспільства для усунення їх тяжіння до 
протиправної поведінки. Перші дослідження в цій сфері почав про-
водити всесвітньо відомий італійський юрист і просвітник Ч. Бек-
каріа, який вперше визначив пріоритетність попередження злочинів 
порівняно із застосуванням суворих кримінальних покарань. Для 
досягнення цієї мети італійський вчений пропонував застосовувати 
низку передових методів, зокрема, заохочення дотримання законів, 
підвищення гуманності й швидкості судових процедур, зміну мети 
покарання з соціальної помсти до утримання людей від вчинення 
злочинів2. На відміну від соціальних напрямів попередження зло-
чинності, представники біологічних напрямів пояснюють усі осо-
бливості людини її біологічною сутністю та спадковими генетичними 
програмами, надаючи перевагу генам, а не впливу суспільства. Вони 
стверджують, що біологічні фактори можуть самі по собі призводити 
до злочинної поведінки, що схильність до неї може передаватися на 
генному рівні3. Найбільш відомим представником біологічного на-
пряму протидії злочинності залишається Ч. Ломбразо, ідеї якого в по-
дальшому неодноразово відновлювалися в тому чи іншому варіанті 
та отримали загальну назву неоломбразіанських течій в кримінології. 
У ХХ сторіччі неоломбразіантво видозмінювалося завдяки розвитку 

1 Див., наприклад, McGray D. Biotech’s Black Market. URL: https://www. 
motherjones.com/politics/2002/09/biotechs-black-market/ (дата звернення 24.03.2020).

2 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. Москва. 1995. С. 230–233.
3 Кримінологія. Академічний курс / за заг. ред. О. М. Литвинова. Київ: Видавни-

чий дім «Кондор», 2018. С. 86.
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психології, медицини та генетики. У сучасний період клінічна кримі-
нологія стала спадкоємицею біологічних теорій. Вона обстоює ідею 
породження злочину в результаті сполучення схильності суб’єкта до 
злочинної діяльності з впливом навколишнього середовища, проте 
при цьому віддається перевага біологічному факторові1. Історичними 
прикладами застосування методів клінічної кримінології в поєднан-
ні з євгеністичним напрямом стало широке застосування лоботомії 
та примусової стерилізації в 30-х роках до злочинців з психічними 
аномаліями в США2. Цікавими також слід визнати міждисциплінарні 
дослідження Е. Подольського «Хімічна основа злочинної поведінки» 
(1955 р.), в якому було проаналізовано ендокринну та хімічну основу, 
що пов’язує будову тіла й поведінку людини3.

У зв’язку з досягненням суттєвого прогресу у розшифруванні 
геному людини, який вже зараз надає можливість коректувати певні 
генетичні властивості людини, біологічний напрямок в кримінології 
отримав новий розвиток. Цей якісно новий напрям розвитку криміно-
логії вчені умовно визначили як «геномоломброзіанство»4. Зміст його 
полягає у визнанні того, що поведінка людини, у тому числі й злочинна, 
є повністю генетично детермінованою. Загалом спеціалісти у галузі 
генетики людської поведінки роблять висновок про те, що людина є про-
дуктом загального впливу як біологічних, так і соціальних факторів, що 
в цілому спрямовуються генетичним підґрунтям. При цьому дослідники 
стверджують, що значна кількість факторів розвитку, які раніше вважа-
лися факторами оточуючого середовища можуть бути похідними від 
генетики, однак специфіка оточуючого середовища обмежує діапазон 
фенотипів, які можуть бути викликані специфічним генотипом5. 

У деяких країнах генетична інформація вже зараз використову-
ється в кримінальному процесі. Дослідники з США П. С. Аппельбаум 

1 Кримінологія. Академічний курс / за заг. ред. О. М. Литвинова. Київ: Видавни-
чий дім «Кондор», 2018. С. 87.

2 Vogel M. Mental Illness and the Criminal Justice System. Sociology Compass. 8/6 
(2014). P. 627–638/ P. 628.

3 Иншаков С. М. Зарубежная криминология. Москва. 1997. С. 123–125.
4 Овчинский В. С. Криминология и биотехнологии. (Начало). Журнал российско-

го права. Москва: Норма, 2005, № 1. С. 82–97. 
5 Там само, с. 90–97.
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(P. S. Appelbaum) і Н. Сцуріх (N. Scurich) вказують, що хоча рівень 
досліджень, що виявляє зв’язок між генетичними особливостями 
людини, досвідом її соціального розвитку та кримінальною пове-
дінкою є досить помірний, генетична інформація використовується 
як доказ в кримінальних справах в США. У результаті проведеного 
ними експерименту було виявлено, що в тих випадках, коли для 
пояснення імпульсивного вбивства потенційним присяжним було 
надано докази застосування насильства над винним в дитячому віці 
або генетичної схильності до насильства у поєднання зі знущанням 
на винним у дитинстві, піддослідні схильні були призначали більш 
суворі покарання, ніж учасники експерименту, які не отримали таких 
доказів. При цьому докази щодо генетичних схильностей особи не 
були безпосередньо пов’язані з вчиненим злочином1. Проведений 
експеримент доводить необхідність врахування не лише наявність 
психічних або генетичних аномалій у суб’єкта злочину, а й їх зв’язок 
із вчиненим злочином, а також особливості сприйняття та оцінки 
іншими членами суспільства зазначених генетичних доказів. Цілком 
ймовірно, що нові досягнення генетики можуть в майбутньому при-
звести до виявлення так званого гену злочинності, який мріяли від-
найти протягом декількох сторіч прибічники біологічного напрямку 
кримінології, проте з іншого боку «геномоломброзіанство» створює 
реальну загрозу стигматизації частини населення і дискримінації за 
результатами генетичних досліджень. 

Дійсно, досягнення генетики дозволяють під новим кутом по-
дивитися на спадкову теорію злочинності. Наприклад, проведене ще 
в середині ХХ сторіччя дослідження 197 розумово відсталих злочин-
ців з синдромом Жакоба (синдром «дубль-Y», або Y-дисомії) виявило, 
що це генетичне захворювання пов’язано з певною схильністю до 
вчинення злочинів і підвищеною агресивністю2. З розвитком біо-
технологій та розшифруванням геному людини подібних досліджень 

1 Appelbaum P. S., Scurich N. Impact of Behavioral Genetic Evidence on the 
Adjudication of Criminal Behavior. URL:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3955018/ (дата звернення 24.03.2020).

2 Ларин В. Н. Рецепция наследственной теории преступности. Правопорядок: 
история, теория, практика. 2011. № 2 (21). С. 113–119. 
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окремих криміногенних груп населення проводиться все більше. 
Проте, вбачається, що не слід перебільшувати або ставити вінцем 
всьому генетичні фактори, які обумовлюють схильність особи до зло-
чинної поведінки, без врахування факторів соціального середовища. 
Як вірно зазначає А. Ю. Кравець, при вивченні впливу різноманітних 
хвороб і психічних розладів на поведінку індивіда, слід обов’язково 
враховувати не лише спадковість та еволюцію генів, що дозволяє до-
слідникам оцінити ймовірність розладів або захворювань у потомства, 
а й вплив факторів соціального середовища, що впливає на приско-
рення або уповільнення впливу генів на поведінку. Наприклад, якщо 
один з батьків продукував асоціальну поведінку на очах у дитини, 
передавши при цьому їй 50% своїх генів, існує велика ймовірність 
того, що дитина буде демонструвати таку ж поведінку1. 

Вже існують біотехнології в галузі нейрофізіології мозку, які за 
рахунок чипу, вживленого в префронтальній корі людського мозку 
здатні компенсувати зниження функцій мозку при психічних захво-
рюваннях або завдяки використанню магнітного резонансної терапії 
подавляти схильність до агресивної поведінки. Проте, вважаємо, що 
застосування біотехнологій з метою зниження генетичних ризиків 
асоціальної поведінки слід здійснювати у поєднанні з формами со-
ціальної корекції та з обов’язковим врахуванням індивідуальних 
особливостей розвитку конкретної особистості. Таким чином, про-
яви асоціальної поведінки можливо передбачити завдяки розвитку 
сучасних біотехнологій, зокрема, завдяки розшифруванні геному 
людини, та наступної її корекції в процесі соціалізації, поєднаної із 
застосуванням медичних препаратів або медико-біологічних методів.

Наступним напрямом використання біотехнологій у зниженні 
можливостей вчинення злочинів є технічний напрям. Так, завдяки су-
часним біотехнологіям процес доказування в кримінальному процесі 
докорінно змінився, а біотехнології збору та інтерпретації речових 
доказів здатні пролити світло навіть на нерозкриті кримінальні справи 
минулих років. Головним чином такий прогрес в криміналістичних до-
слідженнях відбувся завдяки використанню технологій ДНК аналізу, 

1 Кравець А. Ю. Біополітична парадигма політичної науки: сучасний стан та 
перспективи розвитку: дис. … д-ра політ. наук. Дніпро, 2019. С. 177. 
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які вже стали буденними при розслідування кримінальних справ. Як 
зазначає С. Ісмаіл (S. Ismail), розвиток ДНК технології в найближчому 
майбутньому надасть можливість кожному бажаючому розшифрува-
ти його генетичний код всього за 100$. Вже сьогодні зі зразка ДНК 
слини, отриманому з недопалку, можливо отримати комп’ютерний 
3D імідж обличчя його донора1. Таким чином розвиток біотехнологій 
поєднаний зі значними досягненнями технологій розпізнавання облич 
дозволить швидко ідентифікувати підозрюваного із застосуванням 
найменших зусиль. 

Зазначений напрям біотехнології отримав узагальнену назву «ге-
нетична дактилоскопія». Він, звичайно, не відбиває семантичний 
зміст грецького походження терміну «дактилоскопія», що буквально 
означає «розглядати пальці», проте досить влучно окреслює зміст 
методу ідентифікації особистості завдяки особливостям побудови її 
ДНК. Для генетичного аналізу достатньо лише краплі крові, декількох 
волосяних цибулинок або шматочка шкіри: з якої б частини людського 
тіла не був отриманий зразок ДНК генетичний портрет завжди буде 
однаковим2. «Генетична дактилоскопія» дала поштовх для одного 
з найбільш суперечливого проектів ХХІ сторіччя – створення всес-
вітнього генетичного банку даних. 

Питання функціонування криміналістичних баз даних ДНК вже 
врегульовано в багатьох країнах світу. Проте правила стосовно того, 
як дані ДНК мають збиратися, зберігатися та використовуватися дуже 
різняться в залежності від внутрішнього законодавства окремої краї-
ни. З розвитком та поступовим здешевленням ДНК технологій плану-
ється не лише розширити вже існуючі бази даних ДНК, а й встановити 
нові. У той же час існування та врегулювання діяльності баз даних 
ДНК постійно викликає пересторогу відносно можливих порушень 
приватності особи. Так, у більшості країн у бази ДНК потрапляють 
зразки лише від осіб, які засуджуються за тяжкі злочини, однак наразі 
до них потрапляють і зразки ДНК й невинних осіб, які були заарешто-

1 Clark M. Are You Ready for the Future of Policing? URL: https://www.policemag. 
com/374417/are-you-ready-for-the-future-of-policing (дата звернення 24.03.2020).

2 Глазко В. И., Чешко В. Ф. «Опасное знание» в «обществе риска» (век генетики 
и биотехнологии): монография. Харків. 2007. С. 269–270.
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вані та згодом виправдані, або які були засуджені за нетяжкі злочини 
або які отримали лише попередження від поліції. Цю категорію осіб 
визначають як «контингент ризику», який у майбутньому може бути 
залучений до злочинної діяльності1. В інших країнах пропонується 
тотальний збір ДНК інформації всього населення. 

Ставлення до збору ДНК даних від широких верств населення 
є неоднозначним. По-перше, як зазначають дослідники, оскільки 
країни використовують різні методики запису ДНК даних (наприклад, 
в США записують послідовність з 13 коротких тандемних повторів, 
а в Великобританії лише з 10 коротких тандемних повторів), ймовір-
на помилка при ідентифікації певної послідовності ДНК є нікчемно 
малою (один шанс на мільярд), проте вона все ж таки існує. Проте 
найбільший шанс невірної ідентифікації зразку ДНК має не техноло-
гічне, а процесуальне підґрунтя. Наприклад, ДНК зразок може бути 
випадково невірно задокументованим або ДНК невинної людини 
може випадково потрапити на місце вчинення злочину, що цілком 
ймовірно може призвести до засудження невинної особи2. Відповідно, 
ДНК докази не мають сприйматися як стовідсотковий доказ винності 
особи. По-друге, завжди існує вірогідність викрадення ДНК зразків 
та використання цих даних для неправомірних цілей. 

Прибічники ж створення всесвітнього банку даних ДНК висува-
ють низку контраргументів критикам цієї позиції. Зокрема, К. Дедрік-
сон (K. Dedrickson) вважає, що створення всесвітньої бази даних ДНК 
не зачіпає приватності осіб, і для її створення треба внести лише три 
зміни в існуюче регулювання баз ДНК: 1) включити в них усіх осіб, 
а не лише тих, кого засудили або які були заарештовані за злочини; 
2) відмінити закони, які встановлюють виключення до законів про 
збір даних ДНК; 3) краще інтегрувати та поєднати вже існуючі бази 
даних ДНК3. На думку, дослідниці лише незначне втручання в при-

1 DNA Databases and Human Rights. Forensic Genetics Policy Initiative. URL: 
http://dnapolicyinitiative.org/resources/dna-databases-and-human-rights/ (дата звернення 
24.03.2020).

2 Там само.
3 Dedrickson K. Universal DNA databases: a way to improve privacy? J Law Biosci. 

2017 Dec; 4 (3). Р. 637–647.
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ватну сферу особи дозволить значно зменшити рівень злочинності, 
уникнути невірних засуджень та зробити більш ефективним процес 
розслідування злочинів, особливо порівняно з тактиками, що більшою 
мірою втручаються в приватність особи.

В Україні питання збору, використання та зберігання ДНК зразків 
повністю не врегульоване. У Законі України «Про Національну по-
ліцію» встановлені лише загальні положення формування баз даних 
ДНК. Згідно з п.7 ч. 1 ст. 26 цього документа встановлено, що поліція 
наповнює та підтримує в актуальному стані бази (банки) даних осіб, 
затриманих за підозрою у вчиненні правопорушень (адміністративне 
затримання, затримання згідно з дорученнями органів правопорядку, 
затримання осіб органами досудового розслідування, адміністра-
тивний арешт, домашній арешт). У ч. 2 ст. 26 цього Закону також 
вказано, що формування відповідних баз поліція збирає і накопичує 
й біометричні дані – дактилокартки і зразки ДНК1. 

Занадто широке коло підстав збору ДНК даних, на думку упо-
вноваженої Верховної Ради України з прав людини (2012–2018 рр.) 
В. Лутковської, викликає занепокоєння. У своєму поданні до Кон-
ституційного суду України вона зазначила, що законодавством не 
диференційовано випадки, в яких необхідно відбирати зразки ДНК, не 
передбачено строків їх зберігання в залежності від мети, не зазначено, 
хто і коли має право доступу до бази даних, які права мають особи, 
у яких взяті зразки, також не передбачено інших необхідних гарантій2. 
Крім того недиференційований підхід законодавства до збору зразків 
ДНК суперечить практиці Європейського суду з прав людини з по-
бідних питань. Так, у справі «S. and Marper v. The United Kingdom» 
було вказано, що «зберігання зразків та профілів ДНК свідчить про 
втручання держави в реалізацію прав заявників на повагу до їхнього 
приватного життя». Пояснювалось це тим, що, зважаючи на швидкі 

1 Про Національну поліцію: закон України № 580-VIII від 02.07.2015 р. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580–19 (дата звернення 24.03.2020).

2 Конституційний Суд України оголосив перерву у розгляді справи щодо відпо-
відності Конституції України положень частини другої статті 26 Закону України «Про 
Національну поліцію». URL: http://ccu.gov.ua/novyna/konstytuciynyy-sud-ukrayiny-
ogolosyv-perervu-u-rozglyadi-spravy-shchodo-vidpovidnosti (дата звернення 24.03.2020).
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темпи розвитку генетики, не можна виключати, що в майбутньому 
держава зможе втручатися в приватне життя завдяки наявним відо-
мостям. Та й загалом, наголосили в Європейському суді з прав людини, 
не можна пояснювати збереження такої інформації виключно тим, що 
зараз жодних порушень прав людини не відбувається1. Наразі вищев-
казане звернення відкликане з Конституційного суду України чинним 
омбудсманом Л. Денисовою, проте невизначеність правого положення 
збору ДНК даних в Україні залишається відкритим питанням. 

Загалом, враховуючи темпи розвитку біотехнологій, вважаємо ціл-
ком ймовірним подальше розширення збору ДНК даних серед більш 
широких верств населення, в тому числі серед тих, хто не асоціюється 
з протиправною поведінкою. Так, наприклад, ні в кого не викликає 
особливих заперечень вимога надати зразки дактилоскопічних відбит-
ків пальців для отримання певних видів документів, що засвідчують 
особистість. Вважаємо, що вимога пройти «генетичну дактилоскопію» 
також здатна поступово подолати суспільний супротив щодо збору 
ДНК зразків та в недалекому майбутньому стати цілком буденним 
явищем. Відповідно потенціал «генетичної дактилоскопії» має бути 
обов’язково врахований при розробці біотехнологічного напряму 
зменшення можливостей вчинення злочинів.

Слід зазначити, що технічних напрям зменшення можливостей 
вчинення злочинів не обмежуються лише формуванням баз даних 
ДНК. Так, наприклад, серед сучасних способів захисту банкнот 
грошей виділяють, зокрема, нанесення галобактерій на паперову 
банкноту, що майже унеможливлює її копіювання за допомогою 
копіювально-множильних пристроїв2. Зазначений вид біотехнологій 
вже освоюється Європейським центральним банком. Таким чином 
технічний напрям зменшення можливостей вчинення злочинів має 
досить широкий потенціал та потребує інтеграції зусиль правоохо-
ронних органів та провідних дослідників у цій галузі.

1 Писарев О. Омбудсмен просить КС заборонити правоохоронцям створювати 
ДНК-базу громадян. URL: https://zib.com.ua/ua/128043-ombudsmen_namagaetsya_
zaboroniti_pravoohoroncyam_zbirati_dnk.html (дата звернення 24.03.2020).

2 Колодяжний М. Г., Михалік О. І. Фальшивомонетництво: кримінологічна харак-
теристика, детермінація, запобігання: монографія. Харків: Право, 2019. С. 191. 
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Іншим напрямом використання біотехнологій для зменшення 
можливостей вчинення злочинів є вдосконалення системи відбування 
покарань та недопущення подальшої злочинної поведінки засуджени-
ми. Навіть сучасний рівень розвитку біотехнологій, які здатні значно 
подовжити життя людини, призводить до думок про необхідність 
в майбутньому переглянути систему покарань для можливості до-
сягнення нею своєї мети – не лише покарати особу, а й здійснити 
подальший превентивний вплив на неї. Коли ж завдяки розвитку ме-
дицини та біотехнологій середня тривалість життя буде 100, 200 або 
навіть 300 років, то звичайні види покарання такі, як позбавлення волі 
на 15–20 років, з одного боку будуть вважатися не такими суворими 
порівняно з загальною тривалістю життя особи, з іншого – встанов-
лення більш тривалих строків ув’язнення або довічного позбавлення 
волі буде соціально та економічно неприйнятним. Тому науковці вже 
сьогодні почали розглядати можливості використання біотехнологій 
в процесі виконання покарань та реабілітації засуджених. Наприклад, 
дослідниця Оксфордського університету Р. Роач (R. Roache) у своїй 
науковій роботі пропонує використання медикаментів, що штучно 
викривляють відчуття часу людиною, для того щоб злочинець за 8 
годин відчував нібито він відбуває покарання строком 1000 років. 
Іншим варіантом відбування покарання в майбутньому, на її думку, 
може стати завантаження свідомості з мозку злочинця на комп’ютер 
та пришвидшення рівня симуляції в мільйон разів, що надасть зло-
чинцеві відчуття, що він за півгодини відбув тисячорічний строк 
ув’язнення1. Такі футуристичні пропозиції найтіснішими чином 
пов’язані з набуттям популярності філософією трансгуманізму2, про-
те нею не обмежуються та можуть вже у найближчому майбутньому 
перейти у практичну площину. 

1 Anthony S. Immortality, biotechnology, and the woefully unprepared criminal justice 
system. URL: https://www.extremetech.com/extreme/178859-immortality-biotechnology-
and-the-woefully-unprepared-criminal-justice-system (дата звернення 24.03.2020).

2 Литвинов О. М., Гладкова Є. О. Трансгуманізм і його вплив на об’єкт індивіду-
альної профілактики злочинів. Кримінально-правові та кримінологічні засоби проти-
дії злочинам проти громадської безпеки та публічного порядку: зб. тез доп. міжнар. 
наук.-практ. конф. до 25-річчя ХНУВС (м. Харків, 18 квіт. 2019 р.). Харків: ХНУВС, 
2019. С. 126–128.
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Резонансні пропозиції Р. Роач після їх публікації у 2014 році від-
разу викликали хвилю громадського занепокоєння та обвинувачень 
в бік дослідниці відносно того, що вона підтримує застосування 
тортур. Проте Р. Роач аргументує свою позицію високим рівнем ре-
цидивізму у Великобританії (50% серед молодого населення, більш 
ніж 60% з яких після відбуття ув’язнення строком до 18 місяців по-
вторно вчиняють злочин протягом наступного року). Саме зростаючі 
показники рецидиву та неможливість покарати достатньо суворо за 
найтяжчі злочини, на зізнання Р. Роач, вплинули на її відмову від про-
гресивної позиції щодо реабілітації засуджених та змусили звернутися 
до старозавітного карального правосуддя1. 

На нашу думку, радикальна прихильність до карального підходу 
при застосуванні покарання є неприпустимою та такою, що пере-
креслює попередні досягнення людства у сфері його гуманізації. Крім 
того, вона суперечить ч. 3 ст. 50 КК України, де чітко зазначається, 
що покарання не має на меті завдати фізичних страждань або при-
низити людську гідність2. У той же час вважаємо, що застосування 
біотехнологій для реабілітації злочинців та зменшення можливостей 
вчинення ними злочинів у майбутньому є цілком доцільним. 

Наступний біотехнологічний напрям зменшення можливостей 
вчинення злочинів пов’язаний зі створенням нового типу суспільства, 
в якому люди отримуватимуть нові якості завдяки використанню 
біо- та комп’ютерних технологій. Мова йде про створення так званої 
цифрової людини – Homo numeralis, або Homo digitalis, або Homo 
horologium, яка поєднує у своєму біологічному тілі органіку з неор-
ганікою – імплантатами. Розвиток цифрової людини відбувається за 
наступними напрямками:

1) біоінженерія (втручання в організм людини на клітковому та 
атомарному рівнях; імплантація реконструйованих ДНК; отримання 
зі стовбурових клітин жирової тканини клітин печінки; вирощування 
органів на замовлення тощо); 

1 Bungey S. How radical life extension will transform how we think about punishment. 
URL: https://thelongandshort.org/forecasts/technology-and-the-future-of-punishment (дата 
звернення 24.03.2020).

2 Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/2341–14 (дата звернення 24.03.2020).
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2) створення живих істот, які поєднують органіку з неорганікою, 
або утворення кібернетичного організму; 

3) створення неорганічної форми життя (копіювання або повне 
перенесення без залишків на первинному носієві свідомості, інтелек-
ту та особистості людини на цифровий або іншій носій; сканування 
мозку людини та відновлення його електронної копії)1. 

Остання форма розвитку цифрової людини вже обговорювалася 
нами в контексті реабілітації засуджених. Щодо створення кібернетич-
них організмів зазначимо, що протягом останнього десятиріччя цей 
новітній тренд починає набувати все більшої популярності. Мова йде, 
зокрема, про чипування людини, коли в її тіло вживлюється мікро-
чип, який являє собою пристрій побудований на інтегральній схемі 
або з використанням технології RFID та може бути запрограмований 
для ідентифікації особи, визначення її місця знаходження та/або 
надання їй можливості користуватися своїми особистими даними та 
платіжними інструментами. Наразі чипування є найбільш популярним 
в Швеції, де більше 200 директорів компаній вже вживили собі чипи. 
Головна чипувальна компанія Швеції BioHax International наразі має 
більше 4000 клієнтів. У вживлюваних нею чипах не міститься GPS, 
проте в США декілька років тому вже стартував проект зі вживлення 
мікрочипів з GPS військовослужбовцям, завдяки яким солдат міг бути 
виявлений за допомогою супутникового зв’язку у будь-якій точці 
планети, в тому числі й під землею. Після успішних випробувань 
мікрочипів, на які уряд США до 2015 р. вже витратив $140 млн, уряд 
виділив ще $1,5 млрд для розробки та запровадження цієї технології2. 
Розширення використання технології чипування та можливість запро-
вадження глобального чипування, так само як й інші способи кібер-
нетизації людського організму можуть виявитися досить ефективним 

1 Радутний О. Е. Розвиток кримінально-правової доктрини у напрямку визнання 
штучного інтелекту та цифрової людини суб’єктом правовідносин та суб’єктом зло-
чину. Ефективність кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та 
правозастосовні проблеми її забезпечення: матер. міжнарод. наук.-практ. кругл. 
столу (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). Харків: Константа, 2019. С. 202–213.

2 Американская компания уже год чипирует своих сотрудников. Почему за этим 
может быть будущее. URL: https://habr.com/ru/company/pochtoy/blog/421737/ (дата 
звернення 24.03.2020).
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в протидії злочинності. Однак при цьому існує й серйозний ризик 
порушень прав людини, а також встановлення тотального контролю 
над людством1. Відповідно використання біотехнологій в зниженні 
можливості вчинення злочинів має завжди проходити верифікацію 
на предмет дотримання прав людини та недопущення порушень між-
народного правопорядку.

У підсумку зазначимо, що потенціал використання біотехнологій 
в різних сферах господарства й суспільного життя, в тому числі для 
зниження можливостей вчинення злочинів, є досить значним та ще не-
достатньо дослідженим. Основними напрямами використання біотех-
нологій для зниження можливостей вчинення злочинів слід визнати: 

– напрям, пов’язаний з виявленням та нейтралізацією осіб, схиль-
них до вчинення злочинів; 

– технічний напрям, не пов’язаних зі зміною біологічних осо-
бливостей злочинця; 

– напрям, пов’язаний з використанням біотехнологій для реабі-
літації засуджених; 

– напрям, пов’язаний зі створенням цифрової людини та цифрово-
го соціуму й наступним використання їх властивостей для збільшення 
контролю над соціальними процесами, в тому числі і для зменшення 
можливостей вчинення злочинів.

Розвиток та використання кожного із зазначених напрямів 
пов’язані не лише з низкою біологічних та технічних аспектів, а й 
порушує важливі етичні та правові питання, для вирішення яких 
необхідне проведення подальших міждисциплінарних досліджень.

1 Литвинов О. М., Орлов Ю. В. Нариси з кримінології постмодерну. Харків: 
Право, 2019. С. 188–189.
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Розділ 3
заРУбіжний доСВід Реалізації 
СтРатегії зменшення 
можлиВоСтей Учинення 
злочиніВ

Не маючи об’єкта для порівняння, розум не 
знає, в якому напрямі йому слід рухатись.
Джордж Пірсон (1904−1993) − історик, 
академік, професор Єльського університету 
(США)

Значення порівняльної кримінології у су-
часному світі стрімко зростає. Це зумовлено 
безліччю обставин: від криміналізації сус-
пільних відносин у всіх без виключення дер-
жавах світу – до кримінальної глобалізації. 
Іван Михайлович Клейменов – доктор юри-
дичних наук, професор Національного до-
слідницького університету «Вища школа 
економіки» (Російська Федерація)

3.1.  Стратегія зменшення можливостей 
учинення злочинів: місце в теорії 
західної кримінології та законодавстві 
зарубіжних країн

Певна тупіковість існуючої у середині ХХ ст. у багатьох країнах 
світу державної політики запобігання злочинності, безперспектив-
ність впливу саме на причини злочину, який передбачає втручання 
у складну морально-психологічну сферу особистості, призвела до 
часткової відмови від індивідуального запобігання. Водночас від-
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булось зосередження уваги на просторових, ситуаційних та інших 
некаральних підходах кримінологічної профілактики. Як показав час, 
вони перетворились на певну альтернативу недієвій практиці реагу-
вання поліції на вже вчинені кримінальні правопорушення1. 

Перегляд основних підходів правоохоронної діяльності спочатку 
в США, Великій Британії, а згодом у ФРН, Франції та інших євро-
пейських країнах відбувся внаслідок несприйняття підходу щодо 
«ліквідації» злочинності, «нейтралізації» її причин і умов. Ця мета 
суперечить людській природі. При цьому цілком можливо контр-
олювати поведінку громадян, тримаючи злочинність у такий спосіб 
у прийнятних межах, безпечних для суспільства, сталого розвитку 
різних сфер розвитку держави2. 

Ще однією вагомою обставиною, що вплинула на зміну вектору 
правоохоронної діяльності у західних країнах, є економічний чинник. 
У цих капіталістичних країнах із розвинутою ринковою економікою 
усі напрями внутрішньої політики здійснюються з огляду на їх рента-
бельність. Це стосується й правоохоронної сфери взагалі та діяльності 
поліції, зокрема. Тому ефективність роботи останньої виражається 
передусім у заощадливості й цільовому використанні виділених бю-
джетних коштів. Це можна досягти шляхом реалізації таких напрямів 
профілактики правопорушень, які будуть максимально вигідними 
й економічно обґрунтованими для держави і платників податків. 

Недарма у західних державах покарання у виді позбавлення волі 
займає відносно невелику питому вагу у структурі кримінальних 
покарань, суди намагаються засуджувати злочинців на нетривалі 
терміни ув’язнення. Певним виключенням у цьому зв’язку є США, 
які обґрунтовано називають «поліцейською» державою. У цій країні 
має місце найбільший у світі як абсолютний, так і відносний показник 
чисельності ув’язнених. Так, станом на 2018 р. у США за ґратами 

1 Колодяжний М. Г. Архітектурна профілактика злочинності. Вісник Лугансько-
го державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2020. № 1. 
С. 259–269.

2 Колодяжний М. Г. Сучасний зарубіжний досвід громадського впливу на зло-
чинність: монографія; за ред. В. В. Голіни. Харків: Право, 2017. С. 8, 9.
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перебувало 2,1 млн осіб, що становить 655 ув’язнених на 100 тис. 
населення1. Однак каральноспрямована правоохоронна діяльність 
у США частково компенсується потужною науковою розробкою нових 
нерепресивних форм запобігання злочинності. Вони охоплюються со-
тнями програм профілактики злочинності, активною участю громад-
ськості у цій діяльності2, виділенням урядом країни сотень мільйонів 
дол. США на фінансування інновацій у сфері громадської безпеки, 
всебічною підтримкою громадян та їх об’єднань у забезпеченні пра-
вопорядку. Паралельно у західних країнах намагаються розширити 
перелік альтернативних позбавленню волі покарань. 

Певним індикатором, який свідчить про відмінність в основних 
підходах запобігання злочинності в Україні порівняно із західними 
державами, є термінологічний апарат, який застосовується у цій 
сфері. Найбільш уживаним терміном, яким позначається діяльність 
із перешкоджання учиненню правопорушень в Україні, є термін 
«боротьба». Його часто застосовують учені у галузі кримінального 
права. Натомість кримінологи схильні до використання таких термі-
нів, як «запобігання», «протидія», «профілактика»3. Такий підхід не 
властивий західній кримінологічній теорії, що у корені відрізняє її від 
вітчизняної теорії кримінології, оскільки перша більш спрямована на 
практику запобігання злочинності. 

У західній кримінологічній науці все простіше, адже родовим 
терміном у сфері перешкоджання учиненню злочинам є prevention – 
превенція. По суті він є аналогом досить поширеного терміну «запо-
бігання». Однак, із 70-х рр. ХХ ст., коли у західних країнах почали 

1 World Prison Population List (twelfth ed.) / The Institute for Criminal Policy 
Research. London, 2018. 19 р.; Walmsley R. World Prison Population List (tenth ed.) / 
International Centre for Prison Studies. London, 2013. 6 p.

2 Громадськість у запобіганні і протидії злочинності: вітчизняний та міжнародний 
досвід: монографія / В. В. Голіна, М. Г. Колодяжний, С. С. Шрамко та ін.; за заг. ред. 
В. В. Голіни, М. Г. Колодяжного. Харків: Право, 2017. С. 198–208. 

3 Примітка. Автор розділяє точку зору А. П. Закалюка та деяких інших криміно-
логів, які родовим терміном у сфері обмеження злочинності вважають «запобігання». 
Див.: Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: У 3 кн. 
Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. Київ: Видав. 
дім «Ін Юре», 2007. С. 324. 
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розроблятись нові підходи профілактики злочинності, стали часті-
ше вживатись терміни crime control (контроль злочинності) і crime 
reducing (скорочення злочинності)1. Вони, як ніякі інші терміни, не 
відбивають так чітко основну мету сучасної західної правоохоронної 
діяльності, яка спрямована на обмеження злочинності, тримання її на 
безпечному для суспільства рівні. Саме терміни crime control й crime 
reducing узгоджуються зі стратегією зменшення можливостей учи-
нення злочинів. Вони визначають широкий спектр діяльності, спря-
мованої на контроль рівня злочинності через зменшення кількості по-
тенційних криміногенних ситуацій і загроз (умов учинення злочинів). 

Підґрунтя сучасних підходів у діяльності правоохоронних ор-
ганів західних країн, що базуються на принципах демократичної 
держави, були закладені ще у першій половині ХІХ ст. Указані під-
ходи пов’язуються із Р. Пілем – міністром внутрішніх справ Великої 
Британії. У законі про столичну поліцію (Metropolitan Police Act) від 
1829 р. було визначено засади діяльності новоствореної англійської 
поліції. Їх частіше називають «Дев’яттю принципами Піля». Один із 
них звучить так: «Показником ефективності поліції є факт відсутності 
злочинності та безладів, а не показова демонстрація своєї діяльності»2. 

Слід зазначити, що перелічені принципи є актуальними у Великій 
Британії й до цього часу, на них спираються у своїй роботі органи 
правопорядку більшості західних країн. Виходячи із цих засад по-
ліцейської діяльності, остання у США і більшості країн-членів ЄС 
характеризується запобіганням злочинності з широким залученням 
громадськості й мінімальним застосуванням сили до правопорушни-
ків. Ось чому поліцейські у Великій Британії не носять вогнепальну 
зброю під час виконання службових обов’язків і, відповідно, корис-
туються повагою у підданих цієї країни. Принципи Р. Піля поступово 
були розвинені західними кримінологами. 

1 Ведерникова О. Н. Теория и практика борьбы с преступностью в Великобрита-
нии. Москва: Рос. криминол. ассоц., 2001. С. 272; Шостко О. Європейський досвід 
запобігання організованій злочинності: теоретичні питання. Право України. 2010. 
№ 2. С. 198–203. 

2 The Principles of Policing (1829).  URL: https:// improvingpolice. 
wordpress.com/2015/04/19/the-principles-of-policing-1829/ (дата звернення: 2.11.2017).
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Відомим американським ученим, представником так званої 
чикагської школи кримінології, розробником теорії «білокомірце-
вої» злочинності Е. Сазерлендом ще у 40-х рр. ХХ ст. зазначалось, 
що злочин може бути вчинений не лише під впливом збігу певних 
життєвих обставин та біологічної схильності. На його думку, учи-
нення злочину зумовлюється й ситуацією, яка пов’язується з про-
сторовими чинниками і місцем злочину, які мають криміногенний 
характер1. Тобто Е. Сазерленд, не відводячи середовим чинникам 
основну роль, не виключав їх криміногенної дії у механізмі зло-
чинної поведінки. 

У 1961 р. канадсько-американською письменницею й теоретиком 
міського планування Дж. Джекобс була написана книга «Смерть 
і життя великих американських міст» (The Death and Life of Great 
American Cities). У ній авторка, будучи прихильником нового урба-
нізму, критикувала створення міських кварталів, що складаються із 
великої кількості багатоповерхових будинків. Дослідниця зазначала, 
що подібний міський дизайн не сприяє зменшенню криміногенності, 
а, навпаки, провокує безконтрольність мешканців подібних житлових 
комплексів, що збільшує рівень злочинності2.

Пізніше у 1971 р. Р. Джефрі з урахуванням наукових праць Дж. 
Джекобс, увів до наукового обігу поняття «запобігання злочинності 
шляхом дизайну середовища». Можна сказати, що завдяки науковим 
розробкам Р. Джефрі та інших учених сформувався указаний вище 
напрям запобігання злочинності у виді проектування середовища про-
живання (Crime Prevention through Environmental Design – CPTED). 
Згідно з цією теорією належний своєрідний дизайн суспільного 
простору здатний допомогти у скороченні злочинності3. Ця теорія 
вказує на важливість використання таких принципів, як: 1) «терито-
ріальність», що включає формування взаємозв’язку певних ділянок 

1 Sutherland E. H. Principles of criminology / 4-th ed. Chicago: J. B. Lippincott. 1947. 
643 р.

2 Jacobs J. The Death and Life of Great American Cities. New York: Random House, 
1961. 472 p.

3 Jeffery C. R. Crime prevention through environmental design. Beverly Hills: Sage 
Publications, 1971. 290 p.



Розділ 3. Зарубіжний досвід реалізації стратегії зменшення можливостей учинення злочинів

196

і споруд з групами осіб; 2) спостереження, у тому числі спонтанне, 
за громадським простором й контроль доступу до нього1.

Розвиток ідей Р. Джефрі знайшли підтримку у працях амери-
канського архітектора О. Ньюмана. У 1972 р. він опублікував книгу 
й запропонував власну теорію під назвою «захисний простір». Нею 
обґрунтовувалась думка, що недоліки фізичного середовища можуть 
сприяти злочинній поведінці. І навпаки, розроблення спеціальних 
проєктів об’єктів нерухомості, особливо житлової, здатні скороти-
ти криміногенність й запобігти великій кількості загальнокримі-
нальних злочинів2. Теорія О. Ньюмана широко застосовується й до 
теперішнього часу в США, Великій Британії, Нідерландах, Австра-
лії, Канаді, Південній Кореї, Чилі під час реконструкції житлових 
кварталів. Ефективність запобігання злочинності з використанням 
можливостей захисного простору стали підґрунтям для створення 
міжнародної (International CPTED Association – ICA3) та європейської 
(E-DOCA4) асоціації з питань безпеки міського середовища. 

Унаслідок потужної наукової розробки нових підходів обмежен-
ня злочинності з використанням засобів просторового запобігання 
у 70-х рр. ХХ ст. у багатьох країнах набули широкого поширення 
програми запобігання злочинності на кшталт Neighborhood Watch 
(Сусідська варта). Подібні програми спираються на ідеї, запропоно-
вані Дж. Джекобс, Р. Джефрі, О. Ньюманом. Низка розроблених про-
грам профілактики злочинності передусім у США й Великій Британії 
включають такі профілактичні заходи, як громадський нагляд за те-
риторією проживання, ушляхетнення місць загального користування, 
вирубка кущів, поліпшення освітлення вулиць, усунення перешкод для 

1 Полянцева Е. Р. Архитектурно-планировочные средства обеспечения безопас-
ности гражданских зданий: автореф. дис. … канд. архитектуры. Санкт-Петербург, 
2016. С. 13. 

2 Newman O. Defensible space: crime prevention through urban design. New York: 
Macmillan, 1972. 264 p.; Кияненко К. В. Архитектура и безопасность: «Защищающее 
пространство» Оскара Ньюмана. Архитектурный вестник. 2011. № 5. С. 87–92. 

3 International CPTED Association. URL: http://www.cpted.net/event-2448410. (дата 
звернення: 3.11.2017).

4 The European Designing Out Crime Association. URL: http://www.veilig-ontwerp- 
beheer.nl/netwerk/e-doca/. (дата звернення: 3.11.2017).
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максимального спостереження громадянами території мікрорайону. 
Починаючи з того часу, на регулярній основі урядами західних країн 
проводяться кримінологічні дослідження стану безпеки на держав-
ному і місцевому рівнях, серед населення поширюється інформація 
про рівень злочинності та шляхи її запобігання. 

У 80-х рр. ХХ ст. теорія захисного простору (екологічного дизай-
ну) була розширена завдяки іншим know how у сфері протидії злочин-
ності. Такою можна назвати теорію «розбитих вікон». Її розробниками 
стали Дж. Уілсон й Дж. Келлінг1. Науковці емпірично обґрунтували 
зв’язок рівня криміногенності окремих місцевостей з їх санітарним, 
естетичним станом, якістю облаштованості й доглянутості2. Звідси 
рівень злочинності є там менший, де мешканці й місцева влада більше 
піклуються про чистоту і порядок.

Просторовий підхід у поясненні детермінації злочинності був 
застосований також канадськими ученими Патріцією й Полом Бран-
тингемами, які опублікували книгу під назвою «Середова криміно-
логія» (Environmental Criminology). У ній науковці описали відмінні 
риси злочинності на різних ділянках міст, запропонувавши поняття 
«територія-генератор» злочинів. Ці території пропонувалося вважати 
своєрідною умовою учинення злочинів, оскільки вони наділялись 
підвищеним рівнем криміногенності3. 

Ідею значення криміногенного впливу ситуації (навколишньо-
го середовища) при вчиненні злочину підтримували американські 
соціологи М. Готтфредсон й Т. Хірші. Науковці зазначали, що хоча 
злочинність є природним й у цілому закономірним соціальним яви-
щем сучасного розвитку, однак лише однієї злочинної мотивації 
осіб недостатньо для здійснення кримінальних посягань. Для цього 

1 Wilson J. Q., Kelling G. L. The police and neighborhood safety: Broken windows. 
Atlantic Monthly. 1982. March. P. 29–38. 

2 Колодяжний М. Г. Антикриміногенний потенціал теорії розбитих вікон. Юри-
дичний журнал. 2014. № 2–3. С. 64–67. 

3 Brantingham P. J., Brantingham P. L. The spatial patterning of burglary. Howard 
Journal of Criminal Justice. 1975. Vol. 14. P. 11–23; Brantingham P. L., Brantingham P. J. 
Situational crime prevention in practice. Canadian Journal of Criminology. 1990. Vol. 32. 
Р. 17–40.
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необхідні відповідні ситуаційні стимули, які сприяють реалізації такої 
мотивації1. 

Одну з найбільш значущих концепцій протидії злочинності 
у 80-х рр. ХХ ст. запропонував Р. Кларк, назвавши її «ситуаційним 
запобіганням» (Situational Crime Prevention – SCP). Його напрями 
спрямовані на зменшення можливостей учинення злочинів шляхом 
декількох напрямів діяльності2.

Саме завдяки Р. Кларку та іншим науковцям, які досліджували 
ситуаційний підхід профілактики правопорушень, з’явився специфіч-
ний підхід запобігання злочинності у виді зменшення можливостей 
учинення злочинів. У західній літературі й у багатьох нормативних 
документах цей напрям часто називається зменшенням можливостей. 
З часом він перетворився на окрему стратегію запобігання злочиннос-
ті. Вона стала гідною альтернативою буденній рефлексійній діяльності 
поліції щодо банального реагування на правопорушення. 

Розглядувана запобіжна стратегія за останні 20–30 років набула 
закріплення у законодавстві зарубіжних країн на міжнародно-право-
вому, національному й місцевому рівнях. Уперше вона була згадана 
у матеріалах Сьомого конгресу ООН із запобігання злочинності й по-
водження з правопорушниками (1985 р.)3. На рівні ООН необхідність 
використання антикриміногенних можливостей указаної стратегії 
була закріплена й у низці резолюцій: «Керівні принципи запобігання 

1 Hirschi T., Gottfredson M. The distinction between crime and criminality. Critique 
and explanation: Essays in honor of Gwynne Nettler. 1986. P. 55–69. 

2 Clarke R. V. «Situational» crime prevention: Theory and practice. British Journal of 
Criminology. 1980. Vol. 20, №. 2. Р. 136–147; Clarke R. V. Situational Crime Prevention: 
Its Theoretical Basis and Practical Scope. Crime and Justice: An Annual Review of 
Research. 1983. Vol. 4. P. 225–256; Clarke R. V. Situational Crime Prevention. In Building 
a safer society: Strategic approaches to crime prevention. Crime and Justice. 1995. Vol. 19. 
P. 91–150.

3 New Dimensions of Criminality and Crime Prevention in the Context of Development: 
Challenges for the Future / Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime 
and the Treatment of Offenders. Milan. 1985. 72 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 ред. В. В. Голины. Кн. 2. Киев: Ред. журн. «Пра-
во Украины»; Харьков: Право, 2013. С. 85–98. 
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злочинності у містах» (1995 р.)1; «Керівні принципи запобігання зло-
чинності» (2002 р.)2. 

У Рекомендації № R (96) 8 політики боротьби зі злочинністю 
у Європі, що змінюється, прийнятій Комітетом Міністрів Ради Європи 
у 1996 р., наголошується, що жодне суспільство не зможе розбагатіти 
за рахунок злочинності, тому основну мету політики протидії зло-
чинності може визначати не її викорінення, а утримання у менших 
масштабах. У зв’язку із цим європейські країни мають будувати 
політику запобігання злочинності на таких основних напрямах, як: 

1) соціальна превенція (продумана соціально-економічна політика, 
освіта, інформація тощо);

2) ситуаційна превенція (зменшення можливостей для учинення 
правопорушень);

3) індивідуалізація кримінальних проявів, розвиток альтернатив-
них заходів покарання замість тюремного ув’язнення, ресоціалізація 
засуджених, надання допомоги жертвам злочинів3. 

Як бачимо, стратегія зменшення можливостей учинення злочинів 
згідно з загальноєвропейським законодавствам посідає власне місце 
у структурі сучасних заходів запобігання злочинності. 

Нормативне оформлення стратегії зменшення можливостей 
учинення злочинів відбулось й на рівні національного законодавства 
окремих європейських країн, а також місцевих громад. Як правило, 
йдеться про національні стратегії і програми профілактики злочин-
ності. Наприклад, вона виділена у Сучасній стратегії запобігання 
злочинності Великої Британії4; Стратегії запобігання злочинності 
Шотландії5, Стратегії запобігання і скорочення злочинності по-

1 Guidelines for the prevention of urban crime: Resolution 1995/9 / United Nations, 
Economic and Social Council. URL: http://www.un.org/documents/ecosoc/res/1995/
eres1995–9.htm (дата звернення: 16.06.2020). 

2 Guidelines for the Prevention of Crime: Economic and Social Council resolution 
2002/13. URL: https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UN_standards_and_norms_
in_crime_prevention_at_your_fingertips.pdf (дата звернення: 16.06.2020).

3 Politique criminelle et droit penal dans one Europe en transformation. Conseil 
del’Europe. Mars 1999. P. 7–38.

4 Modern Crime Prevention Strategy / Home Office. London, 2016. 48 p. 
5 Crime Prevention Strategy / Police Scotland. Edinburgh. 2015. 14 p.
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ліцією Ірландії1. У Фінляндії стратегія зменшення можливостей 
учинення злочинів була закріплена у Програмі внутрішньої безпеки 
на 2011–2014 рр. та багатьох попередніх програмах2. У Стратегії 
запобігання злочинності Чехії на 2008–2011 роки протидія злочин-
ності зводилась до двох головних векторів національної політики: 
соціальні й ситуаційні заходи профілактики злочинності. Останні 
складаються із: заходів технічної профілактики, архітектурного 
планування, обмеження можливостей учинення злочинів, зменшення 
вигідності злочинної діяльності3. 

Щодо місцевого рівня законодавчого закріплення стратегії змен-
шення можливостей учинення правопорушень, то вона зустрічається 
у багатьох місцевих програмах профілактики правопорушень Канади, 
Австралії, Англії та Уельсу, США та інших держав. Аналіз багатьох 
подібних документів у країнах пострадянського простору показав, що 
розглядувана стратегія не передбачена в якості напряму профілактики 
правопорушень. 

Вивчення та узагальнення зарубіжної кримінологічної літе-
ратури, а також законодавчих актів багатьох західних країн дає 
підстави стверджувати, що у цілому стратегія зменшення можли-
востей учинення злочинів зводиться до заходів профілактики, які 
охоплюються ситуаційним запобіганням злочинності (Р. Кларк). 
Є думка, що зменшувати можливості для учинення різних кримі-
нальних та адміністративних правопорушень, кримінальних про-
ступків і злочинів можна й за допомогою інших суміжних напрямів 
профілактики. Звідси структуру стратегії зменшення можливостей 
учинення злочинів складають такі напрями (теорії, підходи) запо-
бігання злочинності, як:

1) ситуаційне запобігання злочинності; 
2) просторова (середова, екологічна) профілактика; 
1 Garda Crime Prevention & Reduction Strategy – Putting Prevention First. URL: 

http://www.garda.ie/Documents/User/Crime%20Prevention%20&%20Reduction%20
Strategy%20-%20English.pdf (дата звернення: 17.06.2020).

2 Finland crime prevention strategies. URL: http://www.rikoksentorjunta.fi/en/index/
crimeprevention/ crimepreventionstrategies.html (дата звернення: 17.06.2020).

3 The Czech Republic Crime prevention strategy 2008 to 2011 / Ministry of the Interior 
of the Czech Republic. Praha. 2008. 15 p. 
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3) запобігання злочинності шляхом архітектурного планування; 
4) теорія розбитих вікон. 
Окрім цього, невід’ємною складовою указаної стратегії є патру-

лювання, використання сучасних технологій у сфері запобігання 
злочинності (програми «Безпечне місто», «Розумне місто»), карто-
графування злочинності тощо1. 

Ураховуючи вищевикладене, з метою з’ясування сутності й осо-
бливостей кримінологічної природи стратегії зменшення можли-
востей учинення злочинів (у розумінні західної кримінологічної 
теорії і законодавства) слід виділити низку її істотних ознак. Такими 
вважаються: законодавча врегульованість; мета – скорочення зло-
чинності; некаральний характер; здійснення державними і недержав-
ними суб’єктами; специфічність об’єкту запобіжного впливу у виді 
переважно зовнішніх криміногенних чинників, що зумовлюють 
злочини; здатність впливати на злочинну мотивацію потенційних 
злочинців; прояв у різноманітті запобіжних заходів; спрямованість 
на зменшення «ціни» злочинності. 

Звідси під стратегією зменшення можливостей учинення злочи-
нів слід розуміти законодавчо врегульовану некаральну діяльність 
державних й недержавних суб’єктів, пов’язану зі зміною зовнішніх 
умов учинення злочинів та ускладненням формування й реалізації 
злочинної мотивації переважно заходами технічного, організаційного, 
інформаційного та іншого характеру й спрямовану на профілактику 
правопорушень, обмеження поширеності їх окремих проявів, змен-
шення їх негативних наслідків для держави і суспільства2. 

Досліджувана стратегія має у своїй більшості профілактичний 
характер й, відповідно, є частиною спеціально-кримінологічного за-
побігання злочинності. 

1 Колодяжний М. Г. Теоретична основа для формування нових підходів скоро-
чення злочинності в Україні. Вісник Луганського державного університету внутріш-
ніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2018. № 1. С. 243–251.

2 Колодяжний М. Г. Стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів: 
поняття, принципи, значення. Вісник Кримінологічної асоціації України: зб. наук. 
пр. (редкол.: О. М. Бандурка (голов. ред. ) та ін.). Харків: ХНУВС, 2017. № 1. 
С. 93–99.
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3.2. застосування стратегії зменшення 
можливостей учинення злочинів 
у практиці профілактики 
правопорушень за кордоном

Патрулювання. Цей вид правоохоронної діяльності зазначений 
першим за низкою обставин: а) є одним із найдавніших видів забез-
печення правопорядку, корені якого уходять аж до часів Римської 
імперії; б) уявляє собою традиційний напрям діяльності підрозділів 
поліції більшості країн сучасного світу; в) властивий одночасно різ-
ним напрямам досліджуваної стратегії: ситуаційному запобіганню 
правопорушенням, теорії розбитих вікон та ін. 

Патрулювання у контексті розгляду його як частини зазначеної за-
побіжної стратегії представляє собою окремий напрям профілактики 
злочинності, що здійснюється підрозділами поліції або громадськими 
формуваннями правоохоронної спрямованості та який полягає у змен-
шенні можливостей для учинення різних правопорушень шляхом по-
стійного переміщення вулицями міст і селищ, охорони громадського 
порядку, забезпечення безпеки, реагування на заяви і повідомлення 
громадян про протиправні події й надзвичайні ситуації, затримання 
правопорушників, охорони місць учинення правопорушень, забез-
печення дотримання безпеки дорожнього руху тощо. 

Вивчення спеціальної літератури, проведення контент-аналізу 
публікацій у ЗМІ дає підстави констатувати, що основними рисами 
сучасного патрулювання у західних країнах є такі:

1) розширення традиційної охорони громадського порядку поліці-
єю на автомобілях альтернативними, а іноді й більш заощадливими, 
видами пересування патрулів з використанням мотоциклів, моторо-
лерів, велосипедів, коней;

2) широке залучення громадськості на добровільних засадах до 
роботи патрулів; 

3) усіляке сприяння державою громадянам шляхом їх грошового 
та іншого заохочення у разі участі у діяльності патрулів з охорони 
правопорядку; 



203

3.2. Застосування стратегії зменшення можливостей учинення злочинів у практиці...

4) використання сучасних технологій у діяльності патрульної 
поліції; 

5) включення патрулювання як окремих профілактичних заходів 
у межах реалізації місцевих програм запобігання злочинності; 

6) залучення до патрулювання вулиць військових підрозділів 
в умовах надзвичайних ситуацій, терористичних атак, загострення 
криміногенності внаслідок масових порушень громадського порядку 
та ін. 

Достатньо різноманітним є патрулювання в США, де успішно 
функціонують такі види патрулів, як: дорожній патруль, шосейний 
патруль (Highway Patrol), державний патруль»1, поліція парків (USPP), 
кінний поліцейський патруль. 

За оцінками західних кримінологів, у США лише 25%-ий показ-
ник скорочення рівня правопорушень можна пов’язати із каральною 
практикою органів кримінальної юстиції, а решта – із забезпеченням 
охорони громадського порядку силами поліцейських й громадських 
патрулів, іншими формами профілактики злочинності й змінами у сис-
темі зайнятості населення2. Тобто на теперішній час патрулювання 
відіграє вагому роль у запобіганні злочинності у США. 

Згідно із концепцією community policing (поліцейська діяльність 
з орієнтацією на громадськість), що широко застосовується з початку 
90-х років ХХ ст. у США й Великій Британії, до патрулювання активно 
залучаються громадяни та їх об’єднання. 

Типовими напрямами діяльної громадських патрулів у США та 
деяких країнах-членах ЄС є: охорона громадського порядку в най-
більш криміногенних місцях; спостереження за підозрілими особами 
та припинення антисоціальної поведінки з їх боку; догляд за майном 

1 State police (United States). URL: https://en.wikipedia.org/wiki/State_police_
(United_States) (дата звернення: 23.11.2017). 

2 Mauer M. Comparative international rates of incarceration: an examination of causes 
and trends / Рaper presented to the United States Commision on Civil Rights. Washington, 
D. C., 20 June 2003; 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.; Квашис В. Преступность в США: реальность позитивных измене-
ний или «временное исключение»? Уголовное право. 2005. № 5. С. 97–100. 
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мешканців, які перебувають у відпустці або відрядженні; видача 
письмових попереджень особам, які здійснили паркування автомобіля 
у недозволених місцях; патрулювання у центрі міста з метою охорони 
майна в офісах юридичних осіб; допомога поліцейським у регулюван-
ні дорожнього руху при проведенні у місті масових заходів1. 

Одним із найбільш відомих громадських патрулів у світі вва-
жаються «Ангели-охоронці». Вони ще з 1979 р. охороняють метро-
політен, а згодом центральний парк Нью-Йорку. Наразі їх відділки 
функціонують більше, ніж у 30 містах США2. «Ангели-охоронці» 
представляють собою групи добровольців, які пройшли спеціальну 
підготовку і здійснюють охорону громадського порядку в уніформі без 
зброї. В експериментальних районах, де запроваджувалась програма 
участі таких груп, рівень майнових злочинів скоротився на 10%3.

Достатньо системним є патрулювання у Великій Британії, де 
з 1994 р. реалізується програма «Вуличне патрулювання» (Street 
Watch)4. Також у цій країні успішне функціонує громадська патрульна 
служба (Community Support Officers – CSO), яка включає роботу до-
бровільних помічників поліції5.

Особливістю діяльності патрульної поліції у багатьох зарубіж-
них країнах є посилення їх технологізації, використання сучасних 
«ноу-хау» у сфері профілактики злочинності. У більшості випадків 
це стосується підвищення оперативності доступу патрульних полі-
цейських до баз даних службової інформації. Підрозділи патрульної 
поліції одержують сучасні засоби візуалізації й обробки оперативної 
інформації (планшети, відеореєстратори, відеокамери, смарт-камери 

1 Anacortes Police-Citizens Auxiliary Patrol. URL: http://www.cityofanacortes.org/
Police/AuxiliaryPatrol/ index.asp (дата звернення: 24.11.2017). 

2 Майоров В. И. Организация деятельности по охране общественного порядка в 
США, странах Европы и России: учебное пособие Челябинск: Полиграф-Мастер, 
2003. С. 41. 

3 Взаимодействие милиции и населения: к итогам харьковского эксперимента. 
Харьков: Нац. ун-т внутр. дел, 2003. С. 16. 

4 Ведерникова О. Н. Теория и практика борьбы с преступностью в Великобрита-
нии. Москва: Рос. криминол. ассоц., 2001. С. 266, 267.

5 Москвичев А. И. Дебаты о реформе полиции Великобритании. Борьба с пре-
ступностью за рубежом. 2005. № 11. С. 27–30.
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для автомобілів). Поширюється досвід використання БПЛА (безпі-
лотних літальних апаратів) у правоохоронній діяльності1. 

Ситуаційне запобігання злочинності (SCP). На відміну від бага-
тьох теорій запобігання злочинності, які свою увагу зосереджують 
на конкретній особі, теорія ситуаційного запобігання наголошує на 
криміногенності територій, абстрагуючись від потенційного зло-
чинця чи жертви. Тому SCP можна назвати практичним підходом 
запобігання злочинності. Адже в основі ситуаційного запобігання 
злочинності лежить теорія раціонального вибору. Вона обґрунтовує, 
що правопорушник зазвичай учиняє злочин лише тоді, коли ризики 
для нього будуть мінімальними або коли перспективний злочинний 
дохід значно перевищуватиме наявні ризики2. 

Багатьма західними кримінологами ситуаційне запобігання зло-
чинності пов’язується зі зменшенням фізичних можливостей учи-
нення злочинів, зміною зовнішнього середовища й посиленням ри-
зикованості злочинної діяльності3. Однак найбільш докладний аналіз 
напрямів SCP надав саме Р. Кларк. Він запропонував п’ять його 
складових, кожна з яких включає п’ять відповідних заходів, а саме: 

1. Створення умов для ускладнення учинення злочину. Велика 
частка злочинів мають ситуаційний характер. І особи, виношуючи 
злочинну мотивацію за збігу криміногенних обставин, можуть здій-
снити кримінальне посягання. Ускладнення вчинення злочинів може 
здійснюватись у такий спосіб: а) зміцнення «мішені» (обмеження 
доступу до предмета посягання); б) контроль доступу; в) додаткова 
перевірка осіб на виході з магазинів та інших закладів; г) створення 
альтернативи антисоціальній поведінці; д) обмеження обігу зброї 
й спеціального обладнання.

1 Колодяжний М. Г. Патрулювання як складова стратегії зменшення можливостей 
вчинення злочинів. Вісник Кримінологічної асоціації України: зб. наук. пр. Харків: 
ХНУВС, 2018. № 1. С. 37–46.

2 Clarke R. V. Situational Crime Prevention: Its Theoretical Basis and Practical Scope. 
Crime and Justice: An Annual Review of Research. 1983. Vol. 4. P. 225–256; 
Clarke R. V. Situational Crime Prevention. In Building a safer society: Strategic approaches 
to crime prevention. Crime and Justice. 1995. Vol. 19. P. 91–150.

3 Gilling D. Crime Prevention: Theory, Policy And Practice. London: Routledge. 1997. 
240 р.
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2. Збільшення ризиків учинення злочину. Практика показує, що 
у разі розуміння злочинцем великої ймовірності бути затриманим під 
час учинення злочину, останній у більшості випадків вчинятись не 
буде. Вказаний напрям ситуаційного запобігання включає таке: а) по-
силення опіки; б) сприяння природному спостереженню; в) скорочен-
ня анонімності; г) використання допоміжного персоналу; д) посилення 
формального спостереження.

3. Зниження вигідності вчинення злочину робить його недоціль-
ним. Це досягається завдяки низці методам: а) укриття предметів 
посягання; б) видалення злочинної «мішені»; в) маркування майна; 
г) заважання обігу викрадених речей; д) виключення вигідності зло-
чинного посягання.

4. Скорочення провокацій. Різноманітні провокації можуть ви-
ражатись у недоліках роботи муніципалітетів, комунальних служб 
і поліцейських підрозділів. Із метою їх недопущення рекомендується: 
а) мінімізувати розчарованість і стрес громадян; б) відвернення спорів; 
в) скорочення емоційного збудження; г) нейтралізація негативного 
тиску однолітків; д) відмова від наслідування. 

5. Недопущення поширеної практики виправдань. Чимало зло-
чинців зазначають на досудовому розслідуванні та у суді, що вони не 
знали про протиправність учинених дій, виправдовуючи себе у такий 
спосіб. Тому органи влади мають попереджати громадян про заборону 
певних дій у громадських місцях шляхом: а) встановлення правил по-
ведінки, що дисциплінують громадян; б) монтаж забороняючих знаків 
і табличок; в) звернення до совісті громадян; г) сприяння у дотриманні 
людьми чистоти і громадського порядку; д) недопущення вживання 
наркотиків і зловживання алкоголем1.

Різноманітні заходи ситуаційного запобігання злочинності доволі 
часто застосовуються на практиці у західних країнах (Великій Брита-
нії, США, Канаді, Австралії, багатьох країнах-членах ЄС). Зокрема, 
у межах напряму щодо ускладнення вчинення правопорушень шляхом 
укріплення потенційної «мішені» у Великій Британії, починаючи 

1 Cornish D. B., Clarke R. V. Opportunities, Precipitators and Criminal Decisions: A 
Reply to Wortley’s Critique of Situational Crime Prevention. Crime Prevention Studies. 
2003. Vol. 16. P. 41–96.
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з 80-х рр. ХХ ст., поширилась практика монтажу захисних екранів між 
продавцем і покупцем у магазинах, торгових центрах. Через кілька ро-
ків запровадження таких підходів рівень грабежів скоротився на 40%. 

Ще наприкінці 60-х рр. ХХ ст. у Великій Британії з метою недо-
пущення крадіжок товарів із супермаркетів було застосовано метод 
електронного відстеження. Він полягає у наклеюванні на товар у не-
помітному місці електронного датчика, який, якщо його касир не 
розмагнітить у визначений спосіб на спеціальному обладнанні, при-
водить у дію сигналізацію. На теперішній час такі датчики називають-
ся RFID-технолгією (Radio Frequency IDentification – радіочастотна 
ідентифікація). Такі засоби ситуаційного запобігання злочинам, як 
відомо, широко застосовуються у багатьох країнах світу, включаючи 
й Україну. 

Важливим компонентом ситуаційної профілактики злочинності 
виступає функціонування систем відеоспостереження. Завдяки ним 
значно підвищується цілеспрямований контроль органами поліції 
ситуації у громадських місцях. Наприклад, спеціальне кримінологічне 
дослідження, здійснене і профінансоване МВС Великої Британії, по-
казало, що розширення мережі камер відеоспостереження дозволяє 
зменшити кількість крадіжок з автомобілів, а також угонів автотран-
спорту на 41%1. Як відомо, системи сучасного відеоспостереження 
із застосуванням технологій штучного інтелекту у багатьох країнах 
світу є частиною програм «Безпечне місто» (Safe City) і «Розумне 
місто» (Smart City). 

Можна стверджувати, що ситуаційний підхід щодо скорочення 
злочинності є наскрізним у структурі стратегії зменшення можли-
востей учинення злочинів. Це пояснюється зв’язком і суміжним ха-
рактером ситуаційного запобігання з іншими складовими запобіжної 
стратегії, що досліджується. 

Незважаючи на ефективність цієї стратегії у досягненні її основної 
мети щодо скорочення злочинності, деякими західними ученими виді-
ляються й певні недоліки, що наділяють указану стратегію ознаками 
«адміністративної кримінології». Якщо проаналізувати різні критичні 

1 Crime reduction through situational crime prevention: A study in the United Kingdom. 
Leicester: Department of Criminology. 2003. Р. 20, 21. 
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аспекти вказаної стратегії, ядром якої є ситуаційне запобігання, то мож-
на виділити щонайменше два з них. Перший пов’язується з хибністю 
теоретичних положень й концептуальною адекватністю підходу до 
ситуаційного запобігання злочинності. Другий аспект указаної стра-
тегії стосується критичних засад і соціальних результатів ситуаційних 
втручань правоохоронної діяльності1. Розглянемо їх докладніше:

1) критика теорії і концептуальної адекватності ситуаційного 
запобігання: 

– ситуаційне запобігання злочинності на відміну від багатьох 
інших підходів не враховує соціально-економічні, соціально-психо-
логічні, культурно-виховні та інші детермінанти злочинності, а також 
біологічну схильність деяких осіб до вчинення окремих злочинів; 

– ситуаційне запобігання прив’язується до місця учинення зло-
чину і будує на основі цього профілактику певних злочинів. Однак 
цей підхід не здатний повною мірою пояснити причини злочинності 
загалом і злочинної поведінки, зокрема;

– ситуаційне запобігання злочинності є спрощеним варіантом 
вирішення складних соціальних проблем (бідність, соціальна нерів-
ність, дискримінація, погане виховання дітей та ін.), які зумовлюють 
злочинність; 

– ситуаційне запобігання, акцентуючи увагу на об’єктивних об-
ставинах реальної дійсності, ігноруючи при цьому особу злочинця, 
може призвести до пошуку останнім альтернативного місця учинення 
злочину, зміни способу заволодіння чужим майном; 

– ситуаційне запобігання є малоефективним щодо «ірраціональ-
них» злочинів (насильницьких, сексуальних). Вважається, що ситуа-
ційне запобігання більш придатне для обмеження випадків крадіжок, 
грабежів, розбоїв та деяких інших злочинів загальнокримінальної 
спрямованості. Натомість важко застосовувати цей підхід при за-
побіганні злочинам з боку осіб з психічними аномаліями у межах 
осудності, злочинним діянням яких важко протидіяти на підставі 

1 Wortley R. Critiques of situational crime prevention. In B. Fisher & S. Lab 
(eds) Encyclopedia of Victimology and Crime Prevention. Thousand Oaks, CA: Sage. 
2010; Ethical and Social Perspectives on Situational Crime prevention / ed. by A. Von 
Hirsch, D. Garland, A. Wakefield. Oxford – Portland, Oregon: Hart Publishing, 2000. 230 p.
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раціонального контролю поведінки традиційними засобами ситуа-
ційного втручання; 

2) соціальна й етична критика:
– ситуаційне запобігання злочинності називають консерватив-

ним й політично заангажованим підходом, який ігнорує необхідність 
первинного (загальносоціального) запобігання, а акцентує увагу на 
посиленні роботи органів поліції та збільшенні їх фінансування;

– ситуаційне запобігання ставить у привилегійоване становище 
багатих, які мають більше можливостей для захисту свого майна і життя 
від кримінальних посягань порівняно з менш заможними громадянами; 

– ситуаційне запобігання ставить у невигідне становище жертву 
злочину, перекладаючи на неї обов’язок слідкувати за своєю безпекою, 
зменшуючи ризик власної віктимізації; 

– ситуаційна профілактика порушує етичні норми, є проявом підви-
щеного соціального контролю, її методи (наприклад, відеоспостережен-
ня) є втручанням в особисте життя громадян і обмеженням їх свобод;

– ситуаційне запобігання злочинності посилює соціальну від-
чуженість, сприяє замкнутості людей, обмеженості їх спілкування 
і соціальної взаємодії. Це викликають паркани, замки, огорожі, сиг-
налізації, озброєні охоронники1. 

Головною перевагою ситуаційного напряму правоохоронної ді-
яльності порівняно з іншими видами профілактики правопорушень 
є розширення некарального впливу на злочинність, його ефективність, 
істотне заощадження бюджетних коштів, покращення державно-при-
ватного партнерства у сфері запобігання злочинності. 

Підсумовуючи розгляд ситуаційного запобігання злочинності, 
можна виділити низку його особливостей, а саме: 

1) некаральний (профілактичний) характер;
2) абстрагування від потенційних злочинців і зосередження на 

потенційних місцях учинення різних правопорушень, які внаслідок 
певних обставин є «зручними» для кримінального посягання; 

1 Wortley R. Critiques of situational crime prevention. In B. Fisher & S. Lab 
(eds) Encyclopedia of Victimology and Crime Prevention. Thousand Oaks, CA: Sage. 
2010; Ethical and Social Perspectives on Situational Crime prevention / ed. by A. Von 
Hirsch, D. Garland, A. Wakefield. Oxford – Portland, Oregon: Hart Publishing, 2000. 230 p. 
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3) суб’єктами реалізації виступають органи поліції, інші органи 
державної влади і місцевого самоврядування, громадські формування 
правоохоронної спрямованості, окремі громадяни, підприємці, юри-
дичні особи сфери торгівлі й надання послуг тощо; 

4) висока ефективність, що досягається, з одного боку, комплек-
сним підходом у здійсненні різних за спрямованістю запобіжних 
заходів, а, з другого, – залученням до їх реалізації великої кількості 
державних і недержавних суб’єктів; 

5) відносно швидке настання запобіжного ефекту, особливо по-
рівняно із загальносоціальним запобіганням злочинності, позитивні 
результати якого є більш відстроченими у часі; 

6) передбачення активної участі громадськості у здійсненні різно-
манітних заходів; 

7) можливість заощадження бюджетних коштів через залучення 
недержавних джерел фінансування;

8) пов’язаність з іншими напрямами стратегії зменшення можли-
востей учинення злочинів тощо1. 

Просторове запобігання злочинності. Із 70-х рр. ХХ ст. у науко-
вому обігу західної кримінології закріпилось поняття «запобігання 
злочинності шляхом проектування середовища проживання» (Crime 
Prevention through Environmental Design – CPTED). Пізніше органами 
місцевої влади і поліцією Великої Британії, США, Канади, деяких 
європейських країн почали на практиці реалізовуватись запропоновані 
науковцями заходи просторового (середового, екологічного) запобі-
гання злочинності. На теперішній час більшість програм і концепцій 
запобігання й скорочення злочинності на державному, регіональному 
й місцевому рівнях у багатьох зарубіжних країнах містять заходи, що 
охоплюються вказаним напрямом стратегії зменшення можливостей 
учинення злочинів. 

Запобігання злочинності шляхом планування території проживан-
ня нами свідомо розділено на дві групи заходів. Перша група заходів, 
що розглядається, є більш простою з огляду на механізм реалізації, 

1 Колодяжний М. Г. Ситуаційне запобігання злочинності. Питання боротьби зі 
злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. Харків: Право, 2019. Вип. 37. 
С. 47–57.



211

3.2. Застосування стратегії зменшення можливостей учинення злочинів у практиці...

обсяги фінансових ресурсів та реальність упровадження в Україні. 
Друга група – більш складна, адже вимагає відповідної підготовки, 
значних асигнувань із державного бюджету та інших вимог. Такі за-
ходи досліджуватимуться нижче. 

До істотних ознак просторової профілактики злочинності від-
носяться: мета – скорочення злочинності, створення безпечного 
середовища для проживання; принципи – економічна доцільність, 
здійснення за активної участі громадян та їх об’єднань, комплексність, 
доступність; суб’єкти – органи поліції, органи місцевого самовряду-
вання, підприємства комунального господарства, окремі громадяни 
та їх об’єднання; об’єкт запобіжного впливу – недоліки міської архі-
тектури, громадського простору, вади технічного оснащення житла, 
автомобілів та іншого майна громадян. 

Ураховуючи низку істотних ознак просторової профілактики, під 
нею слід розуміти окремий напрям спеціально-кримінологічного 
запобігання злочинності, заходи якого здійснююся державними і не-
державними суб’єктами і спрямовані на її скорочення, створення 
безпечного середовища шляхом зміни вигляду, форми архітектури, 
об’єктів інфраструктури, ландшафтного дизайну, способів викорис-
тання міського простору та оточуючого середовища. 

Тобто зміна несприятливих умов міського простору, криміноген-
них за своїм характером, на які розраховують злочинці, призводить до 
відмови останніх реалізовувати злочинний намір або до підвищення 
очевидності злочинної діяльності. Внаслідок цього винні можуть бути 
затримані на місці учинення правопорушення чи через деякий час після 
кримінального посягання. Головне завдання зазначеного напряму запо-
бігання злочинності – створити безпечне середовище через посилення 
неформального соціального контролю над міським простором1. 

Концепція CPTED за своїм змістом і формою прояву має ознаки 
ситуаційного запобігання злочинності, оскільки її заходи спрямовані 
на ускладнення вчинення злочинів, збільшення ризикованості зло-
чинної діяльності й зменшення її вигідності.

1 Колодяжний М. Г. Просторова профілактика злочинності: зарубіжний досвід й 
шляхи упровадження в Україні. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / 
редкол.: В. І. Борисов та ін. Харків: Право, 2018. Вип. 35. С. 20–29.
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Існує чимало форм просторової профілактики злочинності. У біль-
шості випадків вони зводиться до: 

а) встановлення навколо багатоквартирних або приватних будинків 
парканів; 

б) монтажу на вході броньованих (металевих, антивандальних) две-
рей; передбачення відкривання дверей назовні, а не всередину примі-
щення; використання на дверях надійних замків та інших запірних при-
строїв; укріплення дверної коробки; наклеювання на вікна спеціальної 
захисної плівки, здатної витримати удар важких предметів; 

в) розширення можливостей для спостереження громадянами те-
риторії вулиць, провулків, парків, скверів шляхом усунення штучних 
і, за можливості, природних перешкод (вирубка кущів, сухих дерев, 
заміна високих парканів на низькі або такі, що проглядаються); 

г) покращення освітлення вулиць, під’їздів будинків особливо 
у районах з підвищеним рівнем загальнокримінальних злочинів; 

д) використання у туалетах розважальних закладів освітлення 
синього кольору, яке не дозволяє наркоманам побачити свої вени для 
уведення ін’єкції; 

е) оснащення у дворах багатоквартирних будинків, у під’їздах бу-
динків, на території приватних домоволодінь, на автостоянках камер 
відеоспостереження;

є) використання послуг державних служб охорони й приватних 
охоронних агенцій, пов’язаних зі встановленням у квартирах, будин-
ках громадян, офісах фірм систем сигналізації; 

ж) облаштування приміщень магазинів, торгівельних центрів, 
супермаркетів, під’їздів житлових будинків тривожними кнопками, 
які дозволяють швидко викликати поліцію на місце злочину;

з) наявності у всіх співробітників приватних компаній, державних 
установ і підприємств бейджів, на яких зазначається прізвище, ім’я, по 
батькові й посада працівника, щоб не допустити присутність в офісах 
компаній сторонніх осіб і правопорушників; 

и) здійснення поліцією із залученням учених систематичних до-
сліджень рівня місцевої злочинності (аудитів безпеки) для своєчасного 
вироблення адресних запобіжних заходів; 
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і) регулярного інформування населення про рівень злочинності 
у державі й у конкретних місцевих громадах для зменшення страху 
перед злочинністю й надання можливості громадянам вчасно реагу-
вати на нові криміногенні виклики тощо. 

Західними ученими пропонуються й інші заходи запобігання зло-
чинам з використанням просторового підходу: 

– встановлення більш світлого та яскравого світла вуличних ліх-
тарів, оскільки у жовтих відтінках світла обличчя перехожих мають 
більш страшний і загрожуючий вигляд;

– розміщення на будинках табличок з назвою вулиці та їх номером; 
– розширення мережі пралень дозволяє збільшити перебування 

громадян у закритих ділянках громадського простору, що зближує 
мешканців одного будинку чи мікрорайону й сприяє спільності міс-
цевої громади; 

– зменшення розміру отворів на поштових скриньках для недо-
пущення крадіжки газет, журналів й особистої кореспонденції; 

– вирощування під вікнами квартир перших поверхів невисоких, 
але колючих кущів; 

– розміщення контейнерів для сміття подалі від вікон квартир 
другого поверху або аварійних пожарних сходів;

– використання будівельниками стійкої до пошкодження фарби 
або нанесення на стіни будівель нерівної штукатурки, що заважає 
підліткам наносити графіті;

– використання у громадських місцях фарб світлих і неяскравих 
тонів (синіх, голубих, зелених), які здатні заспокоїти перехожих, на 
відміну від червоного кольору, який, за дослідженнями психологів, 
викликає стурбованість, занепокоєння й агресію тощо. 

Просторовий підхід застосовується й спецслужбами для недопу-
щення терористичних атак, зазіхань на життя політиків, пошкодження 
будівель органів державної влади. Для цього у США будівля ФБР 
зведена не на фундаменті, а на палях з тим, щоб мінімізувати ризик 
її знищення у разі вибуху бомби. Також перед будівлею Білого дому 
заборонено рух по Пенсільванському проспекту, що у Вашингтоні1. 

1 Katyal N. K Architecture as Crime Control. Yale Law Journal. 2002. Vol. 111. Issue 5. 
P. 1039–1139. 
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У багатьох містах США, Канади, Великої Британії та країн-членів 
ЄС органами поліції розробляються спеціальні програми профілакти-
ки злочинності, побудовані на просторовому підході. Однією з таких 
є програма міста Сіетл (США, штат Вашингтон). Програма містить 
три групи заходів просторового запобігання злочинності:

1) посилення природного спостереження:
– забезпечення яскравого освітлення місць громадського корис-

тування (парків, вулиць);
– створення своєрідного ландшафтного дизайну (недопущення 

ділянок з неправильною формою, оскільки вони створюють різні 
укриття для правопорушників; дотримання при проектуванні дворів, 
кварталів, парків правила «3–8», яке означає, що огорожа, у тому числі 
рослинна, не має бути вищою 3 футів (1 м), а крони дерев не повинні 
бути нижчими 8 футів (2,4 м). Це є особливо важливим для тих дерев 
і рослин, що розташовані навпроти під’їздів і вікон будинків); 

– паркани навколо будинків не мають бути занадто високими 
і повинні проглядатись із середини двору (на думку окремих амери-
канських учених й керівників поліції, слід уникати ефекту «фортеці», 
тобто наявності великої кількості грубих запорів, масивних решіток 
на вікнах, які можуть свідчити про боязнь господарями злочинців 
й спонукати останніх до злочинних посягань1);

– вікна квартир і приватних будинків не мають загороджуватись 
як ззовні, так із середини приміщення;

2) контроль природного доступу:
– парки й сквери повинні передбачати один великий вхід-вихід, 

а також мають огороджуватись прозорим парканом;
– організації, установи і підприємства різних форм власності 

також повинні мати один відкритий простір для входу і виходу; 
– громадські туалети й кімнати відпочинку не мають розташову-

ватись на периферії громадського простору, оскільки можуть пере-
творитись на місця із підвищеною криміногенністю; 

3) створення захисного простору: 

1 Book E., Schneider R. Crime Prevention through Environmental Design: CPTED 40 
Years Later. Police Chief. 2010. January.
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– догляд за квітами, кущами і деревами на прибудинковій те-
риторії та в інших громадських місцях створює відчуття контролю 
зовнішньої обстановки; 

– передбачення умовних ландшафтних або архітектурних перехо-
дів між публічними, приватними й напівприватними ділянками та ін.1 

Ученими Дослідницького центру травматизму Каліфорнійського 
університету (США) обґрунтовано, що просторова профілактика 
правопорушень здатна зменшити рівень грабежів від 30% до 84%, 
розбоїв – до 92%, нанесення тілесних ушкоджень різного ступеня 
тяжкості – на 61%2. Причому ефективність запобігання злочинності 
шляхом екологічного дизайну залежить від багатьох чинників, як-то: 
широта застосування його заходів; інтенсивність упровадження різних 
проявів цього підходу; кількість суб’єктів, що беруть участь у реаліза-
ції заходів; факт підтримки громадськістю подібних ініціатив з боку 
місцевої поліції й органів міської влади тощо3.

Архітектурна профілактика правопорушень. Запобігання зло-
чинності шляхом використання різноманітних архітектурних рішень 
й своєрідного дизайну будівництва можна віднести до більш складних 
за механізмом й обсягом фінансування різновидів стратегії зменшення 
можливостей учинення злочинів у виді просторової профілактики. 
Архітектурна профілактика розглядається в якості окремого напряму 
зазначеної стратегії, оскільки: 

а) спрямована на специфічне проектування і забудову об’єктів 
нерухомості;

б) вимагає значних коштів на фінансування таких архітектурних 
проєктів порівняно з іншими більш простими схемами концепції 
CPTED; 

1 Seattle Police Department. URL: http://www.seattle.gov/police/community-policing/
cpted (дата звернення: 5.12.2017).

2 Casteel C., Peek-Asa C. Effectiveness of crime prevention through environmental 
design (CPTED) in reducing robberies. American Journal of Preventive Medicine. 2000. 
Vol. 18. Issue 4. Supplement 1. P. 99–115.

3 Колодяжний М. Г. Стратегія зменшення можливостей учинення злочинів: за-
рубіжні реалії, перспективи запровадження в Україні: монографія. Харків: Право, 
2018. С. 73–84. (228 с.)
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в) відзначається наявністю відповідних управлінських рішень 
центральних органів державної влади і місцевого самоврядування 
для надання дозволу щодо проведення відповідних архітектурних 
реконструкцій та здійснення реновацій;

г) передбачає погодження власників компаній забудовників щодо 
зведення об’єктів нерухомості, що мають відповідати сучасним стан-
дартам у вказаній сфері, тощо. 

Архітектурні рішення мають певне значення не лише у сфері 
політики, а й у сфері безпеки і правопорядку. З цього приводу про-
фесором Джорджтаунського університету, що у США, Н. Катьялем 
зазначається, що не слід розуміти детермінацію злочинності спрощено 
й зводити її лише до так званого архітектурного детермінізму, який 
відкидає інші причини й умови злочинів. Звичайно, що побороти 
злочинність «цеглою» неможливо. Однак відмова від архітектурної 
профілактики злочинності не повинна призводити до протилежної 
думки, що фізичний простір не має жодного відношення до людських 
переконань і дій. Указаний учений упевнений, що архітектура впливає 
на людську поведінку, але не визначає її1. Звідси можна цілком до-
пустити, що недоліки архітектурного планування є окремою групою 
криміногенних чинників, які зумовлюють певні види злочинів.

Дж. Джекобс вважається одним із перших учених, яка підняла 
питання впливу архітектури на злочинність. Дослідниця зазначала, 
що правопорядок і безпека на вулицях міст забезпечуються не стільки 
збільшенням кількісного складу поліції, скільки підвищенням нефор-
мального соціального контролю з боку населення. Фактично ці слова 
стали поштовхом до формування ще у 70-х рр. ХХ ст. нової стратегії 
запобігання злочинності у західних країнах світу. Її складовими стали 
програми сусідської варти та інші форми участі громадськості у про-
філактиці злочинності. Дж. Джекобс наголошувала, що скорочувати 
злочинність в урбанізованому середовищі можливо принаймні трьома 
групами заходів, які полягають у:

а) чіткому зонуванні міського середовища шляхом розділення 
публічних і приватних ділянок;

1 Katyal N. K. Architecture as Crime Control. Yale Law Journal. 2002. Vol. 111, Issue 5. 
P. 1039–1139.
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б) посиленні візуального контролю фізичного простору із дотри-
манням принципу «очі на вулицю» (eyes upon the street);

в) забезпеченні високої пішохідної активності у громадських 
місцях, особливо в малозаселених житлових кварталах1.

Ідеї Дж. Джекобс були розвинені американським архітектором 
О. Ньюманом, який розробив теорію захисного простору2. Під за-
хисним простором учений розумів таке житлове середовище, яке 
дозволяє запобігати злочинам шляхом специфічного проектування 
прибудинкових територій, самих будинків та їх внутрішньої струк-
тури. Це проектування має відповідати принципам територіальності, 
природного спостереження, недопущення стигматизації мешканців3. 
Загалом учений наголошував на неформальному контролі з боку гро-
мадян як важливій вимозі до профілактики злочинів.

Якщо резюмувати у загальних рисах теорію захисного простору, то 
вона зводиться до таких положень: між злочинністю й архітектурою 
є прямий зв’язок; житловим кварталам з високим рівнем злочинності 
властиві деякі характерні риси (велика кількість багатоповерхових 
і багатоквартирних будинків; житлові будинки, магазини, школи, 
дитячі садки розташовані далеко від центральних вулиць; має місце 
велика відстань між будинками; будинки мають багато «сліпих» ді-
лянок і не забезпечують візуальний контроль мешканців за ситуацією, 
що відбувається на вулиці, та ін.).

Відповідно до цієї теорії багатоповерхові будинки та їх мешкан-
ці, особливо які розташовані в непрестижних житлових районах на 
міській периферії, набувають своєрідної стигматизації. Вона полягає 
у тому, що в таких будинках здебільшого мешкають маргіналізовані 
прошарки населення з низьким рівнем доходів. Тому високий рівень 
злочинності у таких районах пов’язується, крім специфічної архі-
тектури, ще й із соціальними чинниками. Ураховуючи цю обставину, 
у США у 1968 р. було прийнято закон, згідно з яким не рекоменду-

1 Jacobs J. The Death and Life of Great American Cities. New York : Random House, 
1961. 472 p.

2 Newman O. Defensible Space: Crime Prevention through Urban Design. New York: 
Macmillan, 1972. 264 p.

3 Newman O. Architectural Design for Crime Prevention. New York: New York 
University, 1973. P. 1–12. (214 р.)
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валось заселяти сім’ї з дітьми до багатоповерхових будинків. Така 
законодавча норма базувалась на результатах проведених у той час 
кримінологічних досліджень. Вони показали, що існує прямий зв’язок 
злочинності з етажністю будинків. Так, у розрахунку на 1 тис. населен-
ня коефіцієнт злочинності коливався від 8,8 (3-поверхові будівлі) до 
20,2 (16-поверхові будинки)1.

Наочно продемонструвати негативний вплив неправильної за-
будови й порушень у стандартах архітектури на злочинність можна 
на прикладі кварталів Ван Дайк і Браунсвілл, які на початок 70-х рр. 
ХХ ст. знаходилися поруч у районі Бруклін Нью-Йорка й розділялися 
лише проспектом. Спільним у цих кварталах є те, що, по-перше, у них 
мешкало переважно бідне населення афроамериканців. По-друге, 
чисельність населення кварталів було майже однаковою і становило 
6 тис. осіб. Відмінність полягала хіба що в їх архітектурі. Якщо Ван 
Дайк був забудований здебільшого 14-поверховими будинками, по-
серед яких містився великий пустир, то квартал Браунсвілл складався 
із 3–6-поверхових будівель, мав більшу щільність будинків, велику 
кількість невеличких дворів, які добре проглядалися мешканцями. Різ-
ними були й річні показники злочинності у цих кварталах: 1 189 (Ван 
Дайк) проти 790 (Браунсвілл). Тобто різниця складає 33,6%. Причому 
рівень грабежів у першому кварталі порівняно з другим більший у 4 
рази, а хуліганських проявів – майже у 2 рази2. Звідси є певні підстави 
стверджувати, що архітектура є тим криміногенним чинником, який 
здатний впливати на кількісні та якісні показники злочинності.

На пострадянському просторі, як приклад, застосування архітек-
турних рішень у профілактиці злочинам наводиться московський Парк 
культури і відпочинку ім. М. Горького. Цілеспрямоване створення 
хіпстерського простору цього парку з роликами та велосипедами само 
собою витісняє чужаків. Якщо останні й з’являються в ньому, то все 
одно відбувається їх десуб’єктивізація, коли, наприклад, десантники, 
які купаються на підпитку у фонтані перетворюються на банальну 

1 Кияненко К. В. Архитектура и безопасность: «Защищающее пространство» 
Оскара Ньюмана. Архитектурный вестник. 2011. № 5. С. 87–92.

2 Newman O. Architectural Design for Crime Prevention. New York: New York 
University, 1973. P. 97–99. (214 р.)
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деталь загального видовища1. Зрозуміло, що профілактичний ефект 
подібних архітектурних рішень буде нікчемним, якщо не доповнити 
їх іншими запобіжними заходами, як-то: відеоспостереження; пові-
домлення відвідувачами поліцію про хуліганські й вандальні прояви; 
затримання працівниками приватної охорони правопорушників для 
подальшої їх передачі органам правопорядку та ін. 

До речі подібна просторово-архітектурна концепція вдало засто-
сована й в однойменному центральному парку м. Харкова. За реаліза-
цію в ньому різноманітних архітектурних, технічних і розважальних 
рішень він по праву отримав престижний приз «Золотий поні» за 
кращий тематичний дизайн (2013 р.), а також одержав відзнаку від 
міжнародного порталу мандрівників Trip Advisor (2017 р.). Це до-
зволило Центральному парку культури і відпочинку ім. М. Горького 
м. Харкова посісти 15 сходинку в європейському рейтингу кращих 
парків і неофіційно називатися його відвідувачами справжнім Діс-
нейлендом України. 

У цьому зв’язку слід зауважити, що належна профілактика пра-
вопорушень у вказаних вище парках досягається, окрім іншого, 
й забезпеченням належного неформального соціального контролю 
його відвідувачами за зовнішньою ситуацією. У разі відсутності 
активної пішохідної прохідності подібні місця відпочинку, навпаки, 
перетворюються на криміногенне середовище, сприятливе для вчи-
нення грабежів, зґвалтувань та інших злочинів. Безумовно, що вплив 
архітектури парків на рівень правопорушень у них має визначатись 
результатами додаткових досліджень2. 

Якщо проаналізувати особливості архітектури більшості україн-
ських обласних і районних центрів, можна дійти висновку, що вони 
не відповідають вимогам теорії захисного простору і архітектурної 
профілактики. До найбільш вагомих, з огляду на зумовлення злочин-
ності, чинників у цьому зв’язку можна віднести:

1 Разогреева А. М. Предупреждение преступлений при помощи средового про-
ектирования: защищающее пространство и защищенное пространство. Всероссийский 
криминологический журнал. 2017. Т. 11. № 4. С. 706–716.

2 Колодяжний М. Г. Архітектурна профілактика злочинності. Вісник Лугансько-
го державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2020. № 1. 
С. 259–269.
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1) існування великої кількості багатоповерхових будинків, що 
налічують, як правило, від 9 до 16 поверхів. Наприклад, яскравим 
прикладом є найбільший в Україні житловий масив «Салтівка», що 
у Харкові, населення якого становить близько 500 тис. осіб;

2) зведення будинків торцевим боком без вікон до проспектів, ву-
лиць, парків, скверів, ігрових майданчиків, площ. Це унеможливлює 
громадянам спостерігати за зовнішньою ситуацією у громадських 
місцях;

3) іноді значна відстань між будинками, що штучно створює пусти-
рі, неушляхетнені території, які можуть перетворитись на потенційні 
місця, де вчиняються різні кримінальні правопорушення;

4) велика кількість квартир на одному поверсі будинку (від 4 
до 6). У новобудовах економ-класу, що складаються із так званих 
смарт-квартир (площа 12–20 кв. м), кількість квартир може сягати 
8–10 і навіть більше;

5) довгі коридори поверхів, наявність «глухих» кутів або примі-
щень, доступ до яких закритий для сусідів;

6) наявність у багатьох квартирах тамбурів, які загороджують 
мешканцям огляд простору поверхів будинку;

7) відсутність у більшості під’їздів будинків охоронників чи кон-
сьєржів;

8) необлаштування прибудинкової території технічними засобами 
екстреного виклику поліції (тривожні кнопки), відеоспостереження;

9) непередбачення в деяких під’їздах житлових будинків аудіо- чи 
відеодомофонів;

10) малий розмір вікон, розташованих у міжповерховому просторі, 
що не дозволяє мешканцям контролювати поведінку дітей, убезпечу-
вати своє майно (автомобілі, велосипеди);

11) необлаштованість дворів будинків місцями для парковки вело-
сипедів, кількість яких у країні зросла останнім часом у рази.

12) часта відсутність підземних паркингів, місць у житлових 
кварталах для побудови гаражів, охоронюваних автомобільних сто-
янок. Це сприяє угонам автотранспорту, його умисному знищенню, 
пошкодженню, викраденню із салонів майна автовласників. 
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Різноманітні недоліки скупого міського архітектурного мініма-
лізму, сформованого переважно в радянський період, визнаються 
й українськими архітекторами. Зокрема, висловлюються пропозиції 
декорування фасадів будівель, розташованих у центрі Харкова. Чи-
стота візуального ряду, за задумом розробників, має позитивно від-
битись на настрої мешканців та інтелектуальних здібностях підлітків1. 
Остання теза має емпіричне підтвердження західними науковцями. 
Вони обґрунтували, що люди, які проживають у більш зелених ра-
йонах, мають меншу агресію, відчувають себе більш захищеними 
й щасливими. Тобто базові людські первісні реакції на вид природи 
досі істотно продовжують впливати на людську психологію2, а від-
так – відбиватись на рівні злочинності й безпеці у місцевих громадах. 

Теорія розбитих вікон (Broken Window Theory – BWT) часто за-
стосовується різними суб’єктами запобігання злочинності у США, 
Великій Британії, Канаді, Австралії, ФРН, Франції, Нідерландах та 
багатьох інших країнах світу. До її істотних ознак пропонується від-
нести: 

а) мета – профілактика злочинності; 
б) суб’єкти – органи місцевого самоврядування, комунальні служ-

би, громадські організації, окремі громадяни, поліція; 
в) об’єкт запобіжного впливу – антисуспільна поведінка громадян, 

пошкоджені або знищені об’єкти власності; 
г) принципи впровадження: практичність, простота, економіч-

ність; 
д) форма прояву: вироблення нульової терпимості до злочиннос-

ті, посилення соціально-правового контролю у місцевих громадах, 
усунення безладу у громадських місцях; 

е) місце у системі запобігання злочинності – складова спеціально-
кримінологічного запобігання злочинам, окремий напрям стратегії 
зменшення можливостей учинення злочинів. 

1 Архитекторы предлагают украшать дома в центре Харькова. URL: http://stroyobzor. 
ua/news/80524 (дата звернення: 20.06.2020).

2 Колин Э. Среда обитания. Как архитектура влияет на наше поведение и само-
чувствие / пер. с англ. А. Васильевой. Москва: Альпина Паблишер, 2016. С. 31–57.
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Ґрунтуючись на низці істотних ознак теорії розбитих вікон, їй 
можна дати визначення у широкому і вузькому значенні. У широкому 
розумінні вона є окремим напрямом спеціально-кримінологічного 
запобігання злочинності через ліквідацію наслідків громадського 
безладу. При вузькому трактуванні теорія розбитих вікон являє собою 
одночасно кримінологічну теорію та профілактичний напрям стра-
тегії зменшення можливостей учинення злочинів, виявляється у ді-
яльності передусім органів місцевого самоврядування, комунальних 
підприємств, окремих громадян та їх об’єднань, поліції, спрямованої 
на формування нульової терпимості до злочинності, посилення соці-
ально-правового контролю шляхом усунення наслідків громадського 
безладу, проявів вандалізму, боротьби з аморальною й антисоціаль-
ною поведінкою громадян, притягнення винних до адміністративної 
відповідальності. 

У 1982 р. американськими соціологами Дж. Уілсоном й Дж. Кел-
лінгом було опубліковано наукову статтю під назвою «Розбиті ві-
кна». У ній автори розглядали питання зв’язку громадського безладу 
і злочинності, безпеки мешканців міста й поліції. У підсумку після 
численних бесід із поліцейськими на місцях, проведення опитування 
місцевого населення автори дійшли висновку, що громадяни зацікав-
лені у громадському порядку та власній безпеці1. Учені обґрунтували, 
що ознаки безладу та недотримання громадянами прийнятних норм 
поведінки провокують в оточуючих аналогічну форму поведінки 
(графіті та стінах, розбиті вікна будинків, сміття на тротуарах, поки-
нуті квартири, наявність неушляхетнених пустирів). Уперше заходи 
цієї кримінологічної теорії були впроваджені в американському місті 
Бостон у 80-х рр. ХХ ст., згодом – у Нью-Йорку.

Тобто розробники цієї теорії припустили й емпіричним шляхом 
довели, що для запобігання більш суспільно небезпечним право-
порушенням необхідно в першу чергу звертати увагу на обмеження 
менш небезпечних проявів антисоціальної та аморальної поведінки 
(вандалізм, вживання спиртних напоїв і паління у громадських місцях, 

1 Wilson J. Q., Kelling G. L. Broken Windows: The police and neighborhood safety. 
The Atlantic Monthly. 1982. March. P. 29–38.
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викидання сміття повз урну, задоволення природних фізіологічних 
потреб у невстановлених місцях тощо). Ученими було обґрунтовано, 
що послаблення соціально-правового контролю в суспільстві як з боку 
поліції, так і з боку пересічних громадян здатне посилити криміно-
генність у державі й відповідно призвести до збільшення злочинності 
й страху громадян перед останньою. На відміну від багатьох підходів 
протидії злочинності, запропонованих раніше, теорія розбитих вікон 
відрізняється своєю практичністю, простотою в запровадженні, а голо-
вне – економічністю. Це пояснюється тим, що на відміну, наприклад, 
від загальносоціального запобігання злочинності, яке спрямовується 
на усунення корінних причин злочинності, указана теорія не вимагає 
значних матеріальних ресурсів, оскільки частина її заходів може здій-
снюватись за рахунок населення або коштів місцевих громад.

Довести зв’язок безладу і злочину намагались не лише криміноло-
ги, а й психологи. Науковці зазначали, що там, де є покинуті будинки 
із розбитими вікнами, де дорослі не роблять зауважень підліткам, де 
громадяни розпивають спиртні напої у громадських місцях, жебра-
ки – пристають до перехожих, відбуваються незворотні деструктивні 
психологічні процеси на груповому рівні. І хоча в цей момент ще 
немає насильницьких нападів, більшість мешканців за таких умов 
вважатимуть, що злочинність збільшується. Це природно сприятиме 
підвищенню у людей страху перед злочинністю, психологічної на-
пруженості, що, у свою чергу, зумовлюватиме вторгнення в такий 
мікрорайон кримінальних елементів. Хоча подібна ситуація не є фа-
тальною, однак великі шанси, що в такому районі учинятимуться 
вуличні злочини1.

Наприклад, американське місто Детройт входить до десяти най-
більш криміногенних міст у світі. І якщо проаналізувати рівень його 
благоустрою, структуру населення та якість соціальної захищеності 
мешканців міста, то згідно з теорією розбитих вікон відповідь щодо 
причин криміногенності в ньому стає очевидною. Так, Детройт, бу-
дучи свого часу гордістю і центром машинобудування у США, пере-

1 Wilson J. Q., Kelling G. L. Broken Windows: The police and neighborhood safety. 
The Atlantic Monthly. 1982. March. P. 29–38.
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творився на місто-примару, яке є найбільш неблагополучним у цій 
державі. Детройт – єдине із сучасних міст, що намагається продати 
свої руїни Голлівуду як фон для різних антиутопій і похмурих сцен 
найжахливіших злочинів. За кількістю розвалин із Детройтом важко 
конкурувати: у ньому близько 80 тис. напівзруйнованих і покинутих 
будинків. У центрі міста знаходяться пусті хмарочоси з вибитими 
вікнами, які не демонтують через відсутність у влади на це грошей. 
Крім того, у Детройт-сіті проживає близько 900 тис. мешканців, з яких 
82% – афроамериканці1.

Найбільш яскраво запобіжний потенціал теорії розбитих вікон ви-
явився у Нью-Йорку. Новий підхід у запобігання злочинності у цьому 
місті розпочався із усунення наслідків вандалізму та інших безладів 
у метрополітені. Окрім оперативного і систематичного відновлення 
пошкоджених сидінь, ліквідації розмальованих стін й вагонів, поліція 
затримувала громадян, які не сплачували за проїзд. Серед них нерідко 
були особи, які вже мали судимість, незаконно зберігали зброю та 
наркотики. 

Успішна реалізація низки перелічених заходів у межах теорії 
розбитих вікон на кінець 90-х рр. ХХ ст. перетворила Нью-Йорк 
в один із найбезпечніших мегаполісів США2. Представлені факти 
були підтверджені особисто колишнім мером цього міста Р. Джуліані 
під час його поїздки до України в 2017 р. Він зазначив, що завдяки 
впровадженню ще у 1994 р. своєрідної концепції нульової терпимос-
ті до злочинності, яка полягала у притягненні до відповідальності 
осіб навіть за найдрібніші правопорушення, у Нью-Йорку лише за 2 
роки вдалось скоротити рівень тяжких злочинів на 30%, а умисних 
убивств – аж на 50%3. 

Наведемо ще кілька емпіричних обґрунтувань результативності те-
орії розбитих вікон. Зокрема, голландські дослідники здійснили кілька 

1 Детройт – город призрак? URL: http://kulhazker.blog.tut.by/archives/553 (дата 
звернення: 20.06.2020).

2 Теория разбитых окон. URL: http://life.obozrevatel.com/science/24650-teoriya-
razbityih-okon.htm (дата звернення: 20.06.2020).

3 Теория разбитых окон: Аваков знает, как сократить уровень преступности. URL: 
https://inforesist.org/teoriya-razbityih-okon-avakov-znaet-kak-sokratit-uroven-
prestupnosti/ (дата звернення: 20.06.2020).
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експериментів. Так, в одному з під’їздів будинку в поштову скриньку 
було поміщено білий конверт, з якого стирчала банкнота номіналом 
5 євро. За першої умови всі поштові скриньки були чистими, а сам 
під’їзд – прибраним. В іншій ситуації всі скриньки були обмальовані, 
під’їзд був брудним. Результати експерименту довели, що безлад може 
провокувати незаконну поведінку, оскільки за першої умови лише 
13% перехожих викрали чужі гроші, а за іншої – 27%, тобто у два 
рази більше. Інший експеримент полягав у тому, що біля магазину 
прибрали всі урни та повісили на велосипеди рекламні листівки. 
При цьому дослідження проводилося за двох умов: за першої умови 
стіни магазину, перед яким стояли велосипеди, були чистими і біля 
нього знаходилась відповідна табличка, в якій заборонялось наносити 
графіті на будинки, а за інших обставин – за наявності вказаної та-
блички стіни були розмальовані. Результати експерименту виявились 
такими, що в першому випадку лише 30% велосипедистів викинули 
на землю указані листівки, а у другому – 60% учасників повели себе 
некультурно. Таким чином, порушення заборони малювати на стінах 
виявилось серйозним стимулом, що провокував людей порушувати 
інше правило, – не смітити на вулицях1.

Звідси можна констатувати, що науковцям із Нідерландів удалось 
установити, що громадяни частіше порушують існуючі норми по-
ведінки в обстановці аналогічного порушення закону з боку інших 
осіб. Поганий приклад, аморальна чи протизаконна соціальна прак-
тика виступають певними сигналами оточуючим, після чого останні 
не лише її копіюють, а й можуть учиняти подібні або інші, ще більш 
суспільно небезпечні, дії.

Слід відзначити, що положення указаної теорії досить часто за-
стосовуються на практиці у США під час реалізації різних програм 
профілактики злочинності. Так, ще у 80-х рр. ХХ ст. у місті Ньюпорт-
Ньюс (штат Вірджинія) увагу влади привернув високий рівень зло-
чинності в одному з житлових комплексів під назвою «Комплекс 
Нью-Брайарфільд». Після проведення відповідних досліджень вияви-
лось, що територія цього комплексу є не лише найкриміногеннішою 

1 Keizer K., Lindenberg S., Steg L. The Spreading of Disorder. Science. 2008. Vol. 322. 
P. 1681–1685.
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(23% мешканців комплексу були жертвами крадіжки зі зламом), а й 
найнеоблаштованішою у цьому місті: пожежонебезпечність більшос-
ті приміщень; незадовільний стан водопроводу; тріщини у стінах 
будівель; розбиті вікна квартир тощо. Деякі покинуті господарями 
приміщення перетворились на своєрідні притони для наркоманів і до-
мівки для небезпечних злочинців. Згодом поліцейський відділ спільно 
з представниками громадськості здійснили масштабне облаштування 
зазначеної території. Пізніше цей комплекс було взагалі демонтовано 
й побудовано новий разом зі школою й торгівельним центром. Ці 
заходи у межах теорії розбитих вікон позитивно відбилось на рівні 
злочинності в представленому районі, оскільки крадіжки скоротились 
аж на 35%1.

Окремі елементи теорії розбитих вікон запроваджуються й в 
Україні. Однак вони реалізуються не стільки для скорочення зло-
чинності, скільки для облаштування українських міст, приведення 
територій у відповідний стан для більш комфортного проживання їх 
мешканців. У державі існують навіть різні рейтинги: «Кращі міста 
України», «Найбільш упорядковані міста», «Найбільш комфортні 
для життя міста України». В основу цих рейтингів покладені такі 
показники, як: рівень медичного і соціального обслуговування; 
середній розмір заробітної плати; стан злочинності; зайнятість 
населення; розвиненість міської інфраструктури; стан екології та 
ін. Окремим критерієм часто називається показник чистоти й об-
лаштування міста2.

Міжнародний дослідницький портал Numbeo в дослідженні «Ін-
декс якості життя – 2019» до найбільш комфортних міст України від-
ніс Львів, Київ, Одесу та Харків3. За підсумками щорічного рейтингу 

1 Майоров В. И. Организация деятельности по охране общественного порядка в 
США, странах Европы и России: учеб. пособ. Челябинск: Полиграф-Мастер, 2003. 
50 с.

2 Колодяжний М. Г. Теорія розбитих вікон: сутність і практика застосування. 
Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. Харків: 
Право, 2020. Вип. 39. С.; Колодяжний М. Г. Антикриміногенний потенціал теорії 
розбитих вікон. Юридичний журнал. 2014. № 2–3. С. 64–67.

3 Quality of Life Index by City 2020. URL: https://www.numbeo.com/quality-of-life/
rankings.jsp (дата звернення: 20.06.2020).
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журналу «Фокус» найкомфортнішими українськими містами для 
проживання у 2019 р. визнані Київ, Хмельницький та Львів1.

Програми сусідської варти (Neighborhood Watch) на теперішній 
час є головним напрямом державно-приватного партнерства у сфері 
запобігання злочинності не лише у межах стратегії зменшення мож-
ливостей учинення злочинів, а й стратегії community policing. Анти-
криміногенний потенціал таких програм полягає у тому, що завдяки 
суспільній пильності, спостереженню мешканцями житлових квар-
талів за майном один одного у потенційних злочинців зменшується 
можливість реалізувати злочинну мотивацію, спрямовану, як правило, 
на вчинення крадіжок, поєднаних з проникненням у житло, грабежів, 
розбоїв, угонів автотранспорту, хуліганств, актів вандалізму та інших 
злочинів і правопорушень. 

Уперше програма сусідської варти, яка спочатку називалась 
«USAonWatch», почала реалізовуватись у США у 1972 р. за підтримки 
і часткового фінансування Національної асоціації шерифів за рахунок 
грантів Міністерства юстиції цієї країни2. Ураховуючи великий про-
філактичний потенціал цієї програми, вона упроваджується не лише 
у США, а й у багатьох державах світу, таких як Велика Британія, 
Канада, Австралія, ФРН, Нідерланди та інших європейських країнах. 
У США близько 20% родин мешкають у районах, де функціонують 
такі проєкти, а третина з них самі беруть участь у цих програмах. 
Ключовим принципом сусідської варти є розширення неформального 
нагляду та своєчасного інформування поліцію про вчинені правопо-
рушення. Це сприяє збільшенню кількості арештів і, як наслідок, – 
скороченню рівня злочинності. Також указана практика зменшує страх 
громадян перед злочинністю, підвищує безпеку у районі проживання3. 

У США після терористичних атак, що відбулись у Нью-Йорку 
11 вересня 2001 р., значення сусідської варти істотно підвищилось. На-

1 Между экологией и карьерой. Рейтинг самых комфортных городов Украины. 
URL: https://focus.ua/rating/archive/2019/vsjo_kak_u_liudei (дата звернення: 
20.06.2020).

2 Neighborhood Watch. URL: https://www.nnw.org/ (дата звернення: 22.06.2020).
3 Взаимодействие милиции и населения: к итогам харьковского эксперимента. 

Харьков: Нац. ун-т внутр. дел, 2003. С. 17. (288 с.)
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разі учасники цих проєктів не лише пильнують місцевість проживання, 
а й забезпечують готовність громад до стихійних лих (торнадо, цунамі, 
землетруси), формують належне реагування сусідів на різні надзвичайні 
ситуації, інформують громадськість про загрозу тероризму. 

У Великій Британії програми сусідської варти, також як і в США, 
є найвідомішим проєктом запобігання злочинності, що було запрова-
джено у цій країні. На теперішній час у ньому бере участь більше 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 з квар-
тирними крадіжками. Здійснюючи тісне співробітництво з поліцією, 
місцеві мешканці організували спостереження за майном своїх сусідів. 
Після запровадження цієї профілактичної програми відбулось суттєве 
скорочення квартирних крадіжок і навіть інших вуличних злочинів. 
До 1987 р. у Великій Британії вже існувало понад 42 тис. первинних 
осередків програми «Сусідська варта». За словами Т. Мей (міністра 
внутрішніх справ, а згодом і Прем’єр-міністра цієї країни), скоротити 
злочинність з 19 млн злочинів у 1995 р. до 6,6 млн правопорушень 
у 2015 р. вдалось завдяки саме запровадженню комплексної право-
охоронної стратегії, гідне місце в якій посідають програми сусідської 
варти1. 

Особливістю цього проєкту є те, що його учасники не беруть 
прямої участі у затриманні злочинців та їх переслідуванні. Вони до-
помагають опосередковано шляхом повідомлення місцевим органам 
поліції про підозрілих осіб чи факт розпочатого (учиненого) злочину. 
Тому й неофіційний девіз програми звучить так: «Громадяни, які 
намагаються брати правосуддя у свої руки, не допомагають, а лише 
заважають боротьбі зі злочинністю». 

Програма сусідської варти характеризується тим, що її організація 
і запровадження починається із загальних зборів мешканців багато-
квартирного будинку, житлового мікрорайону. Учасники проєкту 
висувають кандидатуру, яка здійснюватиме координуючу роль між 
громадянами й поліцією. Для цього у штатному розкладі поліцейських 
відділів передбачено посаду офіцера по зв’язках із громадськістю, 

1 Modern Crime Prevention Strategy. London: Home Office, 2016. P. 3. 
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який: навчає населення навичкам правомірної поведінки; консультує 
з питань особистої безпеки і віктимологічної профілактики; роз’яснює 
положення процесуального законодавства; видає учасникам сусідської 
варти плакати, наклейки із зображенням логотипу місцевої програми, 
які розміщується при в’їзді до певного населеного пункту, на стінах 
магазинів і державних установ, будинках громадян та ін. 

Роль самих учасників сусідської варти полягає у: постійній за-
цікавленості подіями, що відбуваються у районі проживання та про-
блемами її мешканців; спостереженні за будинками і майном сусідів; 
створенні 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); повідомленні поліції за телефоном чи на особистому 
прийомі про підозрілих осіб)1. 

Західні країни намагаються модернізовувати традиційні напрями 
профілактики злочинності на кшталт сусідської варти. Для цього 
запроваджуються нові технології у цій сфері. Зокрема, у США орга-
нізація Neighborhood Watch (Сусідська варта) у 2017 р. розробила спе-
ціальне програмне забезпечення під назвою «Платформа скорочення 
злочинності у громадах» (Platform to Reduce Crime in Communities). 
Воно уявляє собою додаток до смартфону або планшету Black Box 
Digital Witness (Цифровий свідок), який можна безкоштовно заванта-
жити у мережі Інтернет. Суть цього додатку полягає у тому, що його 
користувач має можливість оперативно спрямувати своєму шерифу 
за місцем проживання записане на мобільний телефон відео, на якому 
зафіксована злочинна поведінка певних осіб. Також користувачі мо-
жуть обмінюватись у соціальних мережах інформацією про підозрілих 
осіб. Поліція і спецслужби США покладають на цей додаток великі 
надії з огляду на протидію тероризму й негуманному поводженню 
з тваринами2. Очевидно, що цей підхід сприяє оперативності реагу-

1 Бандурка О. М., Соболєв В. О., Московець В. І. Партнерські взаємовідносини 
між населенням та міліцією: підручник. Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2003. 
С. 257–268. 

2 National Neighborhood Watch Releases New Technology. URL: http://nnw.org/sites/
default/files/ documents/Safe City Press Release.pdf (дата звернення: 23.06.2020).
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вання поліцейських на вчинені правопорушення, підвищенню якості 
їх розслідування. 

Одним з різновидів сусідської варти є програми запобігання уго-
нам автомобілів «Спостерігаю за Вашим автомобілем» (Watch Your 
Car). Суть цієї програми полягає у тому, що власник автомобіля, який 
не користується ним у нічні години доби, дає згоду поліції для участі 
у ній, заповнює спеціальну анкету. Йому видаються два стікери, які 
наклеюються на переднє й заднє вітрове скло автомобіля. Стікери 
мають світловідбиваючі елементи, що дозволяє бачити їх у темряві. 
Ураховуючи, що більшість викрадень автомобілів відбувається саме 
вночі, тому поліцейські мають право зупиняти автомобілі з подібними 
наклейками з 1.00 год. до 5.00 год., перевіряючи наявність у водія від-
повідних документів на право експлуатації таким автотранспортним 
засобом. Тобто пильність патрульних поліцейських і свідомих грома-
дян значно обмежує у такий спосіб можливості для автовикрадачів 
у реалізації їх злочинного умислу. Наразі вказана програма реалізу-
ється у США у багатьох штатах1. 

У деяких містах США реалізуються місцеві програми профілак-
тики злочинності. Наприклад, у м. Кенмор (штат Вашингтон) існує 
доволі успішна практика щодо повідомлення громадянами про 
будь-які дії третіх осіб, що мають ознаки неправомірної поведін-
ки. Зокрема, у цьому місті департаментом поліції запроваджено 
програму «Блокуюча варта» (Block Watch Program). Вона полягає, 
з одного боку, у зменшенні віктимізації її учасників, а, з другого, – 
скороченні страху громадян перед злочинністю. Особи, які виявили 
бажання брати участь у цій програмі, мають дотримуватись певних 
правил безпеки, щоб не стати жертвою злочину: встановлення сиг-
налізації, освітлення будинку, запорів на усіх дверях помешкання, 
здійснення озеленення прибудинкової території та ін. Це є заходами 
просторової профілактики злочинів. Додатково такі особи мають 
щомісяця брати участь у спільних зборах, у яких сусіди та патруль-
ний поліцейський обговорюють актуальні для житлового кварталу 

1 Watch Your Car Program. URL: http://mdsp.maryland.gov/Organization/Pages/
OfficeoftheSuperintendent/ WatchYourCarProgram.aspx (дата звернення: 24.06.2020).
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події, обмінюються інформацією по вчинені злочини й випадки 
антисоціальної поведінки1. 

Подібні програми «Блокуюча варта» функціонують у багатьох 
містах США і Великої Британії. Практика показує, що там, де вони 
запроваджуються, рівень загальнокримінальної злочинності значно 
зменшується. Так, в англійському місті Бірмінгем мав місце високий 
рівень крадіжок, поєднаних з проникненням у житло. Через деякий 
час після старту проєкту «Block Watch Program» у 12 із 15 районів 
цього міста таких крадіжок майже не спостерігалось. У місті Лейк-
вуд (США, штат Колорадо) указана програма дозволила скоротити 
крадіжки зі зламом аж на 77%, у місті Сайпресс (США, штат Калі-
форнія) – на 52%2. 

Враховуючи високу ефективність програм «Блокуюча варта» 
у профілактиці злочинам їх використовують не лише для охорони 
правопорядку у громадських місцях, захисту майна громадян, а й 
адаптують до сфери бізнесу та діяльності фермерських господарств. 
Для цього розробляються подібні програми «Ділова варта» (Business 
Watch) й «Фермерська варта» (Farm Watch). 

Слід зазначити, що у західних країнах діяльність щодо сусідської 
варти та інших напрямів профілактики злочинів не є формальною, 
вона широко висвітлюється у ЗМІ. Органи кримінальної юстиції ви-
трачають значні кошти на популяризацію новацій у сфері громадської 
безпеки. Для цього здійснюються соціологічні дослідження із засто-
суванням сучасних методик вивчення громадської думки, ставлення 
населення до поліції та основних напрямів її роботи. Цей вектор 
діяльності поліції у США, Великій Британії, ФРН та інших розви-
нених європейських країнах реалізується у кращих традиціях public 
relations (зв’язків з громадськістю). Так звані PR-технології, вклю-
чаючи правоохоронну сферу, передбачають наявність при кожному 
управлінні поліції співробітників, відповідальних за інформування 

1 Block Watch Program. URL: http://www.kenmorewa.gov/Page.aspx?nid=329 (дата 
звернення: 23.06.2020).

2 Crime Prevention Programs. URL: http://mrsc.org/Home/Explore-Topics/Public-
Safety/Law-Enforcement/Crime-Prevention-Programs.aspx (дата звернення: 23.06.2020). 
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місцевої громади про злочинність, її рівень, результати розслідування 
резонансних злочинів. 

Вдалим прикладом застосування PR-технологій поліцією США 
є пес Макграфф. Він уявляє собою видуманий у 1980 р. Національною 
радою запобігання злочинності США антропоморфний (людинопо-
дібний) образ поліцейського собаки породи бладхаунд. Спочатку 
Макграфф задумувався як спосіб покращення кримінологічної поін-
формованості американських дітей і підлітків про злочинність. Наразі 
він використовується для популяризації різних форм профілактики 
злочинів й небезпечної поведінки: сусідська варта, просторова про-
філактика, дотримання правил дорожнього руху тощо. До 25-річчя 
Макграффа, що відбулось у 2007 р., у США була оголошена загально-
державна кампанія протидії крадіжкам, яка включила також заходи 
сусідської варти1. 

Щодо України, то практика реалізації програм «Сусідська варта» 
існує достатньо обмежено. Вони більш-менш активно реалізуються 
із середини 2017 р. Першим містом, де програма «Сусідська варта» 
була упроваджена, стала Вінниця. Згодом до неї приєднались Харків, 
Полтава, Хмельницький, Рівне, Чернівці, Луцьк. Очевидно, що такий 
досвід має поширюватись на інші обласні й районні центри України 
і не обмежуватись лише об’єднаннями співвласників багатоквар-
тирних будинків (ОСББ). Учасниками таких програм профілактики 
злочинності мають бути й мешканці багатоповерхових будинків 
комунальної власності, приватних домоволодінь. На теперішній час 
важко і передчасно вести мову про результативність подібних програм 
профілактики злочинності в Україні2. 

Розширення технологічної складової правоохоронної діяльності. 
Сучасні технології, окрім позитивного боку (комфортні умови жит-
тя людей, зручний побут, швидкий доступ до інформації, простота 
у комунікації без кордонів та ін.), мають, на жаль, й негативний. 

1 The National Crime Prevention Council. URL: http://www.ncpc.org/about (дата 
звернення: 1.07.2020).

2 Колодяжний М. Г. Сусідська варта в системі профілактики злочинності за кор-
доном і в Україні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ 
імені Е. О. Дідоренка. 2019. № 1. С. 250–258.
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Тому їх іноді порівнюють з давньоримським богом Янусом, який мав 
два обличчя. Негативний бік виражається у широкому використанні 
злочинцями сучасних технологічних інновацій для вчинення різних 
правопорушень. За даними матеріалів останнього 14 Конгресу ООН 
із запобігання злочинності та кримінального правосуддя, у 2020 р. 
простежується низка небезпечних взаємопов’язаних сфер і злочинів, 
де мають місце певні технологічні криміногенні ризики: 

1) криптовалюти (високий ступінь анонімності використання 
біткоіна дозволяє безперешкодно фінансувати тероризм, відмивати 
брудні кошти); 

2) створення ринку наркотиків за допомогою DarkNet (прихований 
Інтернет); 

3) незаконний обіг зброї і вибухових речовин через ринок крип-
товалют й «темного» Інтернету; 

4) торгівля людьми (використання сучасних каналів зв’язку для 
пошуку жертв, потенційних покупців живого товару); 

5) розбещення та експлуатація дітей (внаслідок їх доступу до 
інформаційних технологій та незахищеності перед ними);

6) незаконне переміщення мігрантів (використання злочинцями 
технологій для вивчення маршрутів прикордонної служби)1.

Вагома частина цих злочинів характерна для діяльності трансна-
ціональних організованих злочинних угруповань. 

За оцінками останніх зарубіжних наукових досліджень, злочинці, 
на жаль, випереджають правоохоронні органи у вмінні й широті за-
стосування сучасних технологій для учинення різних правопорушень2. 
Тому для ефективного запобігання високотехнологічним злочинним 
проявам потребує широкого впровадження з боку поліції і спецслужб 
різних країн сучасних розробок. Вони мають стати на заваді зло-

1 Руководство для дискуссий / Четырнадцатый Конгресс ООН по предупрежде-
нию преступности и уголовному правосудию. 56 с. URL: https://www.unodc.org/
documents/congress//Documentation_14th_ Congress/DiscussionGuide/A_CONF234_
PM1_r_V1806331.pdf (дата звернення: 6.02.2020 р.).

2 Goodman M. Future Crimes Everything is connected, everyone is vulnerable and 
what we can do about it. Hardcover: Doubleday, 2015. 464 p.; Овчинский В. С. Крими-
нология цифрового мира: учебник для магистратуры. Москва: Норма: ИНФРА – М, 
2018. С. 158. 



Розділ 3. Зарубіжний досвід реалізації стратегії зменшення можливостей учинення злочинів

234

чинності та порушенням прав громадян, сприяти охороні інтересів 
національної безпеки. 

Прогресивна світова практика запобігання злочинності йде шля-
хом постійної модернізації правоохоронної діяльності. На теперішній 
час основною її формою можна вважати розгалужену мережу камер 
відеоспостереження у багатьох країнах світу, що дозволяє не лише 
підвищувати ефективність діяльності поліції, а й заощаджувати бю-
джетні кошти. Наприклад, у Чикаго 1 дол. США, витрачений на функ-
ціонування системи міського відеоспостереження, заощаджує 4 дол. 
США. У разі вчинення злочину вони були б витрачені на діяльність 
органів кримінальної юстиції, тримання засудженого в установі ви-
конання покарання, компенсацію державою шкоди жертві злочину1. 

Перші системи CCTV (телебачення замкнутого контуру) почали 
монтуватися ще у 60-х рр. ХХ ст. у Великій Британії. На відміну від 
старих відеокамер, які лише видавали зображення на монітор, сучас-
ні мережі міського відеоспостереження оснащуються технологією 
штучного інтелекту. Вони також об’єднуються тисячами кілометрів 
оптоволоконного кабелю, серверами для зберігання отриманої опера-
тивної відеоінформації, з якою працюють досвідчені фахівці. 

Лідером за інтенсивністю упровадження відеоспостереження 
вважається КНР. За показником кількості відеокамер у розрахунку 
на 1 тис. населення переважають саме китайські міста. До десятки 
цього рейтингу потрапили також Лондон (Велика Британія) й Атланта 
(США). Країнами із найбільшою кількістю відеокамер є: КНР (200 
млн од.); США (50 млн од.); ФРН (5,2 млн од.); Велика Британія (5 
млн од.); Японія (5 млн од.)2. 

Учені поки не встановили чіткої кореляції між кількістю відеока-
мер та рівнем злочинності й почуттям безпеки у громадян. Разом із 
тим це не означає недієвість цих технічних інновацій у профілактиці 
злочинності. Завдяки відеокамерам поліція оперативно реагує на 
кримінальні посягання насильницької та корисливої спрямованості, 

1 Rao S., La Vigne N. Five ways to reduce crime. URL: https://www.urban.org/urban-
wire/five-ways-reduce-crime (дата звернення: 12.06.2020).

2 Khan A. Worlds Most Surveillance Cities. URL: https://www.reviewsed.com/most-
surveillance-cities-of-the-world/ (дата звернення: 21.06.2020 р.).
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затримує правопорушників за «гарячими» слідами, збирає докази, 
встановлює місцезнаходження осіб, які розшукуються, або викраде-
ного майна тощо. 

У цілому КНР відзначається запровадженням найсучасніших 
новацій у цій сфері. Частина камер відеоспостереження у вказаній 
державі обладнана так званою смарт-системою, що дозволяє розпіз-
навати обличчя людей. Управління поліції міського округу Чженчжоу 
китайської провінції Хенань пішло ще далі й у 2017 р. почало ви-
користовувати спеціальні сонцезахисні окуляри, оснащені системою 
розпізнання облич людей. Указана технологія дозволяє непомітно для 
оточуючих сфотографувати обличчя перехожого й порівняти його із 
фотографіями, які зберігаються у поліцейській базі даних. Нетривалий 
період використання таких «розумних» окулярів дозволив затримати 
кількох осіб, підозрюваних у вчиненні тяжких злочинів1. 

Комерціоналізація сфери високих технологій пришвидшує темпи 
їх упровадження у сферу запобігання злочинності. Яскравим прикла-
дом у цьому контексті є знову ж таки КНР. Зокрема, у 2018 р. компанія 
Watrix розробила систему штучного інтелекту, що дозволяє визначати 
конкретних злочинців за їх ходою на відстані до 50 м. Причому наяв-
ність відкритого обличчя є необов’язковою. Указана технологія спра-
цьовує навіть за умови штучної зміни ходи особою шляхом кульгання. 
Висока ефективність цієї програми, що досягає 94%, звернула на неї 
увагу з боку поліції Пекіну та Шанхаю2. Зазначена технологія також 
розробляється спеціалістами з Японії, Великої Британії та США.

Активізації створення систем відеоспостеження у багатьох містах 
світу сприяє прийняття програм «Безпечне місто» (Safe City) та «Ро-
зумне місто» (Smart City). Вони не лише підвищують ефективність 
діяльності органів поліції, а й допомагають вирішувати житлові й ко-
мунальні проблеми, оптимізують роботу громадського транспорту 
та ін. Подібні програми функціонують й у багатьох містах України. 

1 Clark B. These Chinese facial recognition glasses are a dystopian nightmare come true. 
URL: https://thenextweb.com/insider/2018/02/08/chinese-facial-recognition-glasses-are-
a-dystopian-nightmare-come-true/ (дата звернення: 22.06.2020). 

2 Clark B. China has a new surveillance tool that identifies citizens by how they walk. 
URL: https://thenextweb.com/insider/2018/11/07/china-has-a-new-surveillance-tool-that-
identifies-citizens-by-how-they-walk/ (дата звернення: 22.06.2020).
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На теперішній час у різних державах світу будуються абсолют-
но нові міста, де на широке використання цифрових технологій та 
штучного інтелекту виділяються сотні мільярдів дол. США. До таких 
міст можна віднести: Неом (Саудівська Аравія); Масдар-Сіті (ОАЕ); 
Мідар-Сіті (Монголія); Лінганг Нью Сіті (КНР); Сонгдо (Південна 
Корея); Еко Атлантік Сіті (Нігерія); Бельмонт-Смарт-Сіті або «Білл 
Гейтс Сіті» (США); квартал Квейсайд в Торонто або «Гугл місто» 
(Канада)1. Усі вони відрізняються футуристичним характером, що ви-
являється в запровадженні «зелених» технологій та високому ступені 
безпеки для їх населення.

Яскравим технічним досягненням у сфері профілактики злочин-
ності можна вважати робототехніку. Вона послідовно розвивається 
в ОАЕ. Наприклад, у місті Дубаї роботи-поліцейські функціонують 
з 2017 р., а до 2030 р. планується, що кожним четвертим поліцейським 
у цьому місті буде робот2.

Характерною рисою сучасної поліцейської діяльності є, окрім 
іншого, використання безпілотних літальних апаратів (дронів). Вони 
дозволяють поліції здійснювати моніторинг за дорожньою обста-
новкою, спостерігати з висоти за певними об’єктами, переслідувати 
злочинців. Ці пристрої активно використовуються поліцією США, 
Японії, Мексики та інших країн. 

Беззаперечно, що злочинність у виді таких її проявів, як тероризм, 
наркобізнес, бандитизм можна успішно обмежувати за допомогою 
аерокосмічних технологій, включаючи супутники. Для цього в різних 
країнах існують різні модифікації ГІС-технологій (ГЛОНАСС, GPS, 
GALILEO)3. Ці технології використовує не лише поліція, а й підроз-
діли спеціального призначення, збройні сили. 

Останніми роками відомими світовими корпораціями вкладаються 
значні кошти у високі технології, зокрема пов’язані з читанням думок 

1 Треус А. «Умные» эко-города будущего, которые строятся уже сегодня. Пересе-
ленческий вестник. 2018. 16 февраля. URL: https://aussiedlerbote.de/2018/02/umnye-eko-
goroda-buduschego-kotorye-stroyatsya-uzhe-segodnya/ (дата звернення: 22.06.2020 р.).

2 Westall S. Robocop joins Dubai police to fight real life crime. URL: https://
www.reuters.com/article/us-emirates-robocop/robocop-joins-dubai-police-to-fight-real-
life-crime-idUSKBN18S4K8 (дата звернення: 22.06.2020 р.).

3 Бабенко А. М. Запобігання злочинності в регіонах України: концептуально-
методологічний та праксеологічний вимір: монографія. Одеса: ОДУВС, 2014. С. 325. 
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людей. Таке, на перший погляд, нереальне завдання стає можливим 
завдяки вживлянню у кору головного мозку людини невеликого при-
строю або приєднання відповідних електродів, здатних реагувати на 
нервово-м’язові сигнали, що посилаються мозком на обличчя. Точ-
ність цієї технології сягає 92% і не є читанням думок у чистому виді, 
а лише дозволяє інтерпретувати команди мозку м’язам обличчя навіть 
за відсутності звуку мови. Істотних результатів у цій сфері досягну-
ли науковці Каліфорнійського університету (США). Також компанія 
Facebook розробляє технології щодо вводу тексту до повідомлень 
у смартфоні без рук користувача, тобто лише за допомогою його ду-
мок. Подібні дослідження здійснює компанія Microsoft, яка отримала 
кілька патентів щодо використання мозкової активності людини для 
управління програмним забезпеченням персонального комп’ютера1. 

Слід погодитись із тим, що інформаційні технології та мережа Ін-
тернет наразі набувають нового значення у правоохоронній діяльності 
багатьох країн світу2. Інтернет перетворився на сучасний віртуальний 
плацдарм, де відбувається потужне протистояння криміналітету зі 
служителями правопорядку. Ураховуючи широку поширеність серед 
громадян смартфонів, які підключені до глобальної мережі, правоохо-
ронні органи намагаються використати цю обставину для підвищення 
результативності профілактики злочинності. Для цього здійснюється 
за допомогою Інтернету відповідна кримінологічна поінформованість 
суспільства про резонансні злочини, хід і результати їх розслідування, 
доводиться до відома громадян стан реформування правоохоронних 
органів. У 2017 р. в Україні розроблений мобільний додаток «Поліція 
102». Він дозволяє: миттєво викликати поліцію; заявити про право-
порушення online; надати оцінку роботі конкретного поліцейського 
після спілкування з ним та ін. 

У зв’язку із використанням злочинцями Інтернету і хмарних тех-
нологій для вчинення багатьох кримінальних правопорушень набуває 

1 Elgan M. Mind-reading tech is here (and more useful than you think!). URL: https://
www.computerworld.com/article/3268132/emerging-technology/mind-reading-tech-is-
here-and-more-useful-than-you-think.html (дата звернення: 22.06.2020). 

2 Бугера О. Сучасні кримінологічні стратегії запобігання злочинності з викорис-
танням мережі Інтернет: зарубіжний досвід. Підприємництво, господарство і право. 
2019. № 1. С. 146–149. 



Розділ 3. Зарубіжний досвід реалізації стратегії зменшення можливостей учинення злочинів

238

особливого значення діяльність підрозділів правоохоронних органів, 
які виявляють, розслідують і запобігають їм. В Україні ці функції по-
кладені на кіберполіцію. 

Нещодавно вченими Шанхайського університету (КНР) із ви-
користанням штучного інтелекту була емпірично обґрунтована тео-
рія природженого злочинця Ч. Ломброзо. Для цього проаналізовані 
фотографії із зображенням облич майже 2 тис. чоловіків. Половина 
вибірки були злочинцями, а решта – законослухняними громадянами. 
Результати показали, що штучний інтелект у 89,5% випадків виявив 
злочинців за різними особливостями їх облич. Також було доведено, 
що: законослухняні громадяни більш схожі один на одного на відміну 
від злочинців; соціальний стан як злочинців, так й законослухняних 
осіб, впливає на особливості морфології їх обличчя1. Тобто цей екс-
перимент зайвий раз підкреслює важливість біологічної складової 
у детермінуванні злочинів. 

Розширення використання сучасних технологій у правоохоронній 
діяльності має обов’язково вивчатись крізь призму конституційних 
прав громадян (збереження персональних даних, тайна приватного 
життя, недоторканність житла та ін.). Тому неспроста у багатьох 
країнах світу, особливо в США, мали місце непоодинокі прецеденти 
подання громадянами й правозахисними організаціями позовів до 
суду про захист таких прав. При цьому слід підкреслити, що життя 
сучасного інформаційного суспільства ХХІ ст. диктує свої «правила». 
Від них правоохоронним органам й спецслужбам доводиться від-
штовхуватися для якісного виконання поставлених перед ними задач 
у сфері запобігання злочинності й забезпечення національної безпеки. 
В іншому випадку не виключається соціальний та політичний хаос, 
пов’язаний з поширенням небезпечних для суспільства терористич-
них, сепаратистських, бандитських та інших проявів2. 

1 Нейросеть научили определять преступников по лицам. URL: http://tehnot.com/
nejroset-nauchili-opredelyat-prestupnikov-po-litsam/ (дата звернення: 25.06.2020). 

2 Колодяжний М. Г. Стратегія зменшення можливостей учинення злочинів: за-
рубіжні реалії, перспективи запровадження в Україні: монографія. Харків: Право, 
2018. 228 с.; Колодяжний М. Г. Застосування сучасних технологій у сфері запобіган-
ня злочинності. Вісник Асоціації кримінального права України. 2020. № 1. С. 178−195. 
URL: http://vakp.nlu.edu.ua/article/view/ 204411/207769. 
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Картографування злочинності уявляє собою сучасний техноло-
гічний інструмент підвищення ефективності профілактики право-
порушень. Одночасно картографування охоплюється досліджуваною 
запобіжною стратегією, оскільки містить значний профілактичний 
потенціал для зменшення можливостей учинення злочинів, у тому 
числі тих, що лише готуються. 

Картографування злочинності у широкому розумінні є способом 
візуалізації злочинності. У вузькому значенні картографування зло-
чинності уявляє собою діяльність правоохоронних органів та інших 
суб’єктів, пов’язана зі створенням спеціальних карт (геоінформацій-
них систем), на яких на підставі офіційної статистичної криміналь-
но-правової інформації здійснюється оцінка топографії місцевої зло-
чинності для підвищення ефективності роботи органів кримінальної 
юстиції й зменшення віктимізації населення. 

Як показує практика зарубіжних країн та України, суб’єктом цієї 
діяльності є здебільшого органи поліції. Рідше різноманітні карти 
злочинності створюються журналістами при підготовці відповідних 
репортажів, окремими вченими у перебігу наукової діяльності.

Візуалізація злочинності є засобом так званого таргетингу (target 
(від англ.) – ціль, мішень, об’єкт; або targeting – націлювання). Цей 
процес пов’язується із визначенням об’єкту запобіжного впливу, який 
частіше за все зводиться до певного фізичного простору, місцевості, 
де часто вчиняються різні злочини (житлові квартали, вулиці, будин-
ки). Таргетинг із використанням картографування злочинності сприяє 
адресності запобіжних заходів й підвищує ефективність діяльності 
органів поліції1. З його застосуванням упроваджуються різні програми 
профілактики, такі як, наприклад, проєкт «Гарячі точки» (Hot Spots), 
що здійснюється до теперішнього часу в США. 

Аналіз сучасної практики профілактики злочинності у західних 
країнах світу дозволяє стверджувати, що картографування зло-
чинності є поширеним заходом, що реалізується у межах стратегії 

1 Колодяжний М. Г. «Таргетинг» у сфері запобігання злочинності. Діджиталіза-
ція і безпека: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 19 листоп. 2020 р.) / Нац. 
юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; за ред. А. П. Гетьмана і Б. М. Головкіна. Харків: 
Право, 2020. С. 164−168.
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зменшення можливостей учинення злочинів. На відміну від ХІХ 
і навіть ХХ століть наразі вказаний процес має зовсім інший вигляд. 
Картографування пов’язується із використанням сучасних техно-
логій, комп’ютерів, штучного інтелекту, спеціального програмного 
забезпечення, графічних редакторів, які у сукупності дозволяють 
створювати новітні геоінформаційні системи. Вони здатні майже 
у режимі реального часу оцінити топографію злочинності у кон-
кретній місцевості. 

Базисом для створення карт злочинності є GIS-технології (ГІС – 
геоінформаційна система). Вони уявляють собою систему збору, 
зберігання, обробки інформації для її подальшого використання 
у певних цілях шляхом візуалізації на певній місцевості. Останні 10 
років електронні системи візуалізації застосовуються органами по-
ліції для підтримки роботи оперативних поліцейських підрозділів, 
тактичного відображення злочинності на відповідних територіях, її 
аналізу з метою стратегічного планування діяльності правоохоронних 
органів й короткострокового прогнозування злочинності1. Подібні 
технології широко застосовуються також в економіці, соціології, гео-
логії, землеустрої, на транспорті. Без ГІС-технологій не уявляється 
діяльність сучасних збройних сил і підрозділів спеціального призна-
чення багатьох кран світу. 

Наведемо конкретні приклади застосування ГІС-технологій у сфе-
рі запобігання злочинності у різних країнах світу. 

Однією з найбільш сучасних і повних геоінформаційних систем 
(карт) злочинності у США є сервіс «Громадська карта злочинності» 
(Сommunity Сrime Map). Вона представляє собою автоматизовану 
систему збору даних поліцейської статистики про злочинність у біль-
шості штатів. Карта дозволяє ознайомитись з найбільш поширеними 
злочинами на рівні держави, штату, міста і навіть окремого району. 
Є можливість вивчити топографію як усієї місцевої злочинності, так 
й за найбільш поширеними кримінальними посяганнями (убивства, 
крадіжки зі зламом, грабежі, угони автотранспорту, зґвалтування та 

1 Chainey S., Ratcliffe J. GIS and Crime Mapping. Chichester: John Wiley & Sons, 
2013. P. 3–11.
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ін.). Цей сервіс дозволяє також дізнатись про розташування міських 
департаментів поліції і поліцейських відділів1. 

Ще одна геоінформаційна система, яка дозволяє вивчити осо-
бливості топографії злочинності у США, називається «Звіти про 
злочинність» (Crime Reports). Її база сформована на підставі даних 
про злочини понад 1 тис. поліцейських відділів поліції по усій країні. 
Причому кримінально-правова статистика може оновлюватися у цьо-
му сервісі щогодини, щодня, найрідше – щотижня. Основу звітності 
цієї карти становить звітність про так звану індексну злочинність 
(Uniform Crime Reports), яка у США включає убивства, зґвалтування, 
напади за обтяжуючих обставин, грабежі, крадіжки, у тому числі зі 
зламом, угони автомобілів, умисні підпали. Користувачі сервісу мо-
жуть не лише з’ясувати точне місце вчинення певного злочину, а й 
ознайомитись із даними про самого злочинця (його фото, раса, стать, 
вік, ріст, вага, колір волосся). Американці у разі відсутності даних 
про злочинність за місцем їх проживання мають право звернутись 
до свого шерифа з метою надання статистичної звітності до сервісу 
«Звіти про злочинність». Більше того, громадяни можуть помічати 
власноруч місця, де, за їх інформацією, було вчинено певний злочин. 
Такий факт додатково перевіряється місцевим відділом поліції і якщо 
він буде підтверджений, то за результатами розслідування цього зло-
чину карта оновиться2. 

У США є не лише геоінформаційні системи, які дозволяють 
ознайомитись із топографією злочинності на загальнодержавному 
рівні. Існують подібні сервіси, що узагальнюють подібні відомості 
на рівні окремих міст. Одним з таких є карта з назвою «Карта зло-
чинності Нью-Йорку» (NY Crime Map). З використанням статистики 
про злочини департаменту поліції цього міста надається візуалізація 
злочинності одним з трьох способів: за криміногенністю окремих 
районів (райони Нью-Йорка зображуються відповідним кольором – 
від білого до коричневого); за локалізацією злочинності або окремих 

1 Сommunity Сrime Map. URL: https://communitycrimemap.com/gridstat/ overview/
help.html (дата звернення: 1.07.2020).

2 Сrime Reports. URL: https://crimereports.com (дата звернення: 1.07.2020).
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злочинів – територія міста покривається колами, які позначають місця 
кримінальних посягань; за ступенем криміногенності – ділянки вулиць 
і житлових кварталів міста мають різні відтінки червоного). Досліди-
ти топографію злочинності за цією картою можна протягом періоду, 
що не перевищує 2 років1. Подібні інтерактивні карти злочинності 
існують й в інших містах США. 

Необхідно підкреслити, що карти злочинності значно спрощують 
органам поліції діяльність із запобігання злочинності, базуючись на 
принципах і вимогах ситуаційної й просторової профілактики. При-
кладом може слугувати перевірена на практиці теорія американського 
соціолога Е. Папакрістоса, який працює в Єльському університеті 
(м. Нью-Гейвен, штат Коннектикут США). Учений на підставі ви-
вчення топографії злочинів у Чикаго, пов’язаних із застосуванням 
вогнепальної зброї, обґрунтував гіпотезу про те, що потенційність 
стати жертвою умисного вбивства залежать не від таких традиційних 
соціально-демографічних показників, як вік, стать чи рівень доходів, 
а здебільшого – місця проживання, соціального оточення. Науковець 
зазначає, що насильство можна порівняти з гемоконтактним патоге-
ном. Як і хвороба, насильство поширюється за певними законами. 
Члени однієї соціальної мережі з більшою ймовірністю здійснюють 
на певній території одні й ті ж самі ризиковані речі (носять з собою 
зброю або вчиняють різні злочини). Це і підвищує ризик їх насиль-
ницької смерті. Учений вивчив поліцейські досьє і дані про вбивства, 
що відбулись у Чикаго протягом 2006–2011 рр. на території площею 
у 6 кв. миль, оскільки на ній учиняється найбільша кількість цих 
злочинів. 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 вірогід-
ність стати жертвою умисного убивства перевищує середні показники 
по країні аж у 9 разів. 

На теперішній час указана теорія Е. Папакрістоса широко за-
стосовується поліцією Чикаго. У новій програмі профілактики зло-

1 NYC Crime Map. URL: https://maps.nyc.gov/crime (дата звернення: 1.07.2020).
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чинів правоохоронці застосовують так званий мережевий аналіз для 
виявлення 20 мешканців певного кварталу, в яких прослідковується 
найвищий рівень потенційності стати убивцею чи жертвою цього 
злочину. Такий досвід поширюється й в інших містах США1. 

До речі, департамент поліції Чикаго є одним із перших у США, 
який розробив систему, що дозволяє запобігати правопорушенням ще 
до їх учинення. Для цього було використано досвід фахівців Ілліной-
ського технологічного інституту із застосування технології штучного 
інтелекту. Відповідна інформаційна система наповнюється даними 
про місця, де фіксується найбільша кількість учинених злочинів, та 
про осіб, які вже притягались до кримінальної відповідальності2 [12]. 
У підсумку представлена високотехнологічна інформаційна система 
дозволяє поліції Чикаго не лише складати карти злочинності цього 
міста, а й прогнозувати учинення злочинів на певній території, визна-
чати осіб із найбільшою потенційністю стати злочинцем. 

Високі результати у сфері картографування злочинності у США 
й складання на цій основі відповідних прогнозів досягаються завдяки 
функціонуванню спеціальних дослідницьких центрів. Це – Міжна-
родна асоціація аналітиків злочинності (International Association of 
Crime Analysts – IACA) та Національний інститут юстиції (National 
Institute of Justice – NIJ).

Подібні інформаційні системи з назвою «Predictive Policing – 
PredPol» (Прогнозна поліцейська діяльність) функціонують не лише 
у США, а й у ФРН, Великій Британії3. Поліція Японії серйозно за-
цікавилась технологією штучного інтелекту щодо обробки великого 
масиву даних, які можна використати для прогнозування злочинності 

1 Study finds social networks are key to city violence. URL: http://news.yale. edu/2013/ 
11/14/study-finds-social-networks-are-key-city-violence (дата звернення: 1.07.2020).

2 Mann A. How Science Is Helping Stop Crime Before It Occurs. URL: https://
www.nbcnews.com/mach/science/how-science-helping-stop-crime-it-occurs-ncna805176 
(дата звернення: 4.07.2020).

3 Колодяжний М. Г. Predictive Policing – інновація у сфері прогнозування і про-
філактики злочинності. Кримінальні загрози в секторі безпеки: практики ефектив-
ного реагування: мат. панел. дискусії ІІІ Харків. міжнар. юрид. форуму (Харків, 
26 верес. 2019 р.) / редкол.: В. Я. Тацій, Ю. Г. Барабаш, Б. М. Головкін, О. В. Тавол-
жанський. Харків: Право, 2019. С. 52–55.
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й складання сучасних геоінформаційних систем візуалізації зло-
чинності. Цю технологію планується наразі впровадити в Японії на 
експериментальній основі. Так, система PredPol охоплює дані про: 
вид, дату, час й місце вчиненого злочину. Обробка цієї інформації за 
спеціально розробленим алгоритмом дозволяє складати спеціальні 
карти злочинності й формувати маршрути поліцейських патрулів. За-
значена програма є ефективною, адже дозволяє істотно скорочувати 
рівень грабежів до 50%, крадіжок зі зламом – до 70%1. 

Заслуговує на увагу й карта злочинності Великої Британії, з якою 
можна ознайомитись на офіційному сайті поліції цієї країни. Указана 
карта дозволяє вивчити поширеність: правопорушень, крадіжок (ки-
шенькових, велосипедів, з магазинів, інших видів), грабежів, підпалів, 
зберігання зброї, хуліганств, викрадень автотранспорту, насильницьких 
злочинів, зґвалтувань та ін. Топографію злочинності за цією геоінфор-
маційною системою можна дослідити за останні 3 роки. Також у ко-
ристувачів карти злочинності Великої Британії є можливість вивчити 
топографію злочинності у радіусі 1 милі (1,6 км) від указаної точки або 
дослідити особливості злочинності на самостійно визначеній території2. 

Аналогічна карта злочинності є й у поліції Лондона. Інтерфейс цієї 
карти може мати два види. Спрощений вигляд карти дозволяє вивчити 
місцеву злочинність в одному з адміністративних районів столиці 
указаної держави: ознайомитись з коефіцієнтом інтенсивності зло-
чинності у розрахунку на 1 тис. населення; отримати інформацію про 
кількість учинених майнових й насильницьких злочинів. Найбільш 
криміногенні місця Лондона позначаються на цій карті червоними 
колами. Ускладнений інтерфейс представляє райони Лондона різним 
кольором (від світло-зеленого до темно-синього), що відповідає пев-
ному рівню криміногенності. Топографію злочинності за цією картою 
можна дослідити за останні 7 років як за її загальним рівнем, так й за 
кількістю окремих правопорушень. Також у користувачів зазначеної 
геоінформаційної системи є можливість дізнатись про: напрями 
зменшення віктимізації від різних правопорушень шляхом перегляду 

1 Predpol. URL: https://www.predpol.com (дата звернення: 4.07.2020).
2 Crime map. URL: https://www.police.uk/city-of-london/cp/crime/ (дата звернення: 

5.07.2020).
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відповідних відеороликів чи ознайомлення з текстовою інформацією 
на цю тематику; адреси найближчих відділів поліції; поліцейських 
констеблів за місцем проживання тощо1. 

Урахування топографії злочинності у Великій Британії, яка дослі-
джується, у тому числі, з використанням картографування, дозволяє 
запроваджувати доволі ефективні запобіжні програми на кшталт «По-
вторна віктимізація – шлях до скорочення». Зокрема, у м. Манчестер 
було вивчено топографію крадіжок зі зламом, на підставі чого ви-
окремлено найнебезпечніші райони, в яких було посилено поліцейське 
патрулювання. Окрім цього, місцевою владою була проведена відпо-
відна робота зі зменшення віктимізації населення указаних районів. 
Після дворічної плідної роботи упродовж 2009–2011 рр. у Манчестері 
рівень крадіжок зі зламом зменшився на 38%2. 

Картографування злочинності має місце й в інших країнах світу. 
Наприклад, в японському м. Осака було розроблено мобільний додаток 
до смартфонів. Він дозволяє мешканцям цього міста ознайомитись із 
картою місцевої злочинності, що формується на підставі поліцейської 
статистики. Це дозволяє японцям у режимі on-line відслідковувати 
рівень та поширеність різних кримінальних посягань, що вчиняються 
у конкретних районах3. Завдяки вказаній програмі досягається на-
лежний рівень кримінологічної поінформованості японців, а також 
знижується їх віктимізація. 

Щодо України, то картографування злочинності у тому виді, в яко-
му воно функціонує за кордоном, існує лише кілька років. Уперше 
детальна геоінформаційна система злочинності м. Києва була пред-
ставлена пересічним громадянином у 2013 р.4 Вона керівництвом 
МВС м. Києва була визнана вдалою й такою, що потребує подальшого 
упровадження у діяльності правоохоронних органів. 

1 Metropolitan Police. URL: https://maps.met.police.uk/ (дата звернення: 5.07.2020).
2 European Crime Prevention Network. URL: http://www.eucpn.org/ goodpractice/

showdoc.asp?docid=309 (дата звернення: 6.07.2020).
3 Two Osaka Start-ups Bring Crime Prevention Apps To iPhone And Android Handsets. 

URL: http://asiajin.com/blog/2009/02/21/osakas-two-start-ups-bring-crime-prevention-
apps-for-iphone-and-android-handsets/ (дата звернення: 6.07.2020).

4 Візуалізація злочинності – карта криміногенності. URL: http://2013.socialboost. 
com.ua/ideas/view/226l (дата звернення: 7.07.2020).
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Повноцінна карта злочинності у нашій державі за стандартами 
перелічених західних країн світу розроблена фахівцями Департаменту 
інформаційно-аналітичного забезпечення Головного управління На-
ціональної поліції України у Харківській області. Вона функціонує 
з 2016 р. і, за словами її розробників, допомагає розкрити резонансні 
злочини, затримати злочинців й підвищити ефективність роботи па-
трульної поліції м. Харкова. 

У 2017 р. при МВС України створено Управління кримінального 
аналізу Національної поліції України. Його діяльність спрямовува-
тиметься на накопичення і зберігання кримінально-правових статис-
тичних даних та іншої оперативно-розшукової інформації, яка зби-
рається різними поліцейськими підрозділами. Це дозволить створити 
з використанням таких відомостей повну карту злочинності України 
з деталізацією її топографії аж до конкретного будинку. Безперечно, 
що створення такої карти має посприяти покращенню якісного аналізу 
злочинності і, як наслідок, – підвищити результативність профілак-
тики злочинів у нашій державі. 
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Розділ 4
шляхи фоРмУВання ноВої 
моделі пРофілактики 
пРаВопоРУшень В УкРаїні 
з УРахУВанням СтРатегії 
зменшення можлиВоСтей 
Учинення злочиніВ

4.1.  нормативно-правова основа  
стратегії зменшення можливостей 
учинення злочинів як передумова  
її впровадження в Україні

Значущість стратегії зменшення можливостей учинення зло-
чинів для розвитку кримінологічної теорії, її позитивні результати 
застосування в практиці запобігання правопорушенням у багатьох 
західних країнах вимагає її дослідження на предмет упровадження 
у правотворчій й правозастосовній сферах в Україні. Ефективність цієї 
запобіжної стратегії у створенні безпечного середовища для прожи-
вання громадян, її відносна економічність й заощадливість, прозорість 
застосування, комплексний і системний характер реалізації різних за 
спрямованістю напрямів діяльності багатьох суб’єктів тощо свідчать 
про можливість й водночас нагальну необхідність використання 
зарубіжного досвіду застосування стратегії зменшення можливос-
тей учинення злочинів. Цей досвід має лягти в основу формування 
в Україні нової європейської моделі профілактики правопорушень 
(кримінальних й адміністративних)1. 

1 Колодяжний М. Г. Стратегія зменшення можливостей учинення злочинів: пи-
тання нормативно-правового забезпечення. Протидія злочинності: теорія та прак-
тика: мат. IX Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. пам’яті Олега Михай-
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Для повноцінного упровадження указаної стратегії необхідно 
створити відповідну правову основу. Її мають утворити певні норма-
тивно-правові акти у сфері запобігання злочинності. 

Для нормативного оформлення сучасної системи скорочення зло-
чинності пропонується прийняття Закону України «Про запобігання 
і протидію злочинності» (не виключається інша назва). Цей Закон 
повинен закріплювати положення, що стосуються: 

− засад запобігання злочинності (комплексність, партнерські 
відносини поліції з громадськістю, прозорість й публічність право-
охоронної діяльності, економія і заощадливість профілактики право-
порушень);

− суб’єктів запобігання злочинності (Національна поліція, органи 
місцевого самоврядування, окремі громадяни, громадські організації 
правоохоронної спрямованості тощо); 

− об’єктів запобіжного впливу. При цьому варто наголошувати на 
конкретних об’єктах у виді певних криміногенних ділянок і територій 
міст, вулиць, будинків, груп населення; 

− основних напрямів правоохоронної діяльності. Серед них цен-
тральне місце має посісти стратегія зменшення можливостей учинен-
ня злочинів. Вона, у свою чергу, повинна закріпити низку складових 
(ситуаційне запобігання злочинності; просторова профілактика; 
запобігання злочинності шляхом архітектурного планування; заходи 
у межах теорії розбитих вікон; застосування сучасних технологій 
у діяльності правоохоронних органів; картографування злочинності; 

ловича Литвака (Київ, 25 листоп. 2019 р.). Київ: Нац. акад. прокуратури України, 
2019. С. 79–82; Колодяжний М. Г. Правове реформування діяльності органів кримі-
нальної юстиції в Україні. Реформування національної безпеки: історія, сучасність, 
перспективи: матеріали III підсум. наук.-практ. конф. (Київ, 16 трав. 2019 р.) Київ: 
Ін-т УДО КНУ імені Тараса Шевченка, 2019. С. 97–98; Колодяжний М. Г. Криміно-
логічне забезпечення правоохоронної діяльності в Україні. Сучасні кримінологічні 
дослідження: методи, напрями, перспективи: Сучасні кримінологічні дослідження: 
методи, напрями, перспективи: зб. тез міжнар. наук.-практ. круглого столу (Київ, 14 
листоп. 2019 р.). Київ: ДНДІ МВС України, 2019. С. 115–119; Колодяжний М. Г. За-
конодавче забезпечення нових напрямів профілактики злочинності в Україні. Акту-
альні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових 
наук – 2020: мат. міжнар. наук. – практ. конф. (Чернігів, 23–24 квіт. 2020 р.): у двох 
томах. Т. 2 / гол. ред.: О. М. Тогочинський. Чернігів: Акад. ДПтС, 2020. С. 104–107.
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використання нових підходів щодо поліцейського патрулювання). 
Окрім цього, в анонсованому Законі рекомендується передбачити 
стратегію community policing (політика орієнтації на громадськість). 
Вона виражається у: посиленні взаємодії поліції з громадськістю на 
добровільних засадах та їх взаємовигідні партнерські відносини; 
розширенні практики надання громадянами поліції інформації про 
кримінальні події, про які їм стало відомо, та про осіб, причетних до 
учинення кримінальних й адміністративних правопорушень; інших 
формах державно-приватного партнерства у сфері профілактики зло-
чинності; 

− різних (кількісних та якісних) показників (індикаторів) резуль-
тативності роботи правоохоронних органів. 

З метою послідовного впровадження нових напрямів добровільно-
го залучення громадян до сфери профілактики злочинності потребує 
прийняття Закону України «Про участь громадян у сфері запобігання 
злочинності». Адже чинний Закон України «Про участь громадян 
в охороні громадського порядку і державного кордону» 2000 р. є за-
старілим і таким, що не враховує прогресивні напрями участі громад-
ських структур у правоохоронній сфері. Цей Закон має передбачити, 
окрім іншого, таке: 

а) повідомлення поліції про факти вчинення правопорушень або 
підозрілу поведінку певних осіб (програма «Зупини злочинця»); 

б) участь у програмах сусідської варти; 
в) діяльність добровільних помічників поліції; 
г) волонтерську діяльність з виправлення та ресоціалізації засу-

джених й осіб, які звільнились з місць позбавлення волі; 
д) надання допомоги жертвам злочинів; 
е) роботу громадських патрулів з охорони правопорядку за від-

мінними стандартами, що існують на теперішній час в Україні, та ін. 
З метою стимулювання громадян у наданні відомостей про осіб, 

які підозрюються у вчиненні певного злочину або які перебувають 
у розшуку, необхідно доповнити Закон України «Про Національну 
поліцію» 2015 р. положенням про грошове заохочення інформаторів 
(викривачів правопорушників), які надали відомості про вчинений 
злочин чи злочинця, який розшукується правоохоронними органами. 
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Певні кроки у цьому напрямі Верховної Радою України вже здійснені. 
Зокрема, у жовтні 2019 р. прийнято Закон України «Про внесення змін 
до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів ко-
рупції». Фактично цей нормативно-правовий акт запровадив механізм 
«здай корупціонера – отримай винагороду». Певні невдоволення щодо 
його прийняття слід розглядати як ментальну неготовність українсько-
го суспільства активно співпрацювати з правоохоронними органами. 

Потребує також прийняття закону або наказу МВС України під 
назвою «Про Національну раду профілактики злочинності». Подібний 
орган функціонує в США з 1982 р. На нього покладаються важливі 
функції щодо: координації діяльності у сфері профілактики право-
порушень; упровадження нових підходів скорочення злочинності; 
взяття участі в розробці програм профілактики окремих груп зло-
чинів; фінансування на грантовій чи іншій основі розробки програм 
профілактики злочинності; контролю за виконанням заходів таких 
програм; оцінки їх результативності; проведення загальнодержавних 
свят, присвячених тематиці запобігання злочинності та захисту прав 
громадян та ін. 

Наразі в Україні діяльність органу з озвученими функціями не 
передбачена. Це пояснюється переважно карально-репресивною спря-
мованістю системи запобігання злочинності у нашій державі. Вона, як 
уже наголошувалось, має рефлексійний характер і виявляється в реа-
гуванні на вже вчинені правопорушення з подальшим призначенням 
винному кримінального покарання, яке нерідко пов’язане з реальним 
позбавленням або обмеженням волі. У зв’язку із цим майбутній орган 
(Національна рада профілактики злочинності або інший державний 
орган з подібними функціями) має змінити характер правоохоронної 
діяльності в Україні, центральне місце в якій повинно відводитись 
саме кримінологічній профілактиці.

Для формування правової основи нової моделі запобіжної діяль-
ності слід розробити Закон України «Про програми профілактики 
правопорушень». Не виключається, що цей нормативно-правовий 
акт може бути підзаконним. Його мета: зміна існуючої практики 
прийняття малоефективних комплексних обласних і міських про-
грам профілактики правопорушень. В Україні, на жаль, реалізація 
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подібних програм є формальною, адже не спрямована на реальне 
усунення криміногенних умов, що зумовлюють правопорушення. 
Крім того, що частина з них не фінансується в достатньому обсязі, 
такі програми ще й не спираються на результати попередньо про-
ведених кримінологічних досліджень. Звідси вказані програми не 
є адресними, здійсненними, відірвані від реального стану регіональної 
злочинності, а загалом виступають засобом поліпшення статистичної 
звітності місцевих органів поліції перед керівництвом МВС України 
і громадськістю.

Такий досвід у провідних західних країнах за формою і змістом 
є іншим. Указану тезу можна пояснити такими обставинами: 

1) в основу чисельних програм профілактики окремих видів 
правопорушень покладаються результати ґрунтовних соціологічних 
й кримінологічних досліджень злочинності та її окремих проявів як 
на місцевому, так й на національному рівнях; 

2) здійснення діяльності щодо програмування заходів запобігання 
злочинності відбувається на підставі солідного фінансування. Воно 
виділяється із 

державного і місцевого бюджетів, спонсорських пожертв фізичних 
і юридичних осіб, що не заборонені законодавством; 

3) заходи таких програм профілактики правопорушень на відмі-
ну від більшості подібних документів, що розробляються в Україні, 
є конкретними, адресними й реально здійсненними;

4) здійснення кожного заходу профілактики покладається на ви-
значеного суб’єкта запобіжної діяльності; 

5) програми відзначаються зрозумілими критеріями їх ефектив-
ності. Це може виражатись у передбаченні певного відсотка, на який 
планується зменшити поширеність окремих видів правопорушень 
протягом відповідного періоду часу, або заощадженні установленого 
розміру коштів місцевої громади тощо. 

Перелічені обставини ще раз доводять необхідність прийняття 
Закону України «Про програми профілактики злочинів». 

У розділі 3 представленої монографії уже перелічувались осо-
бливості програм «Безпечне місто» та їх можливості у запобіганні 
злочинності. Беручи до уваги, що не усі обласні, а тим більше районні 



Розділ 4. Шляхи формування нової моделі профілактики правопорушень в україні...

252

центри Україні мають подібні документи, виникає необхідність у роз-
робці обласними і міськими радами місцевих програм «Безпечне міс-
то» з активним залученням до цього процесу правоохоронних органів 
(Національної поліції, СБУ, органів прокуратури). Подібні програми 
повинні спрямовуватись на розширення мережі камер відеоспосте-
реження, особливо у найбільш криміногенних і людних місцях з тим, 
щоб підвищити результативність профілактики передусім загально-
кримінальних злочинів, покращити їх розслідування й спростити 
збір необхідних доказів у виді відповідної відеоінформації. Головне, 
щоб такі програми не перетворились на чергову декларацію, а стали 
дієвим засобом запобігання злочинності, що реально фінансується 
у необхідному обсязі з обласного або міського бюджетів. 

Вище вже аналізувалась теорія розбитих вікон як важлива скла-
дова стратегії зменшення можливостей учинення злочинів. З метою 
її реалізації органам місцевого самоврядування, обласним і міським 
радам бажано приймати відповідні нормативно-правові акти (поста-
нови, рішення) щодо виділення коштів з обласних і міських бюджетів 
на різноманітні соціальні й інфраструктурні проєкти. Останні мають 
спрямовуватись, у тому числі, на реалізацію профілактичного ефекту 
теорії розбитих вікон шляхом відновлення і приведення у порядок 
саме тих територій міст і селищ, які є найменш ушляхетненими, де 
вчиняється найбільша кількість різних за характером правопорушень. 

В Україні також виникає необхідність у створенні правової основи 
для здійснення заходів у межах просторової профілактики правопо-
рушень. Для цього треба прийняти деякі нормативно-правові акти. 
Зокрема, Міністерству розвитку громад та територій України, Дер-
жавній інспекції містобудування (ДІМ) України (колишня ДАБІ) разом 
з Державною сервісною службою містобудування України рекомен-
дується розробити законопроект щодо внесення змін і доповнень до 
чинного законодавства України, спрямованого на: удосконалення 
стандартів архітектурно-будівельного контролю і нагляду; зміни бу-
дівельних норм, державних стандартів і правил щодо урахування при 
архітектурному плануванні міського будівництва вимог запобігання 
злочинності шляхом екологічного дизайну, включаючи складові ар-
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хітектурної профілактики злочинності. Лише імперативні директиви 
органів державної влади можуть прискорити процес практичного 
упровадження елементів просторової (середової) профілактики право-
порушень в Україні. В іншому випадку забудовники ігноруватимуть 
рекомендації науковців щодо запобігання злочинності з використан-
ням можливостей архітектурного планування міського будівництва. 

З часом після доповнення чинного законодавства України у сфері 
будівництва положеннями щодо просторового, у тому числі архітек-
турного, запобігання злочинності слід внести доповнення до Кодексу 
України про адміністративні правопорушення. Ці доповнення мають 
передбачати адміністративну відповідальність службових осіб, які 
порушили вимоги законодавства і не дотримались установлених буді-
вельних стандартів і правил архітектурної профілактики злочинності. 

Центральним органам виконавчої влади, органам місцевого само-
врядування під час розробки й прийняття тих чи інших нормативно-
правових актів, спрямованих на впровадження стратегії зменшення 
можливостей учинення злочинів, бажано враховувати думку гро-
мадськості. Це може здійснюватись із залученням дорадчих органів 
у структурі міністерств (наукових, консультаційних, громадських 
рад) або шляхом врахування позицій профільних громадських орга-
нізацій правоохоронної спрямованості чи думки окремих громадян. 

Слід наголосити, що науковці відділу кримінологічних дослі-
джень Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності 
імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук 
України з метою формування в Україні якісно іншої моделі про-
філактики правопорушень, приведення її до сучасних стандартів, 
посилення ефективності діяльності Національної поліції, а також 
популяризації наукової діяльності указаної наукової установи у грудні 
2020 р. спрямували до Міністерства внутрішніх справ України про-
єкт нормативно-правового акту. Зокрема, пропонується внести зміни 
до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. 
№ 693-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії роз-
витку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 
2020 року», доповнивши розділ І «Створення безпечного середовища» 



Розділ 4. Шляхи формування нової моделі профілактики правопорушень в україні...

254

після завдання 5 Плану заходів новим підрозділом «Запровадження 
напрямів щодо зменшення можливостей учинення правопорушень». 
Він включатиме такі завдання: 

− завдання 6 (здійснення профілактики правопорушень засобами 
ситуаційного підходу); 

− завдання 7 (розширення профілактичних можливостей заходів 
щодо посилення безпеки у місцевих громадах та формування у гро-
мадян нульової терпимості до протиправних форм поведінки (теорія 
«розбитих вікон»)); 

− завдання 8 (упровадження проектів сусідської варти); 
− завдання 9 (розширення технічних можливостей правоохоронної 

діяльності).
Також у разі розробки нової подібної Стратегії та відповідного 

Плану заходів щодо розвитку органів системи Міністерства внутріш-
ніх справ на період до 2024 року та подальші роки виникає необхід-
ність у включенні указаних пропозицій до перелічених нормативно-
правових актів. 

Проаналізовані нормативно-правові акти з точки зору de lege 
ferenda мають утворити надійний правовий базис для здійснення ба-
гатьох напрямів і заходів правоохоронної та іншої соціально-корисної 
діяльності у межах стратегії зменшення можливостей учинення зло-
чинів. Спробуємо дослідити їх у наступному підрозділі монографії. 

4.2. Стратегія зменшення можливостей 
учинення злочинів: від реагування  
до дієвої профілактики

Формування нової моделі профілактики правопорушень в Україні 
передбачає низку напрямів діяльності, спрямованих на здійснення 
заходів у межах проаналізованих вище окремих складових стратегії 
зменшення можливостей учинення правопорушень. 

Без функціонування спеціального органу, який опікуватиметься 
питаннями дійсної профілактики злочинності, упровадження розгля-
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дуваної запобіжної стратегії майже неможливе. Тому виникає необ-
хідність у створенні Національної ради з профілактики злочинності 
(подібна рада функціонує у США з 1982 р.). При цьому має місце два 
варіанти підпорядкування цього органу. 

Згідно із першим варіантом Національна рада з профілактики 
злочинності може функціонувати у підпорядкуванні МВС України, 
як це, наприклад, має місце на теперішній час у Чехії. Однак у такому 
випадку існує ризик зведення роботи цієї важливої організаційної 
структури до формалізму. Як показує вітчизняний досвід правоохо-
ронної діяльності, особливості українського чиновницького менталі-
тету, невисокий рівень службової відповідальності й професійності 
у разі одночасного покладання функцій виконання певного напряму 
діяльності й контролю ефективності його здійснення призводить до 
відповідних службових зловживань. 

У зв’язку із цим об’єктивно виникає потреба у зверненні до аль-
тернативного варіанту щодо підпорядкування Національної ради 
з профілактики злочинності іншому суб’єктові. Таким теоретично 
може бути Рада національної безпеки і оборони України, Міністерство 
юстиції України, інший орган у складі Кабінету Міністрів України. 

На Національну раду з профілактики злочинності покладатимуть-
ся важливі функції, як-то: розроблення концепції запобігання злочин-
ності в Україні; координування діяльності у цій сфері; упровадження 
різноманітних новацій й контроль стану профілактики злочинності 
у регіонах; оцінка результативності реалізації заходів місцевих про-
грам профілактики злочинності; прийняття рішень щодо внесення 
змін або доповнень до чинних обласних (міських) програм профілак-
тики. Національна рада з профілактики злочинності, окрім іншого, 
має вивчати адаптованість злочинців до нових методів поліцейської 
діяльності. Адже злочинний світ є дуже динамічним, злочинці, як 
правило, швидко пристосовуються до нових умов і методів роботи 
правоохоронних органів. 

Логічним продовженням організаційно-управлінських перетво-
рень у правоохоронні сфері України, окрім формування Національної 
ради з профілактики злочинності зі статусом загальнодержавного 
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органу, має бути створення при головних управліннях Національної 
поліції обласних, а при районних відділах поліції – районних рад 
профілактики злочинності. 

З метою упровадження окремих складових досліджуваної стратегії 
потребує вжиття низки взаємопов’язаних заходів. 

Для організації патрулювання з охорони правопорядку підрозді-
лами Національної поліції слід ураховувати як позитивну зарубіжну 
практику, так й продовжувати роботу, яка вже успішно проводиться 
у цій сфері в Україні, а саме: 

а) здійснювати продуману кадрову політику, що передбачатиме 
якісну підготовку осіб, які претендують на посаду патрульного по-
ліцейського; 

б) забезпечувати принциповість при оцінці знань, умінь і навичок 
майбутніх співробітників підрозділів патрульної поліції. Особливе 
значення слід надавати знанням чинного законодавства, фізичній 
підготовці, практиці рукопашного бою, навичкам безпечного управ-
ління службовим автотранспортом, застосуванню вогнепальної зброї 
й спеціальних засобів; 

в) сформувати у кожній області України тренінгові центри з упро-
вадження світових методик навчання поліцейських; 

г) здійснювати належне державне фінансування Національної 
поліції. Це дозволятиме здійснювати високе грошове, соціальне, ма-
теріально-технічне та інше забезпечення органів патрульної поліції; 

д) розширити існуючі підрозділи патрульної поліції, які перемі-
щатимуться на мотоциклах, моторолерах, велосипедах, конях;

е) посилити протидію службовим зловживанням у діяльності 
патрульної поліції; 

є) забезпечити прозорість діяльності усіх органів Національної 
поліції, розширювати присутність громадських дорадчо-консульта-
тивних структур у її роботі; 

ж) удосконалити державно-приватне партнерство поліції з насе-
ленням у межах концепції community policing та ін. 

Для практичної реалізації ситуаційного запобігання злочинності 
рекомендується: 
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– не допустити прийняття Закону України «Про зброю», що 
лише загострить ситуацію щодо незаконного зберігання зброї у на-
шій країні та зумовить збільшення кількості злочинів, поєднаних із 
її застосуванням; 

– для ускладнення учинення хуліганств, актів вандалізму та на-
сильницьких злочинів з боку футбольних уболівальників слід посили-
ти взаємодію із ватажками радикальних фанатів з метою недопущення 
з їх боку незаконної поведінки до, під час та після матчів; покращити 
охорону і постійний супровід поліцією фанатів інших команд; 

– з метою збільшення ризикованості злочинної діяльності: про-
водити роз’яснювальні заходи віктимологічної профілактики щодо 
недопустимості переміщення громадян, у першу чергу неповнолітніх, 
жінок, осіб похилого віку наодинці у громадських місцях у вечірні 
й нічні години; організація роботи консьєржів у під’їздах багато-
квартирних будинків; встановлення камер відеонагляду у дворах та 
під’їздах будинків; 

– для зниження вигідності злочинної поведінки: здійснювати 
органами поліції роз’яснювальну роботу серед громадян про недопус-
тимість залишення коштовних речей у салоні автомобіля; формування 
в Україні моделі безготівкової економіки, що передбачає відмову від 
розрахунку громадянами готівкою за придбані товари або одержані 
послуги; посилення поліцією роботи щодо оперативного відпрацю-
вання тіньового ринку викрадених речей; 

– щодо скорочення провокацій: покращення освітлення на вули-
цях міст; налагодження роботи громадського транспорту, особливо 
у часи пік, для мінімізації можливих міжособистісних конфліктів; 
заборона роботи торгівельних точок біля навчальних закладів, де 
реалізовуються алкогольні напої; 

– з метою блокування так званої виправдовувальної психології 
громадян варто повсюдно розміщати у громадських місцях інформа-
ційні табло, де нагадується про заборону антисоціальної поведінки 
й конкретизується розмір штрафу за такі дії тощо.

Для упровадження просторової профілактики правопорушень та 
реалізації положень Стратегії розвитку органів системи МВС України 
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до 2020 року, яка звертає увагу на запобігання злочинності через пла-
нування територій (Сrime Prevention through Environmental Design)1, 
варто здійснювати комплекс заходів щодо: 

1) зміщення акценту від наукового дослідження усім відомих 
корінних причин злочинності до вивчення географії, топографії та 
«ціни» місцевої злочинності; 

2) розробляти за участі провідних кримінологічних центрів Укра-
їни місцеві програми профілактики злочинності. Їх заходи мають 
спрямовуватись не на всю злочинність, а на її окремі складові, напри-
клад, злочинність неповнолітніх, організовану злочинність, домашнє 
насильство, торгівля людьми, вулична злочинність та ін. Указані про-
грами повинні бути адресними, містити хоча і обмежене коло заходів, 
однак які матимуть конкретний і реально здійсненний характер, чіткі 
індикатори оцінки ефективності реалізації заходів, у тому числі про-
сторового запобігання тощо; 

3) передбачення при районних відділах поліції у складі майбутніх 
рад з профілактики злочинності посад співробітників, відповідальних 
за проведення аудитів безпеки у квартирах фізичних осіб й офісах 
юридичних осіб; 

4) урахування органами місцевого самоврядування, забудовника-
ми об’єктів нерухомості стандартів запобігання злочинності шляхом 
проектування середовища проживання; 

5) поширення серед населення спеціальних буклетів з інформаці-
єю про способи убезпечення свого майна і підвищення власної безпеки 
від різних кримінальних посягань; 

6) проведення з особами, які стали жертвами різних правопору-
шень, профілактичних бесід під розпис з метою недопущення по-
вторної віктимізації. 

З метою активізації архітектурної профілактики правопорушень 
в Україні виникає необхідність у вжитті таких заходів, як-то: 

1 Про схвалення Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх 
справ на період до 2020 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 
15.11.2017 № 1023-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023–2017-р (дата 
звернення: 8.07.2020).
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– перехід до практики проектування й зведення забудовниками 
об’єктів нерухомості, які відповідають сучасним стандартам у сфері 
архітектурної профілактики злочинності; 

– Міністерство розвитку громад та територій України, Держав-
на інспекція містобудування (ДІМ) України (колишня ДАБІ) разом 
з Державною сервісною службою містобудування України та іншими 
зацікавленими центральними органами виконавчої влади і місцевого 
самоврядування мають: практично упроваджувати нові стандарти 
у сфері архітектурно-будівельного нагляду; ураховувати при плану-
ванні міського будівництва вимоги запобігання злочинності шляхом 
архітектурної профілактики злочинності; включати до генеральних 
планів міст ті проєкти, що передбачають складові архітектурної про-
філактики злочинності; 

– Міністерство розвитку громад та територій України спільно 
з МВС України повинні вивчати сучасний зарубіжний досвід архі-
тектурного планування міського будівництва, спрямованого на запо-
бігання злочинності з тим, щоб адаптувати цей досвід до українських 
реалій; 

– набуття Україною членства у Міжнародній (International CPTED 
Association – ICA) та Європейській (E-DOCA) асоціаціях з питань без-
пеки міського середовища для активізації цього напряму запобігання 
злочинності у нашій державі; 

– перегляд пріоритетів кримінологічних досліджень в Україні 
з наданням переваг тим проєктам, що стосуються вивчення й упро-
вадження інноваційних підходів профілактики злочинності, до яких 
відноситься архітектурний напрям; 

– Національному фонду досліджень України рекомендується 
надавати державну грантову підтримку передусім тим криміноло-
гічним дослідженням, які спрямовані на вивчення сучасного зару-
біжного досвіду запобігання злочинності, включаючи архітектурну 
профілактику. 

Для розширення профілактичних можливостей заходів у межах 
теорії розбитих вікон у нашій країні варто здійснити такі напрями 
роботи, а саме: 
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а) місцевим органам влади слід виділяти кошти на: ушляхетнення 
місць громадського користування; видалення зі стін будівель графіті; 
оперативне відновлення пошкоджених або знищених об’єктів інфра-
структури; 

б) більш широке залучення громадськості до міських і загально-
державних суботників; 

в) підвищення ініціативності мешканців багатоповерхових будин-
ків до самостійного приведення прибудинкової території у порядок; 

г) облаштування пустирів та інших великих ділянок міського 
простору з тим, щоб ними користувалось якомога більше людей і у 
такий спосіб посилювався громадський контроль потенційних місць 
учинення правопорушень; 

д) покращення освітлення на вулицях міст і селищ;
е) збільшення у містах кількості урн й громадських туалетів; 
ж) розміщення на стінах споруд, у під’їздах будинків, на пере-

хрестях доріг попереджувальних оголошень про адміністративну 
відповідальність та розмір штрафу за: паління, вживання спиртних 
напоїв і пива у громадських місцях; дрібне хуліганство; порушення 
правил дорожнього руху пішоходами і велосипедистами;

з) популяризація культурної поведінки у школах і вищих учбових 
закладах шляхом проведення відповідної роз’яснювальної роботи 
з боку викладацького складу й співробітників підрозділів патрульної 
та ювенальної поліції. Для цього слід поширювати реалізацію заходів 
у межах програм «Шкільний офіцер поліції». 

Подальше упровадження в Україні проєктів сусідської варти має 
передбачати: 

1) популяризацію у місцевих громадах програм сусідської варти; 
2) посилення взаємодії дільничними офіцерами поліції з населен-

ням на території їх обслуговування, проведення з ними на регулярній 
основі загальних будинкових зборів, надання індивідуальних консуль-
тацій. У цьому зв’язку слід поширити поліцейський проєкт «Візит» 
на усі населені пункти України;

3) схиляння громадян до надання поліції будь-яких відомостей, 
що містять ознаки правопорушення, заборона самостійного вирішен-



261

4.2. Стратегія зменшення можливостей учинення злочинів...

ня чужого міжособистісного конфлікту, затримання злочинця, а тим 
більше учинення інших самоправних дій, небезпечних для життя 
і здоров’я викривача правопорушника; 

4) постійне інформування громадян про рівень злочинності за 
місцем проживання, щоб не посилювати їх страх перед злочинністю;

5) створення у державі спеціального фонду за рахунок коштів дер-
жавного бюджету, меценатів, з якого виплачуватиметься винагорода 
викривачам злочинців;

6) упровадження в Україні премії з умовною назвою: «Учасник 
сусідської варти року», «За мужність і небайдужість», «За прояв хо-
робрості та сміливості». Такі заходи мають популяризувати у нашій 
державі практику програм сусідської варти й залучити до участі у них 
максимальної кількості громадян; 

7) розміщення при вході до двору багатоповерхового будинку, 
під’їзду, таблички з написом «Мешканці будинку є учасниками про-
грами сусідської варти». Такі написи інформують потенційних пра-
вопорушників про очевидність їх злочинних дій внаслідок пильності 
місцевих мешканців, що значно зменшує можливість злочинної ді-
яльності. 

З метою посилення технологізації правоохоронної діяльності 
необхідно системно здійснювати заходи, спрямовані на: 

– розроблення у кожному обласному центрі України та інших 
містах районного значення програми «Безпечне місто»;

– виділення із місцевих бюджетів коштів для розширення ме-
режі камер відеоспостереження у під’їздах, дворах будинків. Особ-
ливо це стосується криміногенних й густозаселених житлових 
мікрорайонів; 

– оснащення камер відеоспостереження штучним інтелектом; 
– сприяння у накопиченні баз даних Управління кримінального 

аналізу Національної поліції України про кримінальні події та осіб, 
причетних до них; 

– фінансування створення в Україні сучасної бази даних ДНК 
злочинців за прикладом європейських країн, які є членами Європолу; 
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– встановлення на входах до підприємств, установ, організацій, 
навчальних закладів детекторних рамок для автоматичного визначення 
осіб, які зберігають вогнепальну зброю або вибухові речовини тощо.

Модернізація існуючої малоефективної моделі запобігання зло-
чинності в Україні має обов’язково включати й заходи щодо розши-
рення можливостей для використання сучасних систем візуалізації 
(картографування) злочинності. Для цього слід активізувати роботу, 
пов’язану із: 

– розробкою Національною поліцією програмного забезпечення 
з умовною назвою «Карта злочинності» із широким залученням про-
грамістів, математиків; 

– широким використанням програм «Карта злочинності» відпо-
відними департаментами головних управлінь Національної поліції 
в областях України з метою: визначення топографії місцевої злочин-
ності; її урахування для складання маршрутів поліцейських патрулів; 
супроводження оперативно-розшукової та слідчої діяльності та ін.; 

– обміном досвідом візуалізації місцевої злочинності із зарубіж-
ними колегами; 

– використанням даних, отриманих у перебігу картографування 
злочинності, при розробці місцевих програм профілактики окремих 
видів правопорушень. 
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