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прокурорів та громади. Підписаний протокол «Відгук Чикаго», 

об’єднує поліцію Чикаго, прокуратуру і Управління мера з питань 

домашнього насильства. Посилюючи своє реагування, поліція 

удосконалює свою здатність не лише ефективно реагувати на ці 

злочини, але й працювати над запобіганням домашнього насильства. 

Реагування ДПЧ вийшло за межі одного відповідального працівника, 

залучивши координовані зусилля між різними підрозділами ДПЧ, 

зовнішніми організаціями та міськими агенціями. Гаряча лінія 

допомоги з питань домашнього насильства міста Чикаго пропонує 

жертвам різноманітні варіанти, виходячи з їх індивідуальних потреб. 

Гаряча лінія допомоги безкоштовна, конфіденційна, багатомовна і 

доступна 24 години на день та 7 днів на тиждень. Кваліфіковані 

працівники надають підтримку, інформацію про притулок, юридичні 

послуги та консультування. Щоб бути безпечним вдома, на людях або 

на роботі, кожна жертва має розробити план безпеки: повідомити тих, 

кому довіряєш, про свою ситуацію; залишати копії важливих паперів у 

друга, або іншого члена сім'ї; розглянути можливість отримання 

постанови на захист; переконатись, що школа, де вчаться ваші діти, 

знає, хто має право забирати дітей; мати пакунок (гроші, чекову книжку, 

карту соціального страхування, паспорт, посвідчення водія, зелену 

карту, ваше свідоцтва про народження та ваших дітей, страхові 

документи, ліки, шкільні записи, тощо) та зберігати його у безпечному 

місці; вигадати кодове слово, яке потрібно використовувати для рідних 

та друзів, щоб повідомити їх, коли вам потрібна допомога поліції. 

Науковий керівник О. В. Олішевський  
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Харківський національний університет внутрішніх справ 

ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД) 

У нашій країні рівень злочинності все ще високий. У зв’язку з цим 
дослідження позитивного досвіду запобігання злочинності в західних 
країнах є дуже актуальним. Але, варто зазначити, що, аналізуючи 
зарубіжний досвід, потрібно ретельно підходити до питань їх 
впровадження та використання в українській практиці.У кримінології існує 
одна з «аксіом»: основним напрямком боротьби зі злочинністю має бути її 
запобігання. І досвід розвинених країн давно засвідчив, що кожен умовний 
євро, продуманий державою для запобігання злочинності, буде вдесятеро 
ефективнішим для суспільства, ніж усунення наслідків цих злочинів.  
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У європейських країнах запобігання злочинності складає в 

середньому 60 % роботи поліції та інших правоохоронних органів.  

В Європі вже є кілька організацій, які популяризують важливість 

запобігання злочинності у своїй роботі. Однією з найвідоміших 

правоохоронних організацій є Європейська мережа запобігання 

злочинності. В Інтернеті доступна обширна інформація про проекти 

неурядових організацій, такі як «Безпечне сусідство в Кохе» (Данія), 

«Суспільство та поліція! З обережністю та попередженням! (Болгарія) 

«Навчання цінному життю» (Словаччина). Вони розроблені у співпраці 

між поліцією та суспільством та відкриті для впровадження в інших 

країнах. У Польщі близько 80 % активності поліції – це профілактична 

робота з маргіналізованими групами, оперативні та мережеві новини, 

робота в поліції.  

Навчання працівників поліції як працювати з різними етнічними 

групами тощо. Поліція має постійну та добре фінансовану програму 

зменшення рівня злочинності та антисоціальної поведінки у малих та 

середніх містах, яка називається «Безпечне місто». Цікавим також є 

досвід поліції Німеччини. Проект «Пройдіться навколо капота − 

міждисциплінарний аудит безпеки для виявлення почуттів (не) безпеки 

та гарячих точок» є інструментом для розрізнення місць, де люди 

відчувають себе небезпечними та справжніми кримінальними точками 

злочину, і допомагає зрозуміти зв’язок із страхом злочину. Систематичні 

перевірки безпеки в локальному контексті дають змогу зацікавленим 

особам зосередити увагу на районах, які страждають від повсякденності 

та розладів, які турбують людей, які живуть в інакше доглянутих 

районах. Завдяки використанню цього інструменту можливості 

зменшення злочинів можна зменшити та посилити почуття безпеки. 

Програми профілактичної роботи розробляються на основі дослідження 

громадської думки з питань безпеки. Саме суспільство скаже вам, де це 

«зона болю». 

Таким чином, врахування сучасної зарубіжної практики щодо 

запобігання злочинності дає підстави для можливого запозичення 

окремих її складових з метою вдосконалення діяльності правоохоронних 

органів України. 

Науковий керівник І. О. Гоголь 

 

 

 

 

 

 


