
Попередження та протидія насильству у суспільстві (зарубіжний досвід). 
Харків, 2020 

265 

УДК 343.9:343.226 

РОМАН РОМАНОВИЧ РОМАНІВ 

Харківський національний університет внутрішніх справ 

ПРОТИДІЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ  

У СУСПІЛЬСТВІ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД) 

Сучасна міжнародна практика запобігання злочинності показує, що 

найбільш прогресивні та ефективні підходи до протидії злочинності та її 

окремим проявам мають місце переважно у розвинених західних країнах 

світу або країни Азії багаті на нафтові родовища. Багато факторів впливає 

на формування висококваліфікованої поліції здатної протидіяти та 

попереджувати злочинність, це наприклад: фінансові можливості урядів, 

наявністю наукових розробок, запровадженням тривалий час стратегії 

громадського впливу на злочинність шляхом розробки і реалізації 

різноманітних профілактичних програм і проектів. 

В Об’єднаних Арабських Еміратах почали тестувати роботів-

поліцейських.  Перший такий офіцер почав виконувати свої обов’язки у 

Дубаї. Це лише перший крок у масштабній програмі автоматизації 

патрульних. Поліцейський департамент найбільшого міста Об’єднаних 

Арабських Еміратів Дубая розпочав експеримент із залученням 

першого робо копа. Якщо комп’ютерний правоохоронець добре 

зарекомендує себе на службі, то до 2030 року роботами планують 

замінити чверть патрульних і місті. 

Кіборг має обладунки, що повністю повторюють форму 

поліцейського Дубая. Він розміром з дорослого чоловіка. Робокоп 

навіть віддає військове вітання, як справжній офіцер поліції. Ці роботи 

можуть працювати 24 години на добу і сім днів на тиждень. Важливим 

елементом є також те, що йому не потрібно платити зарплатню. В 

еміраті Дубаї поліція звикла мати справу з високими технологіями і 

обладнанням в стилі люкс. Тут патрульні виїжджають на високо 

технологічних суперкарах Lamborghini та Ferrari. Однак перший робот-

поліцейський на Близькому Сході піднімає планку технологічності ще 

вище. Кіборг не потребує автівки, бо має колеса замість ніг. Також він 

оснащений камерами і системою розпізнавання обличь. І це ще далеко 

не все, що він може, кіборг вміє читати номера машини, порівнювати 

обличчя із тими, що є у базі даних поліції, і надсилати результати до 

штабу. Пряма відео трансляція з його камер дозволяє розпізнавати 

сумки, які залишили у популярних місцях Дубая. Відтепер люди в Дубаї 

зможуть повідомляти про злочин чи правопорушення роботу словами 

або натисканням на тагскрін, що розміщений у нього на грудях.  

Отже, ми можемо зробити висновок, що грамотне керування та 

фінансування правоохоронних органів відіграє дуже велику роль, це 
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помітно на прикладі Об’єднаних Арабських Еміратів, де винайдено 

новий спосіб виявлення і протидії злочинності, що значно пришвидшує 

роботу поліцейського. 

Науковий керівник І. О. Гоголь 
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визначають насильство як загрозу або навмисне використання фізичної 

сили проти себе, іншої особи, групи чи людської спільноти. Такі дії 

спричиняють (або, ймовірно, спричинять) фізичну, моральну шкоду, 

смерть. Насильство може проявлятися по-різному. Воно може набути 

форму фізичної, психологічної, сексуальної агресії, проявити себе у 

знехтуванні або позбавлення чогось. 

Автори пропонують модель, яка може допомогти краще зрозуміти 

сутність насильства. У цій моделі джерелом насильства виступають 

різні фактори або взаємодія між ними. Так, наприклад, окремі фактори 

відповідають характеристикам особи (психічні розлади, вживання 

наркотиків та надмірне вживання алкоголю тощо). Реляційні фактори 

пов'язані з відносинами між людиною та її оточенням (сімейні 

суперечки тощо). Фактори місця проживання відносяться до 

характеристик різних середовищ, в яких живе індивід (характеристики 

мікрорайонів з точки зору бідності та злочинності тощо). Соціальні 

фактори відносяться до соціального та культурного контексту, в якому 

розвивається індивід (нерівності у доходах, доступу до послуг, різний 

рівень отриманої освіти, гендерні відмінності тощо). 

На нашу думку, запобігання насильству може здійснюватися у 

спосіб впливання на вищезазначені фактори даної моделі. Подібна 

робота має бути здійснена за допомогою використання відповідних 

стратегій запобігання різним формам насильства.  

Стратегії рекомендує Всесвітня організація охорони здоров’я, а 

саме: сприяти безпечним, стабільним та повноцінним стосункам між 

дітьми, та їх батьками (або піклувальниками); розвивати життєві навички 

у дітей та підлітків; зменшити доступність та шкідливе вживання 

алкоголю; зменшити доступ до вогнепальної та холодної зброї; сприяти 

гендерній рівності для запобігання насильству над жінками; змінювати 

культурні та соціальні норми, що сприяють насильству; сприяти розвитку 


