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поліцейських до цивільних осіб становить 1:152, не враховуючи велику 

кількість туристів. Поліцейські зберігають багато інформації у базі 

даних, є також камери, системи швидкого реагування, які розташовані 

на вулицях, велика кількість поліцейських цілодобово здійснюють 

патрулювання. Інші міста, такі як Лос-Анджелес, Каліфорнія, мають 

схожу тактику запобігання правопорушенням. Не всі злочини можна 

попередити, але обов'язок підрозділів поліції підтримувати порядок і 

прагнути запобігти якомога більшої кількості незаконних дій. 

Незважаючи на те, що поліцейські підрозділи не змогли запобігти 

терористичному акту 11 вересня 2001 року, населення зберігає довіру 

до підготовки поліцейських щодо підтримання правопорядку. Однак 

такі чисельні поліцейські підрозділи існують виключно в 

густонаселених районах. Може виникнути питання: «Як не такі великі 

міста та селища вирішують подібні ситуації?» В маленьких містах немає 

потреби в великій кількості поліцейських, тому такі підрозділи, як офіс 

шерифа, має справу з неправомірними діями та виявами насильства 

більшою мірою особисто, ніж численна поліція столиці. В останні роки 

поліцейські в невеликих містах стали використовувати техніку 

військового призначення, таку як бронеавтомобілі, сльозогінний газ, а 

також щити, замінивши стандартні спеціальні засоби, які люди звикли 

бачити у місцевої поліції. Поліція США стала більш мілітаризованою 

по відношенню до громадян. 

Науковий керівник Л. С. Сазанова  
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Насильство, спрямоване проти себе – це навмисна дія направлена 

на себе, яка призводить до ушкодження або потенційного ушкодження. 

Цей вид насильства включає самогубство та спробу самогубства. За 

останніми даними ВООЗ у США близько 50000 людей у віці від 15 до 

64 років покінчили життя самогубством у 2019 році. На кожне 

самогубство припадає 30 спроб. Самогубства та спроби самогубства 

коштують США майже 70 мільярдів доларів щорічно на довічне 

медичне лікування та виплати по втраті працездатності. Роль 
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співробітників правоохоронних органів – запобігти даному виду 

насильства серед людей, яким вони служать. Людина, яка намагається 

скоїти самогубство, особливо вогнепальною або іншою летальною 

зброєю, може спровокувати виклик служби 911. Перший обов’язок 

офіцерів в цьому випадку – переконатися, що сама людина і офіцери не 

знаходяться у небезпеці для того, щоб запобігти «самогубству за 

допомогою поліції». Всі офіцери мають спецпідготовку з деескалації 

таких ситуацій. Департаменти поліції також мають офіцерів, навчених 

вести переговори. Є велика вірогідність скоєння суїциду під час арешту, 

так як правопорушники мають вищий фактор ризику скоєння суїциду 

(наприклад, зловживання алкоголем та наркотиками, розлади 

поведінки). Особи з високим фактором ризику скоєння самогубства 

мають бути постійно під наглядом. Об’єкти, якими вони можуть завдати 

собі шкоди, мають бути вилучені. У випадку смерті в наслідок скоєння 

суїциду, поліцейський повинен виявити терплячість та делікатність при 

спілкуванні з родичами та друзями загиблого. Поліцейський 

залишається з ними до тих пір, доки їх емоційний стан не стабілізується, 

щоб уникнути негативних наслідків. 

Науковий керівник О. В. Шкурат 
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Проблема домашнього насильства у суспільстві є загальносвітовою 

і різні держави протягом тривалого часу відпрацьовують шляхи її 

подолання. 

У США жінка страждає від фізичного насилля кожні 18 хвилин. За 

статистикою 62 % убивств жінок було вчинено їхніми чоловіками. У Перу 

70 % усіх зареєстрованих злочинів становить фізичне насильство в сім’ї. 

Значного поширення набуло сексуальне насильство − у Канаді, Новій 

Зеландії, США та Великобританії кожна шоста жінка була зґвалтована.  

Зарубіжні вчені пов’язують причину насильства у сім’ї з 

насильством щодо самих батьків у дитинстві (50 % сімей в яких і батько 

і мати піддавались насильству у сім’ї, самі чинять насильство відносно 

своїх дітей). Загалом, під насильством розуміють суспільні відносини, 

у ході яких одні індивіди (групи людей) за допомогою зовнішнього 


