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COMMUNITY POLICING – ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІЦІЇ ТА ГРОМАДИ 

Безпека – одна з найважливіших цінностей для людини, а співпраця по-
ліції та громади – найкращий спосіб її гарантувати. Таку взаємодію ще нази-
вають англійським терміном Community Policing (CoP). Засновником філосо-
фії Community Policing прийнято вважати Тома Поттера, колишнього началь-
ника Бюро поліції Портленда. 

Вона полягає у тому, що поліція працює, зважаючи на думку мешканців 
щодо питань громадського порядку у кожному конкретному районі, селі, мі-
сті тощо. 

Community Policing – це постійна співпраця поліції з населенням та міс-
цевою владою. А головна мета такої взаємодії – створення спільного безпеч-
ного простору. 

Community Policing – це насправді не нове явище для цивілізованого 
світу, але нове для України. Принцип СоР впроваджений та ефективно пра-
цює у таких країнах, як Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чехія, Данія, Німеччина, Ес-
тонія, Іспанія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Велика 
Британія та США. Це означає розбудову партнерських відносин між поліцією 
та представниками громадськості України.  

Дослідження практики співробітництва представників органів правопоря-
дку України та населення свідчить, що сьогодні процес взаємодії поліції та гро-
мадських об’єднань позитивно впливає на діяльність органів внутрішніх справ, з 
одного боку, й на формування позитивного іміджу в очах населення – з другого. 

Слід зазначити, що основна задача класичного поліцейського – реагу-
вати на вже скоєні злочини та карати винних, а мета ж офіцерів community 
policing – разом із громадою створити та підтримувати безпечне та впорядко-
ване соціальне середовище. Тобто не наглядати за громадою, а бути її не-
від’ємною частиною.  

Community Policing – це підхід у щоденній роботі поліції, побудований 
на принципах постійної комунікації, де: 

– поліція та місцева громада відчувають спільну відповідальність за без-
пеку; 

– поліція реагує на місцеві потреби й вимоги, які визначає громада; 
– взаємодія і комунікація між населенням і поліцією є ефективною і при-

носить результати; 
– застосовується індивідуальний підхід до вирішення місцевих проблем 

у взаємодії з населенням та відповідальними органами влади; 
– співпраця спрямована на попередження правопорушень і наявний спі-

льний план превентивної діяльності.  
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Завдяки залученню людей (наприклад, спільне патрулювання, нагляд за 
територією і вчасне інформування патрульних) поліція зможе ефективніше 
запобігати новим правопорушенням. Співпраця з активними мешканцями до-
зволить заручитись підтримкою громади і будувати довіру між поліцейсь-
кими та мешканцями. Співпрацюючи з громадою, поліція має можливість пі-
двищувати обізнаність мешканців про свою роботу. А це дозволить в подаль-
шому зменшити навантаження на патрульну поліцію. 

Отже, в роботі поліції потрібно більше акцентувати увагу на тих аспек-
тах, які важливі саме в повсякденному житті людей, і посилюють почуття без-
пеки безпосередньо за місцем їх проживання. Разом з тим, впровадження пре-
вентивних (попереджувальних) методів роботи поліції, які є можливими 
лише за співпраці різних груп суспільства з поліцією, якісно впливає як на 
рівень безпеки, так і на ставлення громадян до поліції. 
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НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЧИ МВС УКРАЇНИ 

Використання проектного підходу дозволяє не тільки підвищити ефек-
тивність роботи органів публічної влади та діяльність громадських організа-
цій, а й залучити додаткові кошти (в першу чергу – ресурси європейських до-
норів) для вирішення актуальних питань місцевого і регіонального розвитку. 

Досліджуючи тему соціальних проектів, слід зауважити, що така діяль-
ність може стати дієвим механізмом взаємодії українських правоохоронних 
органів, в першу чергу Національної поліції, з неурядовими організаціями та 
міжнародними донорами у ході створення і реалізації спільних соціальних 
проектів. Це є доволі важливим питанням, оскільки станом на сьогодні соці-
альні ініціативи від громади у правоохоронній сфері представлені у дуже не-
значній кількості. 

Ми маємо на увазі і одноденні акції, і тривалі масштабні проекти по роботі 
зі школярами, співпраця з громадськими організаціями у ході забезпечення 




