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ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІЦІЇ З ГРОМАДОЮ  
У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ У США  

ТА ЯПОНІЇ 

На наше глибоке переконання, на вітчизняному ґрунті є 
неможливим повне запозичення зарубіжного досвіду в ці-
лому або досвіду певного розвиненого громадянського сус-
пільства. Однак адаптоване впровадження у практику ро-
боти певних методичних напрацювань і практичних прийо-
мів взаємодії поліції та громадськості у сфері запобігання 
злочинності є не лише можливим, але й необхідним для 
окреслення власного шляху, набуття власного досвіду, ви-
значення власних орієнтирів у цій сфері. 

Взаємодія поліції з громадянами у протидії злочинності 
є основою забезпечення якісної роботи поліції у цій сфері, 
тому що без підтримки населення в жодній країні світу не 
вдалося сконструювати ефективну систему впливу на зло-
чинність та досягти значних результатів функціонування 
такої системи. Закономірно, що у США, Японії, та інших ви-
сокорозвинених країнах світу наголос в поліцейській діяль-
ності ставиться насамперед на попередження злочинності 
за допомогою самих громадян. 

Аналізуючи історичні дані, комплекс методів, який сьо-
годні має назву community policing (взаємодія поліції з гро-
мадою), почав розвиватись у Великобританії ще у ХІХ сто-
річчі [1, с. 373]. Цей комплекс методів передбачав, що пере-
вага у ході оцінювання діяльності поліцейських має надава-
тися не статистичним показникам, а рівнем довіри певної 
громади; 

© Найда В. О., 2018 



Пріоритетні напрями діяльності Національної поліції  
України. Харків, 2018 

155 

У наш час для підтримання рівня довіри громади у США 
функціонують спеціальні органи, які здійснюють свою дія-
льність з попередження злочинності, при цьому тісно спів-
працюючи з громадою. До них відносяться: Консультативна 
виправна рада (1950 р.); Комітет по боротьбі із злочинністю 
молоді та неповнолітніх при Президентові США (1961 р.); Мі-
жвідомча рада щодо координації національних програм бо-
ротьби із злочинністю молоді (1968 р.); Національна консуль-
тативна рада із запобігання зловживання алкоголю (1970 р.); 
Національна комісія щодо цілей та стандартів функціону-
вання системи кримінальної юстиції та розробки довгостро-
кових програм запобігання злочинності (1971 р.); Націона-
льний центр безпеки у школах (1980 р.) тощо [2, с. 78–81]. 

Серед сучасних програм щодо протидії підлітковій і мо-
лодіжній злочинності, реалізованих цими органами, в яких 
громадськість бере активну участь, можна виділити: 
«National Guard Youth Foundation» (Молодіжний фонд «Наці-
ональна гвардія»), м. Александрія, штат Вірджинія; «The 
Community School» (Школа громади), м. Кемден, штат Мен; 
«Alliance for Children and Families» (Альянс для дітей та сімей), 
м. Мілуокі, штат Вісконсін; «The Academy» (Академія), м. Піт-
тсбург, штат Пенсильванія; «Drug Abuse Resistance Educa-
tion» (Зловживання наркотиками: опір утворенню) – реалізу-
ється у 75 % шкіл США й 43 країнах світу [1, с. 157] та ін. 

Громадська організація «Зупини злочинця» [3, с. 59] до-
помагає поліції в боротьбі зі злочинністю, забезпеченні на-
лежного стану правопорядку в регіонах, проведенні профіла-
ктичної, превентивної, виховної, консультативної роботи. 
Відділення цієї громадської організації розташовані на тери-
торії поліцейських дільниць, що значно поліпшує співпрацю 
членів організації з працівниками поліції. Уся діяльність за 
цією програмою відбувається в суворій відповідності з розро-
бленими правилами, щоб уникнути як небажаного розкриття 
особи інформатора, так і використання одержаної інформа-
ції у корисних (спроби одержання винагороди іншою особою) 
або в інших злочинних цілях (продаж інформації). 

Отже, аналізуючи досвід США у взаємодії поліції з гро-
мадою у сфері запобігання злочинності, можна виділити 
такі рекомендації для України: 

 перевага у ході оцінювання діяльності поліцейських 
має надаватися не статистичним показникам, а рівнем до-
віри певної громади; 
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 для забезпечення взаємодії поліції з громадою у сфері 
запобігання злочинності мають бути розроблені програми, 
можливо, за американським зразком; 

 в Україні необхідно створити систему органів, які бу-
дуть спеціально уповноважені здійснювати діяльність з по-
передження злочинності, при цьому тісно співпрацюючи з 
громадою. 

Ще однією країною, в якій стратегія взаємодії поліції з 
громадськістю отримала значний розвиток, є Японія.  

У Японії якщо порівнювати її з іншими країнами рівень 
злочинності (вбивство, крадіжка) доволі низький [4, с. 101]. 
Це пов’язано в першу чергу із належним рівнем організації 
взаємодії населення й поліції. Відбувається це так: на кож-
ній поліцейській дільниці функціонують відділення Асоціа-
ції запобігання злочинності, членом якої може стати не 
тільки пересічні громадяни, які бажають співпрацювати з 
органами правопорядку, а й об’єднання осіб за професіями, 
представники котрих частіше за інших стають жертвами 
злочинних посягань (водії громадського транспорту, праці-
вники банківської сфери, торговельних мереж, листоноші та 
інші). Обов’язками членів асоціації є повідомлення праців-
ників поліції про скоєні злочини та цілодобове патрулю-
вання вулиць. Також на вулицях міст засновані так звані 
«інформаційні пункти». До добровольців цих пунктів можуть 
звернутися не тільки будь-який громадянин і отримати не-
обхідну консультацію чи дієву допомогу, але і працівники 
поліції для отримання інформації про місцевих жителів, ско-
єння злочину чи розшуку зниклої особи [5, с. 300]. 

У префектурах Японії функціонують квартальні комі-
тети, що є особливою формою самоорганізації японського 
населення для вирішення спільних проблем, у тому числі 
проблем у сфері попередження злочинності. Це досягається 
за допомогою збору від місцевих мешканців інформації про 
вчинені злочини чи правопорушення; роз’яснення громадя-
нам основних заходів із убезпечення власного життя, здо-
ров’я та майна від протиправних посягань [6, с. 165]. 

Таким чином, аналізуючи японський досвід, можна 
прийти до висновку, що на українському ґрунті у сфері за-
побігання злочинності шляхом взаємодії поліції з громадою 
можуть бути запозичені та адаптовано впроваджені насту-
пні моменти: 
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 можуть бути створені громадські організації, анало-
гічні до Асоціацій запобігання злочинності у Японії, створені 
відповідно представниками окремих соціальних груп, які 
стають жертвами тих чи інших злочинів; 

 аналогічно до квартальних комітетів Японії в Україні 
можуть бути створені організації, які за підтримки район-
них та селищних рад будуть здійснювати інформування ор-
ганів поліції про проблеми злочинності, про вчинені злочини 
чи про, злочини, що готуються. 

Досвід США та Японії може стати для України повчаль-
ним прикладом та зразком для наслідування на шляху ре-
формування вітчизняної системи взаємодії поліції з грома-
дою у сфері запобігання злочинності. 
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