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документів, що регламентують зовнішньополітичну діяльність України на світовій арені, а 

також укладення нових міжнародних договорів, що будуть сприяти зростанню ролі нашої 

держави в міжнародних відносинах. 
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ВІД КАРАЛЬНО-РЕПРЕСИВНОЇ МОДЕЛІ ДО «COMMUNITY POLICING»:  

БАР’ЄРИ ДЛЯ ТРАСФОРМАЦІЇ ПАРАДИГМИ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

За відомою пірамідою А. Маслоу потреба у безпеці є однією із ключових потреб 

людини [1]. У більш глобальному масштабі цілком логічно для суспільства пріоритетом є 

життя у безпечному середовищі. Таке середовище характеризується верховенством права, 

справедливістю, стабільністю та визначеністю права і т.д. Суспільство очікує поваги і безпеки, 

а держава для реалізації цього «соціального запиту» забезпечує ефективну діяльність 

правоохоронних органів. У 2015 р. в основі реформування поліцейських органів в Україні була 

закладена нова філософія взаємодії поліції та суспільства «community policing», яка «означає 

взаємодію між поліцією та громадою для пошуку місцевих рішень для вирішення місцевих 

проблем» та полягає у «постійному підтриманні зв’язку з громадою, що надає чітке уявлення 

про історичну традицію, згідно з якою поліція є народом, а народ є поліцією. Поліція є лише 

членом громадськості, якій платять за те, щоб вона постійно приділяла увагу обов’язкам, які 

покладені на кожного громадянина, в інтересах добробуту та існування громади» [2, с. 5]. Втім 

трансформація парадигми поліцейської діяльності  
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Загалом зарубіжний досвід показав, що така модель здатна підвищити мотивацію 

правоохоронної діяльності, розширити роль, яку ввиконує поліція, покращити комунікацію як 

між громадянами та поліцейськими, розширити участь місцевих жителів у проактивній 

протидії злочинності (попередження злочинів) на противагу традиційному реактивному 

реагуванню на події, що вже трапилися. Проте, справедливо зазначити, що навіть у тих 

демократичних, правових державах (Британія, США, Канада), де відносно давно почали 

докладати зусилля для вибудови таких партнерських відносин, цей процес не минув без 

проблем, а деякі фахівці вважають, що така філософія взагалі має більше недоліків, ніж 

позитивних моментів з точки зору практичної реалізації. Про це йдеться у ґрунтовному 

дослідженні О. Поволоцького [3]. Виникали великі труднощі із встановленням «твердих 

відносин взаємопорозуміння і підтримки» з місцевим населенням. Відзначався високий рівень 

консерватизму в лавах поліцейських. У 90-их роках статистичні дані засвідчували, що близько 

45% керівного складу британської поліції вважали концепт «community policing» є виразом, 

що позбавлений сенсу. Більшість поліцейських не хотіли брати «на озброєння» нову модель 

поліцейської діяльності без доказів її ефективності і навпаки були переконані, що вона веде 

до зниження задоволення їх роботою і втратою фундаментальних поліцейських функцій. 

Песимістичне ставлення до цієї стратегії демонструвало і головний споживач правоохоронних 

послуг − суспільство. Засідання консультативних комітетів часто ігнорувалися, а комунікація 

зводилась до односторонньої формули надання інформації від поліції до населення. Необхідно 

було руйнувати хибне розуміння «community policing», адже така модель в жодному разі не є 

«м’якою» стратегією щодо злочинів та злочинців. Йдеться не про повну заміну, а про 

доповнення форм поліцейської діяльності [3, с. 299-301].  

Схожу симптоматику вище вказаних «недуг» перехідного періоду презентує і українське 

суспільство та поліція. Вкрай важливо самостійно в результаті набутого досвіду дійти до 

розуміння важливості партнерства поліції та громади (спільні консультації, патрулювання, 

обмін інформацією, сусідське спостереження, реалізація спільних соціальних проектів і т.д). 

До того моменту впровадження стратегії «community policing» зупинятиметься перед 

бар’єрами, які мають потенційні ризики ускладнення, гальмування цього процесу. Їх можна 

розділити на дві категорії: (1) чинники, пов’язані із поліцейськими, системою поліцейських 

органів та (2) чинники, пов’язані із суспільством, територіальними громадами.  

До чинників, пов’язаних із поліцейськими, системою поліцейських органів, можна 

віднести: 

 скептицизм поліцейських, невіра в успіх, відсутність стимулів для ментальних змін у 
свідомості, обумовлених переходом від розуміння функції поліції від карально-

репресивної системи до сервісної служби. Часто поліцейські не бачать в цьому 

доцільності, адже попри запевнення, що ефективність роботи оцінюватиметься за 

показником «рівень довіри населення», досі залишилася по суті без змін «паличкова» 

система обліку АПМР+1 (аналогічний період минулого року + 1) [4]; 

 брак лідерства на різних щаблях, авторитарна або негнучка позиція керівників; 

 відсутність на місцевому рівні плану дій роботи з населенням, нерозуміння в який 
спосіб така співпраця може сприяти виконанню поліцейських завдань; 

 складність при наявному навантаженні знайти час для участі на засадах партнерства у 

місцевих соціальних проєктах, ставленні з увагою до чутливих для цієї локальної 

спільноти питань; 

 відсутність достатніх комунікативних навичок, навичок вирішення конфліктів, 
публічної комунікації через соціальні мережі, ЗМІ; 

 брак фінансових, матеріально-технічних ресурсів та умов, необхідних для реалізації 
спільних проєктів поліції та громади, бюрократична тяганина при впроваджені 

ініціатив. 

Чинники, які гальмують впровадження «community policing», пов’язані із 

суспільством, територіальними громадами: 

 наявність у частини населення негативного досвіду спілкування з поліцією; 
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 існування у громаді певних вороже налаштованих соціальних груп, які постійно між 
собою конфліктують; 

 страх помсти, осуду, відсутність почуття безпеки у разі співпраці з поліцією; 

 брак розуміння власної зони відповідальності за якість і безпеку життя в громаді, 

нерозуміння безпосередньої особистої користі від добровільної участі в роботі поліції 

на засадах партнерства; 

 ідеологічні , політичні, мовні та інші бар'єри; 

 слабка правова освіта населення, а тому перекладення відповідальності за невиправдані 
очікування на поліцію, оскільки вона є «найближчою» до людей, хоча при цьому 

вживає усі можливі заходи у межах своїх повноважень; 

 при повідомленнях про окремі факти порушення етики чи протиправну діяльність 

окремих поліцейських, схильність до стереотипізації, на кшталт «всі однакові... », «всі 

не працюють... », «всі корупціонери... » і т.д. 

Очевидно, що ефективна робота поліції в контексті «community policing» не повинна бути 

спрямована тільки на арешти злочинців та розкриття кримінальних правопорушень, а на 

розбудову громади та покращення якості життя. Такі партнерські взаємовідносини 
формуються впродовж тривалого часу і знаходять вияв у зменшенні криміногенних загроз, у 

зростанні відчуття безпеки населення, у спільній праці поліції з іншими державними 

інституціями, школами, представниками бізнесу, громадськими організаціями і т.д. 

Спільними зусиллями можуть вирішуватися питання протидії булінгу, девіантній поведінці 

неповнолітніх, вандаліздму, порушенню правил дорожнього руху, публічного вживання 

спиртних напоїв і т.д.  

Підсумовуючи, слід підкреслити, успіх системи протидії злочинності залежить від 

спільних зусиль поліції та населення. Перекладання відповідальності за створення безпечного 

середовища виключно «на плечі» поліцейських не дасть бажаного результату. Реакція 

локальної спільноти на криміногенні фактори також повинна бути миттєва і безкомпромісна. 

Саме тому «сусідська варта» (neighbourhood watch) є одним із найбільш поширених прикладів 

«community policing» в дії. В протилежному випадку замість безпечного середовища матимемо 

полігон для перевірки теорії «Вибитих вікон» Келлінґа та Вілсона. На основі аналізу 

ефективності піших поліцейських патрулів, дослідники встановили, що якщо у будинку б’ють 

вікно, і ніхто на це не реагує (не вставляє нових вікон, не посилює охорону тощо), то це 

означає, що ніхто про цей будинок не дбає, нікого не цікавить, що тут відбувається. Відтак 

великою є ймовірність, що цей будинок буде нищитись далі. Аналогічно, якщо факти 

девіантної поведінки (перше «вибите вікно» у контексті соціальних відносин) не отримають 

ані громадського осуду, ані адекватної реакції поліції, поява більш загрозливих наслідків є 

тільки питанням часу. Приміром, якщо громада не повідомить про жебрака, який чіпляється 

до перехожих, то швидше за все не повідомить і про злочинця, який вламується в чиєсь 

помешкання чи розбійника, який вчиняє напад [5, р. 113–114]. Щиро хотілося б, що в наших 

будинках усі вікна залишалися цілими! 
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БІЖЕНЦІ ТА ПРИТУЛОК: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ 

 

В Україні останнім часом відбулися безпрецедентні явища – іноземна інтервенція, 

війна, окупація, тероризм, знущання над людьми. Жителі України зіткнулися з проблемами, 

які не є для них повсякденними, не підлягають звичайному опису та вирішенню. Соціальні 

наслідки названих подій призвели до великої кількості внутрішньо перемішених осіб та осіб, 

які покинули територію України у пошуках притулку і захисту, а також до порушень людських 

прав. 

Через війну Росії проти України від 24 лютого 2022 року для українських громадян 

настав час вирішувати: як бути українцем і одночасно належний отримати правовий захист в 

інших країнах? 

 З огляду на те, що люди фактично біжать від смерті та небезпеки, проситься висновок 

про те, що вони є біженцями, а отже мають право звертатися за міжнародним захистом в 

Європейському Союзі. Однак це не єдиний інструмент захисту, що став актуальним на даний 

час, адже проблеми, з якими зіткнулися жителі України виявилися не зовсім тотожними тим, 

що виникали до тепер в умовах швидкої та адекватної на збройну агресію в світі. 

Термін “біженець” з’явився у міжнародному праві після Першої світової війни та було 

зумовлене потребою у забезпеченні належної правової регламентації правового статусу 

біженців, їх прав та обов’язків. Одним із основних документів, що визначає поняття 

“біженець” як міжнародноправовий термін, є Статут Міжнародної організації у справах 

біженців [13]. Згідно з цим документом біженцями визнавалися такі особи:  жертви 

нацистського або фашистського режиму, або режимів, що брали участь у Другій світовій війні 

на боці фашистських режимів, або жертви квислинговських, або подібних до них режимів, що 

допомагають фашистським режимам у боротьбі проти певної категорії населення, незалежно 

від того, користуються вони міжнародним статусом як біженці чи ні;  іспанські республіканці 

й інші жертви фалангістського режиму в Іспанії;  особи, які розглядались як біженці до 

початку Другої світової війни із причин расового, релігійного або національного характеру чи 

внаслідок їхніх політичних переконань. 

Відповідно до Конвенції Організації Об’єднаних Націй про статус біженців (далі — 

Конвенція) [8] під біженцем розуміється особа, яка через обґрунтовані побоювання стати 
жертвою переслідувань за ознакою расової належності, релігії, громадянства, належності до 

певної соціальної групи чи політичних поглядів знаходиться за межами країни своєї 

національної належності і не в змозі користуватися захистом цієї країни або не бажає 

користуватися таким захистом внаслідок таких побоювань; або, не маючи визначеного 

громадянства і знаходячись за межами країни свого колишнього місця проживання в результаті 

подібних подій, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок таких побоювань. 

Конвенція стала універсальним і основним міжнародним документом, що закріплює 

визначення поняття “біженець” у міжнародному праві. У подальшому саме це визначення 

поняття “біженець” було адаптовано до національного законодавства більшості держав, в тому 

числі й України. Основним здобутком даної Конвенції є те, що в ній вперше акцентовано увагу 
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