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У статті висвітлюються теоретичні засади використання громадськості підрозділами кримінальної поліції під час протидії злочинності. 
Автор приходить до наступних висновків: 1. Дослідження теоретичних засад використання громадськості підрозділами кримінальної поліції 
під час протидії злочинності до цього часу не проводилось. 2. Поняття використання громадськості підрозділами кримінальної поліції під 
час протидії злочинності надається у широкому та вузькому розумінні. 3. Змістом використання громадськості підрозділами кримінальної 
поліції під час протидії злочинності є правомірна дія або діяльність працівників підрозділів кримінальної поліції, яка полягає у залученні 
представників громадськості (об’єднань, формувань) до здійснення впливу на злочинність з метою зниження (мінімізації) її рівня та розшуку 
людей, які зникли безвісти, а також у максимально ефективному застосуванні їх можливостей з цією метою. 4. Мета використання гро-
мадськості підрозділами кримінальної поліції під час протидії злочинності може бути стратегічна – зниження рівня (мінімізація) злочинності 
і тактична - ефективне комплексне застосування сил і засобів громадськості до вирішення окремих завдань, які стоять перед підрозділами 
кримінальної поліції щодо утвердження (підвищення, підтримання) правопорядку. 5. Завданнями використання громадськості підрозділами 
кримінальної поліції під час протидії злочинності є: 1) иявлення злочинно активних осіб. 2) превенція (запобігання) злочинам. 3) виявлення 
латентних злочинів. 4) документування злочинних дій. 5) встановлення осіб, що вчинили злочин; 6) розшук осіб, які зникли безвісти, перехо-
вуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання. 6. Нами запро-
поновано такі критерії до класифікації форм використання громадськості підрозділами кримінальної поліції під час протидії злочинності, 
зокрема: 1. За формами протидії злочинності. 2. Залежно від виконання оперативних завдань. 3. За кількістю представників громадськості. 
4. За протягом часу. 5. За складом учасників. 6. За ступенем участі. 7. За ступенем гласності.

Ключові слова: взаємодія, запобігання, злочинність, кримінальне провадження, оперативно-розшукове провадження, співпраця, 
сприяння.

The article highlights the theoretical principles of the use of public by criminal police units in combating crime. The author has comes to 
the following conclusions: 1. The research of theoretical principles of the use of public by criminal police units in combating crime has not been 
conducted so far. 2. The concept of the use of public by criminal police units in combating crime is being given in a broad and narrow sense. 
3. The content of the use of public by criminal police units in combating crime is a lawful action or activity of criminal police units officers, which 
is to involve members of the public (associations, formations) to influence crime in order to reduce (minimize) its level and search people who 
have gone missing, as well as in the most effective use of their capabilities for this purpose. 4. The purpose of the use of public by criminal 
police units in combating crime can be strategic - reducing the level (minimization) of crime and tactical - effective comprehensive use of public 
forces and means to solve certain tasks facing criminal police units to ensure (improve, maintain) law and order. 5. Tasks of еру use the public 
by criminal police units in combating crime are: 1) identification of criminally active persons. 2) prevention of crimes. 3) detection of latent crimes. 
4) documentation of criminal acts. 5) identification of persons who have committed a crime; 6) search for missing persons, persons fleeing 
from the preliminary investigation, the investigating judge, court or who avoid serving a criminal sentence. 6. We have proposed the following 
criteria for the classification of forms of the use of public by criminal police units in combating crime, in particular: 1. By forms of combating 
crime. 2. Depending on the implementation of operational tasks. 3. By the number of members of the public. 4. By duration. 5. By composition 
of participants. 6. By degree of participation. 7. By degree of publicity.
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Постановка проблеми. Множинність підходів у засто-
суванні термінологічного апарату в науці оперативно-роз-
шукової  діяльності  та  інших  суміжних  науках  відобра-
жується  неоднозначним  смисловим  змістом  теоретичної 
бази, що негативним чином впливає й на правозастосовну 
практику.

За роки незалежності в Україні відбувся захист низки 
докторських  дисертацій,  автори  яких,  спираючись  на 
досягнення юридичної науки та суміжних галузей знань, 
зробили значний внесок у розроблення теоретичного під-
ґрунтя  оперативно-розшукової  діяльності  (далі  –  ОРД), 
поглибили  уявлення  про  ОРД  як  різновид  суспільної 
діяльності, її соціальну роль, сутність i зміст взаємодії як 
основного чинника ефективності протидії злочинності [1, 
с. 120]. 

У коло наукових інтересів вчених неодноразово потра-
пляло  питання  понятійно-категоріального  апарату  щодо 
взаємовідносин  суб’єктів  ОРД  та  окремих  громадян. 
Зокрема  висвітлювались  питання  конфіденційного  спів-
робітництва, негласної співпраці, використання позаштат-
них працівників оперативних підрозділів правоохоронних 

органів та ін. Проте сьогодні він ще не усталений і перебу-
ває на етапі формування. Певним чином цьому слугують 
сучасні реформи у правоохоронній діяльності, зміна під-
ходів до форм здійснення ОРД, зміна принципів ОРД, імп-
лементація у кримінальний процес негласних форм діяль-
ності, які раніше здійснювали лише суб’єкти ОРД та ін.

Зазначене  стосується  і  теоретичних  засад  викорис-
тання  громадськості  підрозділами  кримінальної  поліції 
під час протидії злочинності, зокрема актуальними на сьо-
годні є визначення самого поняття, змісту, мети, завдань, 
форм, видів та способів цієї діяльності.

Аналіз останніх публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми. Окремі  аспекти  викорис-
тання громадськості під час протидії злочинності висвіт-
лювались у працях вітчизняних і зарубіжних учених у різ-
них  галузях  юридичної  науки,  зокрема:  О.М.  Бандурки, 
О.М.  Гаврілова,  І.М.  Гальперіна,  В.В.  Голіни,  В.С.  Іва-
нової,  Н.П.  Ісаєвої,  А.М.  Кислого,  М.Г.  Колодяжного, 
В.І. Крігера, В.М. Круглого, А.О. Лієдє О.М. Литвинова, 
В.І. Московця, Г.В. Мороз, О.М. Музичука, Л.І. Овчинні-
кової, В.І. Отрудька, М.Є. Павлова, Т.В. Раскіної, І.В. Сло-
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боденюк,  В.Т.  Томіна,  О.М.  Тюмєнцева,  С.С.  Шрамко 
та багатьох інших вчених. 

Вивчення  зазначених  робіт  показало, що  на  сьогодні 
відсутні  дослідження  теоретичних  засад  використання 
громадськості  підрозділами кримінальної  поліції  під  час 
протидії злочинності.

Мета статті - визначити поняття, зміст, мету, завдання, 
форми, види, способи використання громадськості підроз-
ділами кримінальної поліції під час протидії злочинності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Впро-
довж  останніх  кількох  років  термінологічний  ряд,  який 
застосовується  для  визначення  теоретичних  та  практич-
них  засад  взаємовідносин  поліції  і  громадськості  зна-
чно розширився. Часто вживаними стали такі терміни як 
«Community  Policing»,  комунікація,  партнерство,  діалог 
та ін. Для загального їх розуміння та з метою вироблення 
концептуального підходу до використання громадськості 
підрозділами  кримінальної  поліції  під  час  протидії  зло-
чинності вважаємо за доцільне взяти за основу вже наявні 
теоретичні  уявлення,  які  на наш погляд найбільш повно 
розкривають поняття зазначених термінів.

Так,  під  терміном  «Community  Policing»  розуміється 
філософія  або  організаційна  стратегія,  що  ґрунтується 
на  прозорому  партнерстві,  активному  співробітництві 
між поліцією та громадою для більш ефективного визна-
чення,  запобігання  та  розв’язання  проблем  злочинності, 
подолання страху перед злочинністю, фізичними та соці-
альними  розладами  і  погіршенням  у  мов  свого  району, 
з метою покращення якості життя всіх громадян» [2, с. 5; 
3,c. 5]. Слово «партнерство», безумовно, означає, що між 
поліцією та громадою має існувати співробітництво, щоб 
ця концепція працювала, а поняття «Community Policing», 
власне, означає взаємодію між поліцією та громадою для 
пошуку місцевих рішень для вирішення місцевих проблем 
[3,c. 5]. 

Партнерство  здійснюється  шляхом  різноманітних 
форм  діяльності,  починаючи  з  комунікації  між  різними 
сегментами суспільства  і  владою до сприяння внесенню 
змін до законодавства та впливу на державну політику [4, 
с. 194-197]. Партнерство – це свого роду ідеальний варі-
ант  стосунків  рівноправних  суб`єктів,  які  усвідомлюють 
власне значення своїх дій для партнера по взаємодії і буду-
ють свою діяльність так, щоб виправдати сподівання парт-
нера і, таким чином, досягти спільної мети [5].

У  проектах  з  розвитку  громадянського  суспільства 
Координатора  проектів  ОБСЄ  в  Україні  діалог  органів 
влади  і  громадськості  визначається  формою  системної 
взаємодії [6, с. 138]. Взаємодія поліції з громадою дедалі 
частіше  визнається  найбільш  відповідною  філософ-
ською  основою  демократичної  поліцейської  діяльності. 
Вона  також  визнається  як  підхід  до  поліцейської  діяль-
ності, який дозволяє вирішувати багато проблем безпеки, 
з  якими  громадяни  стикаються  у  своєму  повсякденному 
житті [3 ,c. 5].

Не  вдаючись  до  полеміки  з  приводу  визначення  цих 
термінів  вважаємо, що  їх  не  слід  співвідносити  із  обра-
ною  нами  темою  дослідження.  Ці  терміни  розкривають 
сутність  внутрішньої  політики  держави  у  таких  сферах 
як:  розбудова  державності,  формування  інститутів  гро-
мадянського  суспільства,  національної  безпеки  і  обо-
рони. Крім того,  їх зміст достатньо обширний і охоплює 
не  тільки взаємовідносини  громадськості  з підрозділами 
кримінальної поліції, а й іншими підрозділами Національ-
ної поліції. Ці поняття звичайно слугують певним векто-
ром для побудови окремих наукових теорій щодо протидії 
злочинності  і  лежать  в  основі  правовідносин  будь-яких 
структурних  органів  та  підрозділів Національної  поліції 
та громадськості. В тім, дослідження їх змісту і співвідно-
шення здійснено у роботах із суміжних тематик. Стосовно 
нашої  роботи  -  вони  виходять  за межі  предмету  нашого 
дослідження. 

З цього приводу слушними є умовиводи Т.Д. Гаврилюк, 
яка обґрунтовує думку, що терміни «співпраця», «співро-
бітництво»  та  «взаємодія»  при  характеристиці  відносин 
міліції (поліції – уточн. авт. – О.Х.) з населенням можуть 
вживатись паралельно,  оскільки кожне  з  них передбачає 
погоджену діяльність  суб`єктів  взаємодії,  спрямовану на 
досягнення спільної мети [5].

Слід  зазначити,  що  термін  «участь  громадськості» 
у протидії злочинності можна розглядати у двох аспектах. 
З однієї сторони - це результат, тобто вже розпочатий про-
цес здійснення діяльності або виконання роботи щодо про-
філактики,  запобігання  чи  припинення  злочинної  діяль-
ності  або притягнення до кримінальної  відповідальності 
осіб, що  вчинили  злочин.  З  іншої  сторони  –  це  правове 
положення  представника  громадськості,  тобто  учасника 
відносин, що виникають під час протидії злочинності.

Найчастіше  вчені  кримінологи,  криміналісти,  ОРД 
розглядають участь громадськості у протидії злочинності 
саме  з першої позиції. Поряд  з цим, науковцями не роз-
кривається  діяльнісний  аспект  підрозділів  кримінальної 
поліції  щодо  використання  представників  громадськості 
під  час  протидії  злочинності  та  застосування  їх  можли-
востей.

Узагальнення  поглядів  науковців  дають  змогу  визна-
чити  вісім  основних  підходів  до  визначення  поняття 
«використання громадськості» підрозділами кримінальної 
поліції під час протидії злочинності:

1.  Використання  громадськості  розглядається  як 
результат  проявленої  ініціативи  (бажання)  самих  пред-
ставників  громадськості.  Тому  найбільш  часто  вченими 
ОРД,  кримінології,  кримінального  процесу,  криміналіс-
тики  термін  «використання»  застосовується  до  громад-
ськості у поєднанні з іншими, наприклад, «використання 
допомоги громадськості» [7, с. 36-39]. Цей підхід містить 
дві різних форми: перший –  звернення  за допомогою до 
громадськості і її використання, у разі надання цієї допо-
моги; другий – використання допомоги, наданої за ініціа-
тивою самої громадськості. Так, Р.С. Бєлкін зазначав, що 
під  залученням  громадськості  до  розслідування  злочи-
нів  слід  розуміти  використання  органами  розслідування 
допомоги громадськості в своїй роботі по розкриттю зло-
чинів, розшуку злочинців, виявленню й усуненню причин 
та умов, які сприяють вчиненню злочинів [8, с. 369]. Під 
допомогою  громадськості  необхідно  розуміти  систему 
певних  дій  (в  тому  числі  з  інформацією)  окремих  осіб, 
які  сприяють  вирішенню  завдань,  що  виникають  в  ході 
розкриття і розслідування злочину [9, с. 169]. Г.Г. Зуйков 
зазначає,  що  використання  допомоги  громадськості  при 
розслідуванні злочинів являє собою один із найбільш важ-
ливих напрямів цієї  діяльності  і  характеризується двома 
взаємопов’язаними  положеннями.  По-перше,  допомога 
громадськості  значно  збільшує  сили  органів  розсліду-
вання  і  допомагає  виявляти  вчинені  злочини,  повністю 
розкривати  їх,  сприяє  підвищенню  якості  розслідування 
і скороченню строків, підвищує дієвість заходів поперед-
ження  злочинів.  По-друге,  участь  громадськості  в  роз-
слідуванні  злочинів  являє  собою важливу форму  зв’язку 
суспільства з діяльністю державного апарату і має велику 
виховну роль [10, с. 453-454].

2.  Використання  громадськості  розглядається  як 
результат відклику громадськості на ініціативу правоохо-
ронних органів щодо їх залучення. Цей підхід, наприклад, 
підтримує В.А.  Ільїчов  [11,  с.  81,  83,  85], Ю.Ю. Локтіо-
нова [12, с. 235.]. Сьогодні пріоритетним є ідея самої орга-
нізації контактів органів внутрішніх справ з громадянами, 
здійснено  упор  на  ініціативу  правоохоронних  органів 
в  питанні  взаємодії  з  населенням  за  допомогою  певних 
сил - засобів масової комунікації. Тому авторка застосовує 
формулювання  «залучення  населення  до  розслідування 
і  профілактики  злочинів».  Термін  «залучити»,  зазначає 
вона, несе в собі ознаки активності, переконання  і озна-
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чає  «спонукати,  викликати  бажання  або  змусити  взяти 
участь  в  чому-небудь,  зайнятися  чим-небудь,  примкнути 
до кого- чого-небудь» [12, с. 235.]. На думку В.А. Ільїчова 
залучення  представників  громадськості  до  оперативно-
розшукових заходів – це засноване на законах та підзакон-
них нормативно-правових актах виконання ними спільно 
з  оперативними  підрозділами  або  самостійно  завдань 
органів  внутрішніх  справ  по  боротьбі  зі  злочинністю 
шляхом особистої участі в проведенні окремих заходів як 
гласного так і негласного характеру [11, с. 81, 83, 85]. 

3.  Використання  громадськості  у  теорії  ОРД  розгля-
дається у таких аспектах: 1) залучення осіб до агентурної 
мережі,  тобто  встановлення  негласного  співробітництва 
(вербовка) і подальше застосування (використання) під час 
протидії злочинності (виконання завдань оперативного пра-
цівника); 2) залучення до агентурної мережі осіб, які само-
стійно виявили бажання бути позаштатними працівниками 
негласного апарату (в процесі перевірки особистих ділових 
якостей) й подальше їх використання; 3) використання осіб, 
які поставлені у певні межі, тобто знаходяться у безапеля-
ційних умовах для участі у таких відносинах (Глава 35 КПК 
України містить ряд положень, які ставлять підозрюваного 
чи обвинуваченого перед вибором відбувати покарання чи 
сприянти у викритті організованої групи або організації у, 
складі  якої  вони  вчинили  злочин,  а  також  злочинних  дій 
інших учасників  групи чи  інших  злочинів,  вчинених  гру-
пою або організацією тощо [13]); 4) використання анонім-
ної інформації осіб; 5) викорситання будь-яких інших осіб 
для виконання певних дій. У цьому випадку отожнюється 
«сприяння громадян», «надання допомоги громадськістю» 
із використанням громадськості підрозділами кримінальної 
поліції. Такої позиції дотимуються О.В. Васьковська  [14], 
С.І. Владіміров [15, с. 200], А.М. Кислий [16], В.І. Отрудько 
[17], А.В. Рудий [18, с. 220], А.Ю. Сипачов [19], І. О. Хара-
берюш [20, с. 291], О.В. Шахматов [21]. 

4.  «Використання  можливостей»  громадськості.  Так, 
наприклад, у ст. 17 Закону Республіки Казахстан зазнача-
ється, що органи, які  здійснюють оперативно-розшукову 
діяльність  вирішують  поставлені  перед  ними  завдання 
самостійно, у взаємодії між собою, використовуючи мож-
ливості державних, громадських та інших організацій [22]. 
Цей підхід повинен передбачати наявність двох аспектів: 
перший змістовне розуміння терміну «можливості громад-
ськості» охоплює не тільки людський потенціал, а й мате-
ріально-технічну складову, наявність часу та  ін.; другий, 
пов’язаний  із  тим,  що  використання  цих  можливостей 
повинно включати першочергово  їх  залучення. Проте не 
всі  автори  чітко  визначають поняття  «можливості». Так, 
М.С.  Шевелєв  під  використанням  оперативно-розшуко-
вих можливостей автор засновану на законодавчих актах 
системну діяльність слідчого щодо забезпечення процесу 
розкриття  і  розслідування  злочинів  результатами  опера-
тивно-розшукової  діяльності,  в  залежності  від  слідчих 
і оперативно-розшукових ситуацій [23, с. 9].

5.    Використання  громадськості  не  видіяльється  як 
окрема наукова категорія, проте застосовується у наукових 
працях без належної уваги до смислового навантаження. 
Так,  А.В.  Кофанов,  О.Л.  Кобилянський,  Я.В.  Кузьмічов, 
Ж.В.  Удовенко,  С.В.  Хільченко  спочатку  говорять  про 
форми «участі громадськості» в розкритті та розслідуванні 
злочинів [24, с. 50-51], тобто як про результат ініціативи 
самих  представників  громадськості,  яка,  на  наш  погляд, 
має інше смислове навантаження, зокрема «використання 
допомоги громадськості». Далі, розкриваючи самі форми, 
вчені  застосовують термінологію «використання громад-
ськості» [24, с. 50-51], тобто як процес виконання управ-
лінських, тактичних і організаційних дій уповноважених 
посадових  осіб  щодо  залучення  представників  громад-
ськості та здійснення останніми окремих заходів.

6. Використання громадськості як ресурс. У протидії 
злочинності термін «використання» застосовується й щодо 

колективних форм громадськості, зокрема у Законі Укра-
їни «Про участь громадян в охороні громадського порядку 
і  державного  кордону»  зазначається,  що  «використання 
громадських формувань з охорони громадського порядку 
і державного кордону України для виконання завдань, не 
передбачених цим Законом, забороняється» [25]. У теорії 
державного  управління  прийнятним  і  загальновживаним 
є  визначення людини як ресурсу,  який використовується 
для досягнення певних цілей. Термін «використання люд-
ських ресурсів» зустрічається у чинних нормативно-пра-
вових актах, які визначають стратегічні напрямки сучас-
ного державного управління. Зазначений підхід  сьогодні 
покладений в основу Стратегії реформування державного 
управління України  на  період  до  2021  року. У Стратегії 
зазначається, що система центральних органів виконавчої 
влади за умови її належної побудови забезпечує демокра-
тичну  легітимність,  зокрема  задовольняє  потреби  гро-
мадян.  Але  є  такі  принципи,  що  необхідно  враховувати 
під  час  розбудови  системи  органів  виконавчої  влади,  як 
раціональність, економічна доцільність, прозорість та під-
звітність.  У  контексті  підзвітності  зазначається,  що  від-
сутність чіткого розподілу відповідальності між міністер-
ствами  призводить  до  дублювання  функцій  та  нечіткого 
розподілу завдань і, як наслідок, нераціонального «вико-
ристання людських і фінансових ресурсів», низького рівня 
інституційної  спроможності  щодо  проведення  реформ 
та формування  державної  політики  [26]. Крім  того,  слід 
зазначити,  що  й  економічна  теорія  розглядає  людину 
з  точки  зору  ресурсу.  Як  фактор  економічного  розвитку 
«людські ресурси» – це працівники, які мають певні про-
фесійні та практичні навички  і  знання, творчі  і розумові 
здібності, моральні цінності,  культура праці, що можуть 
бути використані у трудовому процесі. По відношенню до 
поняття «людські  ресурси»  іноді  використовують  термін 
«трудові ресурси» – наявна маса живої праці, інтеграційні 
трудові  можливості  працездатного  населення,  реальна 
здатність створювати блага сукупного працівника суспіль-
ства» [27, с. 696]. Соціологічний аспект трудових ресур-
сів розглядається як формування і використання трудових 
ресурсів всередині  історично певної суспільної формації 
і під її впливом.

7.  Використання  громадськості  як  об’єкт  управління 
в теорії «паблік рілейшнз». Прихильниками цих ідей були 
великий  мислитель  античності  Аристотель  (384-322  pp. 
до н. е.), Цицерон (106-43 pp. до н. е.), Юлій Цезар, Еду-
ард  Бернайз  (племінник  Зігмунда  Фрейда)  (1923  p.)., 
Джеймс Груніг [28]. Сьогодні прихильниками таких ідей 
є В.О. Болотова [29], С.В. Пєтков [30], І.Д. Казанчук [31], 
О.С. Полуніна [32].

8. «Використання» у загальному розумінні цього тер-
міну. Так, у Великому тлумачному словнику сучасної укра-
їнської мови  дається  таке  визначення  терміну  «викорис-
тання»  (дія  за  значенням  використати/використовувати) 
означає  застосовувати,  вживати  що-небудь  з  користю, 
користуватися чимось [33, с. 137]. Термін «застосовувати» 
у цьому  словнику має два  значення:  1. Використовувати 
що-небудь,  запроваджувати  в  ужиток.  2.  Пристосову-
вати до чого небудь. Похідний термін «застосовуватися» 
означає:  використовуватися,  вживатися  з  певною метою. 
2. Пасивно  до  застосовувати  [33.,  с.  425]. Використання 
зазвичай  вживається  там,  де  треба  підсилити  значення 
користі,  корисних  наслідків  для  ініціатора  застосування. 
Слово вжиток, навпаки, дещо затьмарює ціль, в тих випад-
ках коли йдеться про звичне буденне застосування [34].

Названі  три  останні  підходи  вичерпують  можливі 
сумніви  щодо  коректності  застосування  самого  терміну 
«використання громадськості».

Не вдаючись у подальшому до аналізу широкого спек-
тру  запропонованих  авторами  дефініцій  та  визначень, 
зазначимо, що «використання громадськості» під час про-
тидії  злочинності,  на  наш погляд,  охоплює  всі  зазначені 
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терміни,  зокрема  «допомогу  громадськості»,  «залучення 
громадськості»,  «співробітництво  з  громадськістю», 
«співпрацю з громадськістю», «сприяння громадськості», 
«участь громадськості»,  і відображує діяльний аспект як 
підрозділів кримінальної поліції так і представників гро-
мадськості.

Крім  того,  співставляючи  термінологічний  ряд, 
можна визначити, що використання громадськості  є уза-
гальненим  поняттям  для  «сприяння»,  «співробітництва» 
та «співпраці». В той же час «сприяння» є ширшим ніж 
«співробітництво» чи «співпраця».

Аналіз  зазначених  підходів  дає  можливість  сформу-
лювати поняття використання громадськості підрозділами 
кримінальної поліції під час протидії злочинності у широ-
кому та вузькому розумінні.

Використання  громадськості  підрозділами  кримі-
нальної поліції під час протидії злочинності у широкому 
розумінні - це створення умов (платформ) для залучення 
представників  громадськості  (об’єднань,  формувань,  їх 
можливостей),  їх  підбір,  залучення  та  застосування  із 
суспільно значимою користю підрозділами кримінальної 
поліції  для  виявлення  осіб  і  фактів,  які  становлять  опе-
ративний інтерес, й умов, що сприяють вчиненню злочи-
нів, та здійснення щодо них превентивного (запобіжного) 
впливу,  для  притягнення  осіб,  які  вчинили  злочини,  до 
кримінальної  відповідальності,  а  також  та  для  розшуку 
осіб, які зникли безвісти, переховуються від органів досу-
дового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються 
від відбування кримінального покарання.

Використання  громадськості  підрозділами  кримі-
нальної  поліції  під  час  протидії  злочинності  у  вузькому 
розумінні – це залучення окремих представників громад-
ськості  або  їх  груп,  які  не  є  негласними  позаштатними 
працівниками Національної поліції, до здійснення заходів 
з пошуку та отримання інформації, яка становить опера-
тивний  інтерес,  застосування  можливостей  представни-
ків  громадськості  для  підготовки  й  проведення  заходів 
оперативного (ініціативного) пошуку, оперативно-розшу-
кових заходів, гласних  і негласних слідчих (розшукових) 
дій та інших процесуальних дій, створення умов для про-
ведення  оперативних  комбінацій  чи  зашифровки джерел 
інформації,  а  також  використання  результатів  самостій-
ного виконання окремих заходів, у тому числі за доручен-
ням оперативного працівника.

Дотримуючись  логічної  послідовності  проведення 
даного  дослідження  зазначимо,  що  важливим  питанням 
для з’ясування понятійно-категоріального апарату нашого 
дослідження  є  визначення  форм  та  змісту  використання 
громадськості  оперативними  підрозділами  кримінальної 
поліції під час протидії злочинності.

Змістом  використання  громадськості  підрозділами 
кримінальної поліції під час протидії  злочинності є пра-
вомірна  дія  або  діяльність  працівників  підрозділів  кри-
мінальної  поліції,  яка  полягає  у  залученні  представни-
ків  громадськості  (об’єднань,  формувань)  до  здійснення 
впливу  на  злочинність  з  метою  зниження  (мінімізації) 
її  рівня  та  розшуку  людей,  які  зникли  безвісти,  а  також 
у максимально ефективному застосуванні їх можливостей 
з цією метою. 

Мета  використання  громадськості  підрозділами  кри-
мінальної поліції під час протидії злочинності може бути 
стратегічна  –  зниження  рівня  (мінімізація)  злочинності 
і  тактична  -  ефективне  комплексне  застосування  сил 
і  засобів  громадськості  до  вирішення  окремих  завдань, 
які стоять перед підрозділами кримінальної поліції щодо 
утвердження (підвищення, підтримання) правопорядку.

Завданнями  використання  громадськості  підрозді-
лами  кримінальної  поліції  під  час  протидії  злочинності 
є:  1.  Виявлення  злочинно  активних  осіб.  2.  Превенція 
(запобігання) злочинам. 3. Виявлення латентних злочинів. 
4. Документування злочинних дій. 5. Встановлення осіб, 

що вчинили злочин. 6. Розшук осіб, які зникли безвісти, 
переховуються  від  органів  досудового  розслідування, 
слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримі-
нального покарання.

Форма  -  це  філософська  категорія,  яка  характеризує 
предмети, явища  і процеси реальності через  їх відносно 
сталі, стійкі якості, що надають змісту структурованості, 
цілісності та завершеності [35]. Тобто форма – це спосіб 
упорядкування змісту.

Узагальнення  поглядів  науковців  дають  змогу  висно-
вувати,  різні  підходи  до  з’ясування  форм  використання 
громадськості  підрозділами кримінальної  поліції  під  час 
протидії злочинності:

1. Аксіологічний підхід, який застосовується для визна-
чення: 1. Форм взаємодії. Так, В.В. Майорова до форм вза-
ємодії відносить субординацію, співпрацю і партнерство 
[36, с. 9]. О.М. Бандурка, С.П. Бочарова, Е.В. Землянська 
виокремлюють  такі  форми:  інформаційну  (обмін  інфор-
мацією),  консультаційну  (методичну),  функціональну 
(часткове  виконання  спільної  роботи),  організаційну 
(встановлення регламентів, нормативів тощо). Крім цього, 
вони також акцентують на взаємодії формальній та нефор-
мальній,  але  зміст цих форм не розкривають[37,  с.  352]. 
Інші форми взаємодії виділяє Л.І. Овчиннікова,  зокрема: 
на добровільних засадах, на договірній основі, на основі 
залучення  громадян  до  виконання  соціально  значущих 
робіт  [38]. Ще  розглядають  взаємодію  поліції  і  громад-
ськості, яка здійснюється за таких форм: спільна розробка 
та здійснення заходів щодо боротьби з правопорушеннями 
і  охорони  громадського  порядку;  узгодження  самостій-
них  дій,  спрямованих  на  боротьбу  з  правопорушеннями 
і  охорону  громадського  порядку;  обмін  інформацією; 
проведення громадськими формуваннями заходів з ініціа-
тиви поліції; допомога з боку працівників поліції громад-
ським формуванням у проведенні заходів щодо б-оротьби 
з правопорушеннями і охорони громадського порядку [39, 
c. 721]. 2. Форм участі громадськості. В. Олефір, Г. Кузь-
міних,  Г.  Братель  розрізняють  такі  організаційні  форми 
участі  громадськості  в  охороні  громадського  порядку: 
масові  громадські  організації  (профспілки,  добровільні 
громадські  товариства  –  сприяння  обороні,  мисливців 
і  рибалок,  охорони природи  тощо  );  організації  і  органи 
громадського самоврядування: квартальні та вуличні комі-
тети, ради сприянню сім’ї та школі, батьківські ради, ради 
ветеранів праці, громадське виховання неповнолітніх; спе-
ціальні  громадські формування по  охороні  громадського 
порядку  (добровільні  народні  дружини,  товариські  суди, 
громадські пункти охорони порядку); позаштатні праців-
ники поліції [39, c. 720]. О.М. Гаврилов класифікує форми 
участі  населення  в  боротьбі  зі  злочинністю  за  такими 
підставами:  1)  за  напрямками  боротьби  зі  злочинністю; 
2) за складом учасників; 3) з точки зору систематичності 
участі;  4)  за  кількістю  учасників;  5)  за  рівнем  взаємодії 
представників населення з правоохоронними органами; 6) 
за ступенем активності участі; 7) за характером правового 
регулювання; 8) по мотивації участі; 9) за характером іні-
ціативи [40, с. 9-10].

2.  Діяльнісницй  підхід,  який  застосовують  до  визна-
чення:  1.  Форм  сприяння:  безпосереднє  і  опосеред-
коване;  короткострокове  і  довготривале;  гласне,  кон-
фіденційне  (А.М.  Кислий,  )  [16,  с.  21]  та  анонімне 
сприяння  (В.І.  Отрудько)  [17,  с.  8].  2.  Форм  взаємодії: 
гласна  та  негласна  (В.М.  Круглий)  [41,  с.  10].  3.  Форм 
діяльності громадських формувань (І.В. Слободенюк): а) 
інформаційна;  б)  аналітична;  в)  профілактична;  г)  орга-
нізаційна; д) безпосередньо правоохоронна [42, с. 13-17]. 
4. Н.П. Ісаєва зазначила, що оптимальними формами залу-
чення громадськості, в зазначену сферу є участь громадян 
в якості: 1) присяжних засідателів; 2) народних засідате-
лів;  3)  понятих;  4)  незацікавлених  учасників  відкритих 
судових розглядів; 5) захисників; 6) громадських захисни-
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ків; 7) громадських обвинувачів; 8) представників потер-
пілого,  цивільного  позивача  і  цивільного  відповідача;  9) 
посередників;  10)  заявників  про  підготовлюваний  або 
вчинений злочин; 11) громадян, що беруть участь в профі-
лактиці і попередженні злочинів; 12) громадян, що беруть 
участь в проведенні слідчих дій; 13) громадян, що беруть 
участь в затриманні злочинців; 14) громадських помічни-
ків слідчого і прокурора; 15) залогодавців; 16) особистих 
і  громадських  поручителів.  Всі  зазначені  вище  форми 
авторка  класифікувала  по  різними  ознаками.  Залежно 
від методу регулювання: процесуальні  і не процесуальні 
форми  участі  громадськості  в  кримінальному  судочин-
стві. Залежно від функціональної спрямованості викону-
ваної представниками громадськості діяльності: а) участь 
представників громадськості в  здійсненні правосуддя; б) 
участь представників громадськості в здійсненні функції 
кримінального переслідування (обвинувачення); в) участь 
представників громадськості в здійсненні функції захисту; 
г)  допомога  громадськості  в  розслідуванні  злочинів. 
Залежно  від  того,  з  чиєї  ініціативи  здійснюється  участь 
представників  громадськості:  а)  ініціатива  виходить  від 
самих представників громадськості; б) ініціатива виходить 
від осіб, чиї права і інтереси при цьому будуть захищатися 
(потерпілих, обвинувачених та ін.); в) ініціатива виходить 
від компетентних посадових осіб  [43,  с.  16-17].  5. Форм 
використання  громадськості  (А.В.  Кофанов,  О.Л.  Коби-
лянський, Я.В. Кузьмічов, Ж.В. Удовенко, С.В. Хільченко), 
пов’язаних  з  підготовкою  та  провадженням  слідчих  дій, 
оперативних  заходів  відносяться:  використання  громад-
ськості під час відтворення або реконструкції обстановки 
для ефективного провадження окремих слідчих дій; вико-
ристання  осіб  та  громадських формувань  з  метою  вияв-
лення джерел інформації стосовно дій, що розслідуються; 
використання  громадськості  для  охорони  слідчих  дій, 
які  проводяться  (наприклад,  огляду);  використання  гро-
мадськості  для  виконання  окремих  технічних  прийомів, 
необхідних для проведення слідчої дії, пошукових дій для 
виявлення  та  вилучення  речових  джерел;  використання 
громадськості  для  виконання  окремих  організаційних 
заходів, профілактики [24, с. 50-51].

3. Ситуативний підхід. Т.Д. Гаврилюк зазначає, що біль-
шість форм взаємодії спрямовані на попередження злочин-
ності. Серед них виокремлюють ситуативну та соціальну 
профілактику. Теорія  ситуативного  підходу  зводиться  до 
того, що правопорушники вчиняють протиправні дії там, 
де для цього  є можливість,  відповідно усунення сприят-
ливих  умов  для  вчинення  злочину  –  найефективніший 
спосіб  профілактики  злочинів. Авторка  здійснила  аналіз 
наступних найпоширеніших форм ситуативної профілак-
тики: 1) вжиття заходів, які ускладнюють або унеможлив-
люють доступ до мети, предмету або знарядь злочину; 2) 
маркування свого майна або, якщо це можливо, надання 
йому нетоварного вигляду; 3) системи спостереження; 4) 
архітектурний дизайн. Серед форм впровадження соціаль-
ного попередження злочинності авторка акцентує увагу на 
детальному аналізі програм «Сусідська допомога», «Зупи-
нити злочинця», «Добровільні друзі», «Програми надання 
допомоги тимчасово непрацюючим громадянам», а також 
спрямованих  на:  1)  дитячий  та  молодіжний  сектор;  2) 
попередження вчинення злочинів; 3) подолання проблем 
наркоманії;  4)  робота  з  потерпілими;  5)  подолання  хулі-
ганських  безчинств  під  час  футбольних  матчів  тощо  [5, 
с. 12-13]. Як бачимо, вчені, навіть при застосуванні одна-
кових  підходів,  мають  різнополюсні  точки  зору  з  цього 
приводу. Можемо визначити, що всі вони мають право на 
існування.

Значення класифікації форм полягає  в  тому, що вона 
створює стрункість і впорядкованість в системі досліджу-
ваних явищ, зумовлюють підхід до оцінки обґрунтованості 
та ефективності їх вибору і застосування [40, с. 9-10]. Сто-
совно предмету нашого дослідження вважаємо можливим 

запропонувати  таку  класифікацію  форм  використання 
громадськості  підрозділами кримінальної  поліції  під  час 
протидії  злочинності,  зокрема:  1.  За  формами  протидії 
злочинності: 1) використання громадськості підрозділами 
кримінальної  поліції  під  час  виявлення  злочинних  дій; 
2)  використання  громадськості  підрозділами  криміналь-
ної поліції під час запобігання злочинам; 3) використання 
громадськості  підрозділами кримінальної  поліції  під  час 
встановлення осіб, що вчинили  злочин;  4)  використання 
громадськості  підрозділами кримінальної  поліції  під  час 
розшуку  осіб,  які  зникли  безвісти,  переховуються  від 
органів  досудового  розслідування,  слідчого  судді,  суду 
або ухиляються від відбування кримінального покарання. 
2.  Залежно  від  виконання оперативних  завдань:  1)  вико-
ристання громадськості підрозділами кримінальної полі-
ції  під  час  отримання  оперативно  значущої  інформації; 
2)  використання  громадськості  підрозділами  криміналь-
ної поліції під час здійснення певних дій для досягнення 
кінцевої мети проведення конкретних заходів; 3) викорис-
тання  громадськості  підрозділами  кримінальної  поліції 
під час створення умов для проведення підрозділами кри-
мінальної  поліції  оперативних  комбінацій,  ОРЗ  (НСРД); 
4) використання громадськості підрозділами кримінальної 
поліції під час зашифрування джерел інформації; 5) вико-
ристання громадськості підрозділами кримінальної полі-
ції під час забезпечення підстав для відкриття криміналь-
ного  провадження  або  початку  оперативно-розшукового 
провадження;  6)  використання  громадськості  підрозді-
лами кримінальної поліції під час забезпечення наявності 
доказів.  3.  За  кількістю  представників  громадськості: 
1)  індивідуальне  використання  представників  громад-
ськості підрозділами кримінальної поліції під час протидії 
злочинності;  2)  колективне  використання  представників 
громадськості  підрозділами кримінальної  поліції  під  час 
протидії злочинності. 4. За протягом часу: 1) короткостро-
кове використання громадськості підрозділами криміналь-
ної поліції під час протидії злочинності; 2) довгострокове 
використання  громадськості  підрозділами  кримінальної 
поліції під час протидії злочинності. 5. За складом учас-
ників:  1)  використання  визначеного  кола  осіб  підрозді-
лами  кримінальної  поліції  під  час  протидії  злочинності; 
2)  використання  невизначеного  кола  осіб  підрозділами 
кримінальної  поліції  під  час  протидії  злочинності.  6.  За 
ступенем  участі:  1)  використання  особистої  участі  осіб 
підрозділами  кримінальної  поліції  під  час  протидії  зло-
чинності;  2)  використання  опосередкованої  участі  осіб 
підрозділами  кримінальної  поліції  під  час  протидії  зло-
чинності. 7. За ступенем гласності: 1) гласне використання 
громадськості  підрозділами кримінальної  поліції  під  час 
протидії  злочинності;  2)  негласне  використання  громад-
ськості підрозділами кримінальної поліції під час протидії 
злочинності.

Поряд із запропонованими формами доцільним є вио-
кремлення  видів  використання  громадськості  підрозді-
лами  кримінальної  поліції  під  час  протидії  злочинності, 
які  можна  класифікувати  за  такими  критеріями:  1.  За 
видами правоохоронної діяльності: 1) під час оперативно-
розшукової  діяльності;  2)  під  час  досудового  розсліду-
вання;  3)  під  час  забезпечення  безпеки  осіб,  які  беруть 
участь  у  кримінальному  судочинстві  на  стадії  судового 
розгляду. 2. За видами пошукових та оперативно-розшуко-
вих заходів. 3. За видами негласних слідчих (розшукових) 
дій. 4. За формами ОРД: 1) оперативний пошук; 2) опера-
тивно-розшукове  запобігання;  3)  оперативно-розшукове 
документування;  4)  оперативно-розшукове  забезпечення 
кримінального  провадження.  5.  За  видами  застосування: 
а)  особиста  участь  у  проведенні  заходу;  б)  створення 
умови  проведення  заходу;  в)  виконання  певних  дій  для 
проведення заходу.

Варто визначити, що важливу роль відіграють способи 
використання  громадськості  підрозділами  кримінальної 
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поліції  під  час  протидії  злочинності  Спосіб  –  це  поря-
док дій, застосовуваних для чого-небудь, досягти чогось. 
Спрощене  розуміння  способу  передбачає  відповідь  на 
запитання  «Як?»  або  «Яким  чином?».  Основними  спо-
собами використання  громадськості підрозділами кримі-
нальної поліції під час протидії злочинності є: виконання 
представниками  громадськості  доручених  їм  дій,  збір 
та передача інформації та ін.

Висновок: 1. Дослідження теоретичних засад викорис-
тання громадськості підрозділами кримінальної поліції під 
час  протидії  злочинності  до  цього  часу  не  проводилось. 
2. Поняття використання громадськості підрозділами кри-
мінальної поліції під час протидії злочинності надається 
у широкому  та  вузькому  розумінні.  3.  Змістом  викорис-
тання громадськості підрозділами кримінальної поліції під 
час протидії злочинності є правомірна дія або діяльність 
працівників підрозділів кримінальної поліції, яка полягає 
у залученні представників громадськості (об’єднань, фор-
мувань) до здійснення впливу на злочинність з метою зни-
ження (мінімізації) її рівня та розшуку людей, які зникли 
безвісти,  а  також  у  максимально  ефективному  застосу-
ванні їх можливостей з цією метою. 4. Мета використання 
громадськості  підрозділами кримінальної  поліції  під  час 
протидії  злочинності  може  бути  стратегічна  –  зниження 
рівня  (мінімізація)  злочинності  і  тактична  -  ефективне 
комплексне  застосування  сил  і  засобів  громадськості  до 
вирішення окремих завдань, які стоять перед підрозділами 
кримінальної поліції щодо утвердження (підвищення, під-
тримання)  правопорядку.  5.  Завданнями  використання 
громадськості  підрозділами кримінальної  поліції  під  час 
протидії  злочинності  є:  1)  иявлення  злочинно  активних 
осіб.  2)  превенція  (запобігання)  злочинам.  3)  виявлення 

латентних  злочинів.  4)  документування  злочинних  дій. 
5) встановлення осіб, що вчинили злочин; 6) розшук осіб, 
які зникли безвісти, переховуються від органів досудового 
розслідування,  слідчого  судді,  суду  або  ухиляються  від 
відбування  кримінального  покарання.  6.  Нами  запропо-
новано такі  критерії  до класифікації форм використання 
громадськості  підрозділами кримінальної  поліції  під  час 
протидії злочинності, зокрема: 1. За формами протидії зло-
чинності. 2. Залежно від виконання оперативних завдань. 
3. За кількістю представників громадськості. 4. За протя-
гом часу. 5. За складом учасників. 6. За ступенем участі. 
7. За ступенем гласності.

Крім того, нами визначено види використання громад-
ськості підрозділами кримінальної поліції під час протидії 
злочинності, які можна класифікувати за такими критері-
ями:  1.  За  видами правоохоронної  діяльності:  1)  під  час 
оперативно-розшукової діяльності; 2) під час досудового 
розслідування;  3)  під  час  забезпечення  безпеки  осіб,  які 
беруть участь у кримінальному судочинстві на стадії судо-
вого розгляду. 2. За видами пошукових та оперативно-роз-
шукових заходів. 3. За видами негласних слідчих (розшу-
кових)  дій.  4.  За  формами ОРД:  1)  оперативний  пошук; 
2)  оперативно-розшукове  запобігання;  3)  оперативно-
розшукове  документування;  4)  оперативно-розшукове 
забезпечення  кримінального  провадження.  5.  За  видами 
застосування:  а)  особиста  участь  у  проведенні  заходу; 
б) створення умови проведення заходу; в) виконання пев-
них  дій  для  проведення  заходу.  Основними  способами 
використання  громадськості  підрозділами  кримінальної 
поліції  під  час  протидії  злочинності  є:  виконання  пред-
ставниками громадськості доручених їм дій, збір та пере-
дача інформації та ін. 
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