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Проаналізовано сутність загальносоціального запобігання погрозам застосування фі-
зичного насильства, здійснено спробу дослідження понять «запобігання злочинам», «пог-
роза застосування фізичного насильства», а також проаналізовано ряд нормативно-
правових актів, що забезпечують ефективне утвердження прав і свобод людини та грома-
дянина і соціальний та економічний розвиток населення. 
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Voloshyna Yu.V. General social prevention of threats of the use of physical violence: 
regulatory framework. The article analyzes the essence of general social prevention of threats 
of the use of physical violence, attempts to study the concepts of "crime prevention", "the threat 
of the use of physical violence", as well as a number of normative legal acts that ensure the 
effective establishment of human and civil rights and freedoms and social and economic 
development of the population. 
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Постановка проблеми. Актуальність полягає перш за все у необхіднос-

ті створення нормативно-правової регламентації загальносоціального запобі-
гання погрозам застосування фізичного насильства. 

Будь-яка сучасна та демократична держава відрізняється від своїх попе-
редниць рівнем забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Рівень за-
побігання погрозам застосування фізичного насильства у загальносоціальний 
спосіб слугує індикатором утвердження принципів правової державності та 
розвитку і утвердження в конкретній державі ідеалів демократії загалом та, у 
свою чергу, забезпечує систематичний та стабільний розвиток будь-якої су-
часної держави. 

Виходячи із таких суджень, логічним є припустити, що індивідуальна 
безпека громадян є тим самим індикатором демократичності держави, що ви-
різняє останню з-поміж інших, а забезпечення індивідуальної безпеки грома-
дян – тема, що неодноразово поставала наріжним каменем як у працях вче-
них, так і в законотворчій діяльності. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми. Дана тематика неодноразово поставала наріжним каменем у досліджен-
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нях багатьох авторитетних вчених, зокрема: Ч. Беккаріа, Є. Бафія, А. Геррі, 
В. Голіни, І. Даньшина, Д. Дриля, Е. Дюркгейма, А. Закалюка, А. Зелінсько-
го, А. Кетле, Ч. Ломброзо, Г. Тарда, Е. Феррі, М. Щедрина та багатьох інших. 

Метою статті є дослідження загальносоціального запобігання погрозам 
застосування фізичного насильства. Постановка мети, у свою чергу, дозволяє 
окреслити перелік завдань, до яких належать такі: з’ясування сутності зага-
льносоціального запобігання як превентивного заходу у боротьбі із злочина-
ми загалом та насильством зокрема; дослідження нормативно-правових актів 
різної юрисдикції з метою пошуку механізмів загальносоціального запобі-
гання застосуванню фізичного насильства. 

Виклад основного матеріалу. Демократичність будь-якої держави за-
лежить від рівня забезпеченості прав і свобод людини і громадянина. Оскіль-
ки погрози застосування фізичного насильства до інших осіб є одним із фак-
торів, що завдають шкоди здоров’ю, особистим інтересам, а інколи навіть і 
життю окремих громадян, питання запобігання таким злочинам є одним із 
найбільш актуальних у сучасній кримінології. 

Ідеї боротьби зі злочинністю переважно шляхом запобігання збагатили-
ся новим змістом завдяки науковим працям зарубіжних і вітчизняних учених 
XIX–XX століть, у яких було закладено філософські, соціологічні, моральні, 
психологічні, соціальні, антропологічні, оганізаційно-управлінські, економі-
чні та інші основи запобігання злочинності й окремих її проявів (А. Геррі, 
Д. Дриль, Е. Дюркгейм, А. Зелінський, А. Закалюк, А. Кетле, Ч. Ломброзо, 
Г. Тард, Е. Феррі та багато інших) [1]. 

Разом із тим про те, що краще запобігти злочину, ніж карати за його вчи-
нення, писали і засновник теорії кримінального права Ч. Беккаріа, і великий ми-
слитель XVIII ст. Ф.-М. Вольтер та багато інших видатних вчених [2, с.178]. 

Окрім зазначених учених та дослідників, існує ще багато науковців, які 
досліджували поняття «запобігання злочинності» та дійшли різних його інте-
рпретацій. 

На думку авторів підручника «Кримінлогія: Загальна та Особлива час-
тини» за загальною редакцією В.В. Голіни, запобіганням злочинності є  су-
купність різноманітних видів діяльності і заходів у державі, спрямованих на 
вдосконалення суспільних відносин з метою усунення негативних явищ та 
процесів, що породжують злочинність або сприяють їй, а також недопущення 
вчинення злочинів на різних стадіях злочинної поведінки [3]. 

Таким чином, належить додатково аргументувати таке: поняття профі-
лактики злочинів на сьогоднішній день трактується по-різному, але так чи ін-
акше усі дослідники розуміють під ним одне – систему цілеспрямованих за-
ходів з протидії, зменшення та можливого подолання злочинності. 

У свою чергу, запобігання злочинності поділяється на різновиди, серед 
яких є загальносоціальне запобігання злочинності та спеціально-кримінальне 
запобігання злочинності. 

На думку багатьох авторитетних вчених, основними цілями даного за-
побіжного напряму є подолання або обмеження криміногенно-небезпечних 
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протиріч у суспільстві, поступове викорінення відомих ще з біблейських ча-
сів негативних явищ, створюваних політичними, економічними, психологіч-
ними, ідеологічними, міжнаціональними та іншими чинниками виникнення 
криміногенного потенціалу в суспільстві (економічні й політичні кризи, не-
безпечне майнове розшарування населення, необґрунтоване, навіть злочинне 
збагачення певних кіл громадян, безробіття, затримка заробітної плати, існу-
вання на межі виживання переважної частини населення, занепад моралі, 
проституція, наркоманія, алкоголізм, безпритульність тощо). Ефективність 
загально-соціального запобігання злочинності може бути забезпечена розум-
ною та цілеспрямованою соціально-економічною політикою держави [1]. 

У свою чергу, на думку авторів підручника за загальною редакцією 
І.М. Даньшина, загальносоціальним запобіганням застосування фізичного 
насильства є комплекс перспективних соціально-економічних, культурно-
виховних і правових заходів, спрямований на подальший розвиток і вдоско-
налення суспільних відносин та усунення (нейтралізацію) факторів, причин 
та умов злочинності [4]. 

Звертаючись до загальних даних прес-служби Державної служби статис-
тики, належить навести інформацію, що в Україні в період із січня по чер-
вень 2017 року було скоєно 317 633 злочини [5]. 

Із загальної кількості зафіксованих правоохоронними органами криміна-
льних проявів виділяють такі види: 36 % – тяжкі та особливо тяжкі, (зазнача-
ється, що за перше півріччя відбулося 834 умисних вбивства і замахів на 
вбивство, а також 1050 умисних тяжких тілесних ушкоджень – 1050, 144 
зґвалтування і замахи на зґвалтування). 

Крім того, зафіксовано понад 160 тисяч крадіжок, 25,6 тис. випадків ша-
храйства, а також по 1,6 тис. розбоїв і хабарництва. 

Кількість потерпілих від злочинів у січні – червні 2017 року становила 
223,7 тис. осіб, серед яких 80,9 тис. – жінки, 13,4 тис. – особи похилого віку та з 
інвалідністю 1 і 2 груп, 2,6 тис. – неповнолітні та 1,2 тис. – діти до 14 років. 

Таким чином, логічно припустити, що певний відсоток від загальної ци-
фри злочинів відображає злочини, що були вчинені із застосуванням погроз 
фізичного насильства. 

У свою чергу, запобігання таким діям може полягати у декількох аспек-
тах, а саме: попередження та профілактика вчинення таких дій окремими 
особами або їх групами, або посилення психологічної підготовленості та мо-
ральної стійкості потенційних жертв (спираючись на статистику, наведену 
вище, найбільш вразливими верствами є особи, які не досягли 14 років, жін-
ки, неповнолітні та особи похилого віку та з інвалідністю 1 і 2 груп, але в та-
кому випадку належить бути готовим до наслідків, які полягають майже у 
стовідсотковому застосуванні безпосередньо фізичного насильства, якщо 
злочинець не досягне бажаного злочинного результату через погрози їх за-
стосування). 

Розширяючи позицію щодо необхідності попередження та профілактики 
погроз застосування фізичного насильства окремими особами або їх групами 
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належить навести як приклад ряд нормативно-правових актів, що регламен-
тують сталий розвиток як держави та української нації загалом, так і окремих 
регіонів зокрема. 

Одним з найбільш фундаментальних актів у даному контексті є акт 
установчої влади народу – Конституція України, в преамбулі якої визначено, 
що спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на 
основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на 
самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних 
умов її життя, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі 
України, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову 
державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, по-
передніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, приймає Конституцію – 
Основний закон України [6]. В тексті вказаного акта визначено увесь плюра-
лізм і розмаїття прав і свобод людини громадянина, засади державної політи-
ки в соціальній сфері та в усіх сферах життєдіяльності загалом. 

Окрім Основного Закону, існує також ряд державних цільових програм, 
які регламентують розвиток державної політики в різних сферах, затвердже-
них Законом України від 18.03.2004 № 1621-IV «Про державні цільові про-
грами». 

Найбільш ефективними та необхідними в контексті загальносоціального 
запобігання погрозам застосування фізичного насильства є соціальні цільові 
програми, що передбачають розв’язання проблем підвищення рівня та якості 
життя, проблем безробіття, посилення соціального захисту населення, по-
ліпшення умов праці, розвиток охорони здоров’я та освіти, а також націона-
льно-культурні цільові програми, що спрямовані на розв’язання проблем на-
ціонально-культурного розвитку, збереження національно-культурної 
спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб людини [7]. 

Також, разом із зазначеними фундаментальними нормативно-правовими 
актами, належить зазначити і Національну стратегію сприяння розвитку гро-
мадянського суспільства в Україні на 2016–2020 роки, що затверджена Ука-
зом Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 [8]. 

У Стратегії детально викладено усі основні проблеми, що заважають ро-
звитку громадянського суспільства в Україні, детально акцентовано увагу на 
цілях та меті вказаного документа, а оскільки прийняття такої концепції обу-
мовлено перш за все Угодою про асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом, який має серед переліку основних цінностей  –  життя та здоров’я 
людини як одноособово, так і проживання груп осіб у безпечному середови-
щі загалом, тому це надає вказаному документу нагальної значущості. 

Стратегія, як основний орієнтир в утвердженні прав і свобод людини і 
громадянина, перш за все виконуючи свою основну функцію, значною мірою 
реалізовується як механізм загальносоціального запобігання погрозам засто-
сування фізичного насильства, оскільки виховує сучасне молоде та доросле 
покоління у дусі нетерпимості до застосування насильства загалом та взає-
моповаги один до одного. 
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Разом із тим належить акцентувати увагу на Законі України від 
01.07.2010 № 2411-VI «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» [9], 
що регламентує широкий комплекс заходів по забезпеченню як соціального 
та економічного розвитку держави, що є наріжним каменем у загально-
соціальному запобіганні погрозам застосування фізичного насильства, так й 
інших сфер державної політики, що спрямовані на зміцнення обороноздатно-
сті держави, розвитку місцевого самоврядування та стимулювання розвитку 
регіонів, а також багато інших. 

Серед найбільш актуальних та значимих детермінант вчинення насиль-
ницьких злочинів (які є логічним продовженням злочинів із погрозами засто-
сування фізичної розправи) М.І. Трипольска виділяє такі: 1) докорінна пере-
оцінка колишніх цінностей і моральних принципів, усе більше визнання 
масовою свідомістю влади грошей, матеріального фактора як єдиної ціннос-
ті; знецінювання людського життя, якщо воно не підкріплено високими ма-
теріальними показниками; культ жорстокості; 2) безробіття, алкоголізм (що 
підтверджує і наведена вище статистика зареєстрованих злочинів), наркома-
нія, культ розпусти; 3) несприятливі житлові умови: зростання цін на житло, 
що унеможливлює придбання власного житла (криміногенні конфлікти, а 
згодом і злочини проти життя і здоров'я, нерідко виникають між мешканцями 
комунальних квартир, розлученими, проте, проживаючими на одній житловій 
площі членами подружжя) [10]. 

Повертаючись до наведеного вище Закону України «Про засади внутрі-
шньої і зовнішньої політики», найбільш значущими у даному контексті є  по-
ложення, що спрямовані на поліпшення економічної та соціальної сфери: ро-
звиток і зміцнення банківської системи та небанківських фінансових установ; 
підвищення рівня захисту прав вкладників; забезпечення економічної збалан-
сованості розвитку регіонів, узгодженості напрямів їх розвитку із загально-
національними потребами; реформування житлово-комунального господарс-
тва, забезпечення доступності комунальних послуг та підвищення їх якості, 
залучення мешканців до управління об'єктами житлово-комунального госпо-
дарства; надання громадянам упродовж усього життя соціальних гарантій на 
основі вдосконалення системи соціальних стандартів і пільг; подолання бід-
ності і зменшення соціального розшарування, зокрема, шляхом сприяння са-
мозайнятості населення, розвитку малого та середнього бізнесу, недопущен-
ня виникнення заборгованості із заробітної плати на підприємствах, в 
установах, організаціях усіх форм власності; подолання бездомності грома-
дян, безпритульності та бездоглядності дітей. 

Таким чином, лише реалізовуючи вказані напрямки, шляхом розробки 
більш детальних планів з їх втілення у життя, виділення державних коштів чи 
вкладів об’єднань громадян або фізичних осіб, проведення масової інформа-
ційно-роз’яснювальної роботи серед громадян щодо поваги людської честі та 
гідності, неприпустимості застосування погроз та ін. можна досягти бажано-
го результату – зменшення злочинних посягань на громадян та перспективне 
викорінення такої проблеми загалом. 
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Разом із тим, аналізуючи нормативно-правові акти регіонального зна-
чення, належить навести до прикладу рішення Дніпровської міської ради VII 
скликання від 20.09.2017 року № 2/24 «Про внесення змін до рішення міської 
ради від 01.12.2016 № 4/16 «Про Програму економічного і соціального роз-
витку міста на 2017 рік» [11]. 

Так, у вказаному документі чітко визначено перелік витрат державних 
коштів на різні потреби в галузі економіко-соціального розвитку міста, серед 
яких найбільш позитивно вплинуть на запобігання погрозам застосування фі-
зичного насильства такі: виділення значних коштів на побудову Дніпровсь-
кого метрополітену та створення новітніх дитячих спортивних майданчиків; 
реконструкція нежитлових приміщень з метою обладнання в них амбулаторій 
загальної практики сімейної медицини; виділення значних коштів на компен-
сації та соціальні виплати інвалідам І–ІІ групи, а також безпосереднім учас-
никам бойових дій в районі проведення антитерористичної операції, що 
отримали поранення, контузії, каліцтва чи захворювання. 

Висновок. Таким чином, на підставі проаналізованих статистичних да-
них щодо вчинених злочинів у період із січня по червень 2017 року, а також 
дослідивши нормативно-правові акти, державні цільові програми з соціаль-
ного та економічного розвитку, відповідні Закони України та рішення тери-
торіальних органів влади, належить обґрунтувати такі висновки: 

 запобігання злочинності поділяється на різновиди, серед яких  загаль-
носоціальне запобігання злочинності та спеціально-кримінальне запобігання 
злочинності; 

 дослідивши статистичні дані щодо вчинених злочинів на території 
України протягом декількох місяців у 2017 році, логічно припустити, що пе-
вний відсоток від загальної цифри злочинів відображає злочини, що були 
вчинені із застосуванням погроз фізичного насильства, що додатково аргу-
ментує актуальність вказаної тематики; 

 Конституція України, профільні Закони, Стратегії та інші нормативно-
правові акти, як основні орієнтири в утвердженні прав і свобод людини і 
громадянина, перш за все виконують свою основну функцію та значною мі-
рою позитивно впливають на механізм загальносоціального запобігання пог-
розам застосування фізичного насильства і є однією з його складових, оскі-
льки виховують сучасне молоде та доросле покоління у дусі нетерпимості до 
застосування насильства загалом та взаємоповаги один до одного. 

Отже, виходячи із запропонованих висновків, належить підсумувати, що 
сучасний стан нормативного забезпечення загальносоціального запобігання 
вчиненню злочинів із погрозами застосування фізичного насильства знахо-
диться на належному рівні, але незаважаючи на це, додаткової аргументації 
та розробки потребує створення новітніх державних цільових програм із най-
більш продуктивного розподілу державного бюджету, системи соціальних 
виплат, збільшення прожиткового мінімуму. 

Разом із тим питання соціального розвитку держави також залишається 
актуальним у контексті розробки профільного законодавства з метою соціа-
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льного виховання кожного окремого індивіда та системи запобігання вчи-
ненню вказаних злочинів шляхом популяризації духу нетерпимості до фізич-
ного насильства чи погроз його застосування. 
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