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Повсякчас, вступаючи у відносини з іншими людьми, ми ризи-
куємо стати жертвою певного злочину. Небезпека чатує нас повсюди: 
вдома, на роботі, на відпочинку. Втім, найчастіше тривога за осо-
бисту безпеку та долю близьких людей з’являється у темний час доби 
при перебуванні на вулицях та в інших громадських місцях. Так, за 
результатами досліджень Київського інституту проблем управління 
імені Горшеніна, 75 % громадян визнають існування в їхньому на-
селеному пункті місць, де небезпека стати жертвою кримінального 
насильства найбільш висока. Найчастіше такими є вулиці, прибудин-
кова територія, зупинки транспорту та інші громадські місця1. 

Протидія злочинності на вулицях та в інших публічних місцях 
визнається одним зі стратегічних завдань для більшості країн 
світу. Організація Об’єднаних Націй у резолюціях 5, 6, 7, 8, 9, 11 
Конгресів2 віднесла протидію насильству на вулицях у великих 

1  Результаты опроса «Безопасность в Украине», проведенного Институтом 
Горшенина в октябре 2011 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: inststute.
gorshenin.ua/news/531. – Загл. с экрана.

2  Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному право-
судию : сб. материалов : в 3 кн. / Нац. акад. прав. наук Украины ; НИИ изучения 
пробл. преступности им. акад. В. В. Сташиса / под общ. ред. В. В. Голины. – Киев : 
Право Украины ; Х. : Право, 2013. – Кн. 1. – 188 с.; кн. 2. – 184 с.; кн. 3. – 168 с.
© Головкін Б. М., 2013
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містах до пріоритетних напрямів міжнародної політики ООН 
у сфері попере дження злочинності і кримінального правосуддя. 
Наслідки злочинів, особливо насильницьких, що вчиняються 
в умовах вуличного простору, акумулюються у суспільній свідо-
мості як небезпека, що реально загрожує усім і кожному. А тому 
за станом вуличної злочинності міжнародні інспектори ООН 
оцінюють рівень безпечності проживання в тій чи іншій країні, 
стан правопорядку в цілому. 

Більшість вуличних насильницьких злочинів вчиняються в умо-
вах неочевидності в темний час доби, що суттєво ускладнює їх 
розкриття та покарання винних. Дана особливість негативно позна-
чається на довірі населення до правоохоронних органів, які не 
можуть гарантувати особисту і майнову безпеку людей під час 
перебування у громадських місцях, та негативно позначається на 
іміджі держави на міжнародній арені. Неефективність запобігання 
цій категорії злочинів з боку органів внутрішніх справ пов’язана із 
системною кризою профілактичної діяльності, орієнтованістю га-
лузевих служб і підрозділів на першочергове виконання показників 
оцінювання оперативно-службової діяльності та формальне реагу-
вання на повідомлення про вже вчинені в умовах неочевидності 
злочини на вулицях та в інших громадських місцях. Внаслідок 
цього керівний склад ОВС постійно опиняється в ситуації, коли раз 
поза раз доводиться виправдовуватися за непрофесійність дій  
підлеглих, удавати стабільність, а часом і надумане покращення  
криміногенної ситуації у громадських місцях, заспокоювати гро-
мадську думку твердженнями про нібито малозначущість та хулі-
ганську спрямованість більшості «вуличних» насильницьких зло-
чинів. Такий підхід лише шкодить повноцінному дослідженню 
проблеми злочинності на вулицях та в інших громадських місцях, 
що завжди викликає значний суспільний резонанс і потребує ефек-
тивного вирішення на державному рівні. 

Виокремлення злочинності у громадських місцях у самостійний 
вид злочинності відбулося досить давно як у кримінологічній на-
уці, так і на практиці. До різних аспектів її вивчення зверталися 
у своїх працях такі науковці, як В. В. Василевич, О. М. Джужа, 
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О. Г. Кулик, В. М. Дрьомін, А. В. Півень, В. В. Тіщенко, Д. В. Пе-
тров, В. І. Шакун, В. Ю. Шепітько та ін. Кримінологічна класифі-
кація злочинів здійснюється за різними критеріями. Найчастіше 
в ролі таких виступають об’єкт злочинного посягання, місце його 
вчинення, соціальна сфера діяльності; причини; мотивація; особ-
ливості особи злочинця та ін.1 Поряд із цим існують і більш склад-
ні класифікації, в основі яких лежать кілька групувальних підстав, 
наприклад, об’єднання до однорідної групи злочинів за мотивами 
і способом їх вчинення (корисливі насильницькі злочини), за спря-
мованістю і видом злочинних посягань (злочини у сфері господар-
ської діяльності, злочини у сфері службової діяльності), за терито-
ріальною поширеністю (злочинність у східних, західних, південних, 
північних регіонах), за об’єктами народного господарства (злочин-
ність на об’єктах нафтогазового комплексу, паливно-енергетично-
го, агропромислового комплексів), за характером і місцем вчинен-
ня злочину (рецидивні злочини у місцях позбавлення волі), за видом 
злочинних посягань та місцем їх вчинення (крадіжки, поєднані із 
проникненням у житло та інше приміщення, грабежі і розбої, вчи-
нені на залізничному транспорті), за просторовою поширеністю 
злочинних посягань (злочинність на вулицях та в інших громад-
ських місцях) тощо. 

Перш ніж розглянути специфіку злочинності на вулицях та 
в інших громадських місцях, слід розібратися із ключовими по-
няттями «вулиця» та «громадські місця», що є системоутворюючи-
ми критеріями вирізнення відносно однорідної групи злочинів.

Визначення вулиці дається у Положенні про порядок ведення 
Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженому наказом 
Генерального прокурора України № 69 від 17 серпня 2012 р., яке 
визначає порядок включення до Реєстру кримінальних правопору-
шень, що вчинені на вулицях (дорогах), площах, у парках, скверах. 
Так, у пункті 2.27 зазначеного Положення «вулиця» визначається 
як відкрита частина території міста чи населеного пункту, крім 
приміщень та будівель, на якій перебувають громадяни, рухається 
транспорт і до якої є вільний доступ у будь-яку пору року та час 

1  Криминология : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2002. – С. 309.
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доби. Також вулицею слід вважати проїжджу частину дороги, у т. ч. 
автомагістралі, тротуари, площі, проспекти, бульвари, набережні, 
мости, шляхопроводи, естакади, проїзди, зупинки громадського 
транспорту, парки, сквери, провулки, завулки, двори, за винятком 
приватних домоволодінь, включаючи зелені насадження та елемен-
ти благоустрою.

Відповідно до пункту 2.28 Положення до кримінальних право-
порушень, що вчинені в умовах вулиці, належать: крадіжки з рес-
торанів, кафе, закладів громадського харчування, магазинів, ларків, 
кіосків, транспортних засобів, інших об’єктів, якщо проникнення 
в них здійснено безпосередньо з вулиці; незаконне заволодіння 
транспортним засобом, якщо він знаходився на вулиці, біля будин-
ків, на стоянках, які не охороняються1. 

Згідно із Положенням «громадські місця» – це місця, що ви-
користовуються громадянами для спільної роботи, відпочинку, 
пересування, проведення масових заходів та інших потреб (вулиці, 
площі, вокзали, аеропорти, магазини, кафе, бари, ресторани, музеї, 
клуби, пляжі в період їх роботи, а також транспортні засоби гро-
мадського користування під час перебування в них громадян, ді-
лянки лісу, поля під час проведення на їх території організованих 
масових зібрань). На залізничному транспорті, в аеропортах, у річ-
кових та морських портах учиненими в громадських місцях слід 
вважати кримінальні правопорушення, що вчинені в приміщеннях 
вокзалів, пасажирських (приміських) потягах, літаках, катерах, 
пароплавах; на перонах, платформах, пристанях та в інших місцях 
під час очікування посадки та висадки пасажирів. Не слід вважати 
такими, що вчинені у громадських місцях, кримінальні правопору-
шення, що скоюються протягом тривалого часу (продовжені кри-
мінальні правопорушення), та кримінальні правопорушення, вчи-
нені у приміщеннях, відведених для проживання (хоча б тимчасово), 
і тих, які виконують функції житла (власні домоволодіння, кварти-
ри, жилі кімнати будівель та приміщень готелів, гуртожитків, са-
наторіїв, пансіонатів, профілакторіїв, будинків відпочинку, кемпін-
гів), учинені в місцях загального користування за місцем прожи-

1  Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань : 
затв. наказом Генер. прокурора України № 69 від 17 серп. 2012 р.
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вання, на сходах, сходовій клітці, горищах, у підвалах, ліфтах жилих 
будинків, учинені на території підприємств, установ та організацій 
(незалежно від обмеження до них доступу адміністрацією), крім 
випадків, коли особи, які знаходяться в указаних місцях, своїми 
неправомірними діями порушують інтереси сторонніх осіб (напри-
клад, особа, перебуваючи на балконі чи у вікні квартири, викрикує 
непристойні слова або своїми діями порушує спокій громадян). Не 
вважаються громадськими місцями території залізничних станцій, 
морських і річкових портів, аеропортів, вантажних районів та дво-
рів, контейнерних площадок, території підприємств, установ та 
організацій залізничного, морського, річкового та повітряного 
транспорту, не пов’язані з обслуговуванням пасажирів та які мають 
обмежений доступ1.

Із кримінологічної точки зору «громадські місця» – це відкрита 
територія невиробничого і нежитлового призначення, яка вико-
ристовується невизначеним колом людей для спільного пересуван-
ня, спілкування, відпочинку, проведення видовищних заходів у будь-
який час доби і пору року, що послаблює соціальний контроль, 
сприяє деперсоніфікації міжособистих відносин і несе загрозу 
злочинних посягань.

До кримінологічних ознак, що характеризують громадські міс-
ця, належать: відкритість території, тобто вільний доступ невизна-
ченого кола людей у будь-який час доби і пору року; невиробничий 
і нежитловий характер цієї території; суспільне призначення – за-
довольняти інтереси місцевої громади у спільному пересуванні, 
спілкуванні, відпочинку, організації масових і видовищних заходів; 
неформальний характер та анонімність міжособистих відносин, що 
складаються у громадських місцях, і пов’язане з цим байдуже став-
лення учасників цих відносин до колективної безпеки; послаблений 
контроль за станом правопорядку у таких місцях із боку громад-
ськості і правоохоронних органів.

За даними статистичної звітності МВС України, з 2009 р. від-
бувається збільшення кількості зареєстрованих злочинів, учинених 
у громадських місцях: 2009 р. – 58 013, 2010 р. – 71 481, 2011 р. –  

1  Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань : 
затв. наказом Генер. прокурора України № 69 від 17 серп. 2012 р.
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94 632. За три роки приріст злочинів даної категорії становив  
+ 63,1 %, а їх частка у загальній кількості зареєстрованих злочинів 
збільшилася від 13,3 % до 18,3 %. Як відмічає О. Г. Кулик, характер 
злочинів, що вчиняються у громадських місцях, є відносно стабіль-
ним, оскільки в середньому 77,5 % діянь належать до категорії не-
великої і середньої тяжкості, тяжкі й особливо тяжкі злочини ста-
новлять 22,5 %1. У 2011 р. структура злочинів, учинених у громад-
ських місцях, була такою: крадіжка – 58,0 %, грабіж – 17,2 %, хулі-
ганство – 7,1 %, незаконне заволодіння транспортним засобом – 
2,4 %, розбій – 2,1 %, порушення правил безпеки руху або експлуа-
тації транспорту особами, які керують транспортними засобами, – 
1,7 %, умисні тяжкі тілесні ушкодження – 0,9 %, умисні вбивства – 
0,3 %, решта – інші злочини. Достатньо показово, що у середньому 
за аналізований період 61,9 % злочинів, учинених у громадських 
місцях, становили посягання на вулицях, майданах, у парках, скве-
рах. Однак у 2011 р. частка «вуличних» злочинів дещо зменшилася 
(до 55,6 %). Це пояснюється збільшенням кількості злочинів, що 
вчиняються в інших громадських місцях (базари, вокзали, місця 
громадського харчування, розважальні заклади)2. 

Таким чином, є всі підстави зробити висновок про «вуличний» 
характер злочинності у громадських місцях, що спонукає зверну-
тися до розгляду цього феномену. Насамперед слід визначитися із 
низкою установчих питань, які мають важливе кримінологічне 
значення. Зокрема, що розуміти під вулицею? Від чого залежить 
різний ступінь криміногенності вулиць одного й того самого на-
селеного пункту? 

А. В. Півень під «вулицею» розуміє вiльну для дocтупу, 
включeну до iнфрacтруктури нaceлeнoгo пункту тeритoрiю, якa 
хaрaктeри зуєтьcя тимчacoвoю тa прocтoрoвoю нeрiвнoмiрнicтю 
coцiaльнoгo кoнтрoлю i пeрeвaжнo aнoнiмнicтю пoвeдiнки3. Пози-

1  Кулик О. Г. Злочинність в Україні на початку XXI століття / О. Г. Кулик. – 
К. : Юрінком Інтер, 2013. – С. 31. 

2  Див.: Кулик О. Г. Злочинність в Україні на початку XXI століття / О. Г. Ку-
лик. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – С. 33.

3  Півень А. В. Кримінологічна характеристика та профілактика вуличної 
насильницької злочинності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / А. В. Півень ; 
Нац. акад. внутр. справ України. – К. : НАВСУ, 2013. – 253 с.
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тивним у наведеному визначенні є розуміння вулиці як складової 
частини інфраструктури населеного пункту, що означає картогра-
фічне розташування вулиці в єдиному територіальному просторі, 
неповторність її природного й антропогенного ландшафту, архітек-
тоніку зв’язків з іншими прилеглими територіями. Слід підтримати 
думку про тимчасовість та переважну анонімність міжособових 
стосунків, що складаються в умовах вуличного простору. Однак 
відкритим залишається питання про вільний доступ мешканців 
територіальної громади до усіх без виключення вулиць адміністра-
тивно-територіальної одиниці. Деякі вулиці, наприклад, ті, на яких 
розміщені режимні об’єкти, вулиці, що проходять через територію 
так званих елітних кварталів багатоповерхової забудови, ведуть до 
дороговартісних котеджних містечок і престижного приватного 
житлового сектору, а також напівлегальних туристично-розважаль-
них комплексів, самовільно побудованих на території природно-
заповідних і водних фондів, прибережних захисних смуг, земель 
рекреаційного призначення, закриті для вільного проїзду (проходу) 
всіх бажаючих і цілодобово охороняються недержавними охорон-
ними структурами.

Із кримінологічної точки зору територіальна або топографічна 
ознака характеризує місце кримінальної події у системних зв’язках 
і залежностях з іншими елементами механізму злочинної поведінки – 
із мотивацією злочинця і прийняттям рішення, плануванням та 
підготовкою посягання, способом реалізації злочинного умислу 
в конкретних умовах простору і часу. Феноменологія «вуличної» 
злочинності полягає у визначенні детерміністичної ролі вулиці як 
самостійного інституту в системі причин та умов загальнокриміналь-
ної злочинності. На сьогодні є всі підстави визнати інституціоналі-
зацію1 «вуличної» злочинності. У зв’язку із цим вулицю треба роз-
глядати не лише з позицій топографії злочинності; вулиця – це само-
стійний інститут соціалізації окремих груп населення, у першу чергу, 
дітей, що опинилися без належного догляду і піклування, та низько-
статусної і соціально невлаштованої молоді. Вуличне середовище 

1 Дрьомін В. М. Злочинність як соціальна практика: інституціональна теорія 
криміналізації суспільства : монографія / В. М. Дрьомін. – О. : Юрид. л-ра, 2009. – 
С. 282–298.
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відіграє вагому, а подекуди і визначальну роль у формуванні осо-
бистості зазначених осіб та становленні їх на шлях вчинення право-
порушень і загальнокримінальних злочинів. Вулиця – це соціальний 
простір, у межах якого складаються і діють наближені до криміналь-
них цінності, традиції і звичаї, правила поведінки та взаємовідноси-
ни між людьми. Вулиця – це, так би мовити, природна і антропоген-
на стихія «виживання» сильнішого серед людей, які тут опинилися, 
що знімає всі моральні бар’єри та нівелює правила великого суспіль-
ства. За своєю природою вулиця – апріорі агресивне середовище. До 
неї краще і швидше адаптується той, хто тримається «своєї зграї», 
брутально відстоює власну фізичну перевагу серед рівних, карає 
ближнього за найменшу провину, нападає першим на чужаків, від-
бирає у фізично слабкіших, виявляє надмірну агресію і жорстокість 
до оточуючих. Людина, життєдіяльність якої переважно протікає 
в умовах вуличного простору, доволі специфічна за своїм психоти-
пом, способом життя і спрямованістю поведінки. Кримінологами 
давно помічено, що злочинці ведуть «осілий» спосіб життя. Більшість 
із них вчиняють правопорушення і злочини у районі нинішнього чи 
колишнього проживання, де вони добре знають місцевість, мають 
знайомства і зв’язки у вузьких кримінальних колах. 

За статистичними даними МВС України, щороку в умовах ву-
личного простору в Україні виявляють близько 44 тис. злочинів1. 
Для більш докладного розгляду сучасних тенденцій та особливос- 
тей злочинності на вулицях приведемо результати дисертаційного 
дослідження А. В. Півня2. Проведений ним аналіз статистичних 
матеріалів ДІАЗ МВС України свідчить, що кількість зареєстрова-
них «вуличних» злочинів починаючи з 2009 р. постійно зростає:  
2009 р. – 35 625, 2010 р. – 40 265, 2011 р. – 52 589. За цей час збіль-
шилася і частка цих злочинів у загальній структурі злочинності  
з 8,2 % до 10,2 %3.

1  Злочинність в Україні : стат. зб. – К. : Держ. ком. статистики України, 2012. – С. 17.
2  Півень А. В. Кримінологічна характеристика та профілактика вуличної на-

сильницької злочинності : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / А. В. Півень ; Нац. 
акад. внутр. справ України. – К. : НАВСУ, 2013. – 253 с.

3  Див. : Півень А. В. Кримінологічна характеристика та профілактика вулич-
ної насильницької злочинності : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / А. В. Пі- 
вень ; Нац. акад. внутр. справ України. – К. : НАВСУ, 2013. – С. 51.
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«Вуличні» злочини мають на порядок вищий ступінь суспільної 
небезпечності порівняно зі злочинами, що вчиняються в інших 
громадських місцях (питома вага тяжких і особливо тяжких – 42,8 % 
проти 22,5 %). 

Установлені й інші характерні особливості «вуличної» злочин-
ності, зокрема: більш значними є показники діянь, учинених у скла-
ді групи, порівняно з усією злочинністю (15,1 % проти 11,6 %), 
удвічі більша частка «вуличних» злочинів, що були вчиненні осо-
бами у cтaнi aлкoгoльнoгo cп’янiння (27,7 % проти 13,6 %), істотно 
нижчі показники розкриття цієї категорії злочинів (39,3 % проти 
55,3 %)1.

По-іншому виглядає структура злочинів, учинених на вулицях: 
перше місце посідають грабежі (35 %), за ними йдуть крадіжки 
(27 %), хуліганство (11 %), розбої і незаконне заволодіння тран-
спортними засобами (по 4 % відповідно), порушення правил без-
пеки руху або експлуатації транспорту особами, які керують тран-
спортними засобами, та умисні тяжкі тілесні ушкодження (по 2 % 
відповідно), умисне вбивство (1 %). Решта (14 %) – інші злочини, 
серед яких: наркозлочини, умисні легкі та середньої тяжкості тілес-
ні ушкодження, зґвалтування2. 

Із наведеного можна зробити висновок про насильницьку спря-
мованість «вуличних» злочинів на відміну від корисливої спрямо-
ваності злочинів, що вчиняються в інших громадських місцях. До 
особливостей «вуличних» злочинів також слід віднести вчинення 
щонайменше половини з них в умовах неочевидності у темний час 
доби, що зумовлює підвищений суспільний резонанс. 

У пошуках відповіді на запитання: від чого залежить різний 
ступінь криміногенності вулиць одного й того самого населеного 
пункту, треба проаналізувати соціокультурний склад місцевого 
населення, особливості його нерівномірного територіального роз-
селення, пануючу в окремих мікрорайонах вуличну і дворову суб-
культуру, а також топографічні особливості самих вулиць. Щодо 

1  Див. : Півень А. В. Кримінологічна характеристика та профілактика вулич-
ної насильницької злочинності : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / А. В. Пі- 
вень ; Нац. акад. внутр. справ України. – К. : НАВСУ, 2013. – С. 52, 54, 69.

2  Там само. – С. 64.
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останнього показника, то слід навести розроблену А. В. Півнем 
класифікацію вулиць за їх роллю в інфраструктурі міста та харак-
тером кримінальних загроз. 

1. Вулицi i мaгicтрaлi, щo знaхoдятьcя в цeнтрaльнiй чacтинi 
мicтa, дe зoceрeджeнi вeликi мaгaзини, бaнки, рiзнi упрaвлiнcькi, 
влaднi, пoлiтичнi cтруктури, eкoнoмiчнi тa культурнi цeнтри. На 
них існує високий ризик стати жертвою кишенькових крадіжок, 
шахрайства, викрадень грошових коштів і майна із підприємств, 
установ, організацій та житла.

2. Вулицi в iнших рaйoнaх мicтa i нa йoгo oкoлицях, нa яких 
знaхoдятьcя прeдcтaвництвa рiзних кoмeрцiйних фiрм, тoргoвi, 
прoмиcлoвi пiдприємcтвa, ринки, ярмaрки, мaгaзини. Вoни cтвo-
рюють cприятливi умoви для крaдiжoк, грaбeжiв, викрaдeнь трaнc-
пoртних зacoбiв тa шaхрaйcтвa. Нeрiдкo тут рeєcтруютьcя i фaкти 
вимaгaнь.

3. Вулицi, прилeглi дo рoзвaжaльних зaклaдiв (рecтoрaни, кa- 
зинo, бaри, диcкoтeки, нiчнi клуби тoщo), вiдрiзняютьcя нaявнicтю 
нa них пiдвищeнoї кoнцeнтрaцiї громадян, якi, пeрeбувaючи 
у нeтвeрeзoму cтaнi, чacтo aгрecивнo нaлaштoвaні прoти oтoчуючих 
їх людeй, щo cтвoрює умoви для вчинeння злoчинiв – хулiгaнcтвa, 
грaбeжiв, a iнoдi й убивcтв.

4. Вулицi, рoзтaшoвaнi в рaйoнaх привaтнoгo житлoвoгo ceктoра, 
якi ocoбливo вразливі від кoриcливo-нacильницьких злoчинiв. 
Найчacтiшe тут жeртвaми грaбeжiв, рoзбiйних нaпaдiв i зґвaлтувaнь 
cтaють поодинокі перехожі у темний час доби. Злoчинцeвi в дaнiй 
cитуaцiї мoжуть зaвaдити реалізувати намір тiльки хороша 
oглядoвicть мicцeвocтi aбo нaявнicть сторонніх осіб.

5. Вулицi, прилeглi дo квaртaлiв житлoвих бaгaтoквaртирних 
будинкiв i нoвoбудoв, a тaкoж двoри цих будинкiв i утвoрeнi мiж 
ними прoвулки i тупики. Нeфoрмaльний грoмaдcький кoнтрoль, щo 
cтвoрюєтьcя тут мeшкaнцями, вiднocнo бiльш рoзвинутий. Прoтe 
caмe в тaких мicцях нaйчacтiшe вчиняютьcя злoчини cтocoвнo 
знaйoмих ociб нa пoбутoвoму ґрунтi aбo при cпiльнoму прoвeдeннi 
дoзвiлля. Причoму зaрoджeнa кoнфлiктнa cитуaцiя мoжe пoчинa- 
тиcь зoвciм нe нa вулицi, a, cкaжiмo, в квaртирi, й нaдaлi пeрeрocти 
у злoчин вжe пoзa примiщeнням.
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6. Мicькi пaрки, cквeри тa iншi мicця вiдпoчинку нaceлeння. Цi 
мicця нaйбiльш cпeцифiчнi, ocкiльки признaчeнi для мacoвoгo 
вiдпoчинку грoмaдян, ocoбливo у вихiднi тa cвяткoвi днi. Зaхoди, 
якi тут прoвoдятьcя, cупрoвoджуютьcя вeликим cпoживaнням 
грoмaдянaми cпиртних нaпoїв i cкупчeнням знaчнoї кiлькocтi людeй, 
пiдвищeнoю збудливicтю i кoнфлiктнicтю мiж ними, щo i є при-
чинoю виникнeння cвaрoк, a згoдoм і вчинeння насильницьких 
злoчинiв.

7. Вулицi, прилeглi дo cтaдioнiв, пaлaцiв cпoрту, a тaкoж зупин-
ки грoмaдcькoгo трaнcпoрту i пiдзeмнi пeрeхoди, якi знaхoдятьcя 
пoблизу них, вiдрiзняютьcя пiдвищeним рiвнeм криміногенності, 
ocкiльки тут cтвoрюютьcя умoви для iнтeнcифiкaцiї кoнфлiктiв, що 
cупрoвoджуютьcя дiями злoчиннoгo хaрaктeру (нaприклaд, групо-
ве порушення громадського порядку, умисне знищення або пошко-
дження майна, що перебуває у комунальній власності).

8. Вулицi, щo знaхoдятьcя пoблизу aeрoпoртiв, зaлiзничних, 
рiчкoвих (мoрcьких) i aвтoвoкзaлiв. Вoни вирiзняютьcя пiдвищeнoю 
кoнцeнтрaцiєю нa них приїжджих з iнших мicт людeй i нaявнicтю 
у них мaтeрiaльних цiннocтeй, щo є причинoю вчинeння крaдiжoк, 
грaбeжiв тa шaхрaйcтвa1.

І на завершення слід зазначити, що скоріш за все найближчим 
часом продовжиться криміналізація міжособистих відносин на 
вулицях та в інших громадських місцях. Стрімкі темпи урбаніза-
ції і стихійної міграції, неконтрольована містозабудова і поза-
плановий розвиток інфраструктури, різке розшарування за соці-
альним статусом та рівнем життя мешканців центральних і пери-
ферійних частин населених пунктів, ослаблений соціальний 
контроль на рівні територіальних громад лише посилюють со-
ціальне відчуження та агресію низькостатусної молоді, що не-
гативно позначається на стані особистої і майнової безпеки на 
вулицях та в інших громадських місцях. У нових ринкових реа-
ліях виникає гостра необхідність модернізувати і переорієнтову-

1  Див.: Півень А. В. Кримінологічна характеристика та профілактика вулич-
ної насильницької злочинності : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / А. В. Півень ; 
Нац. акад. внутр. справ України. – К. : НАВСУ, 2013. – С. 28–29.
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вати усю систему протидії злочинності на вулицях та в інших 
громадських місцях відповідно до міжнародних стандартів і прі-
оритетів профілактичної діяльності.

Сформулированы понятие и признаки общественных мест. Проанализиро-
ваны преступления, которые совершаются на улицах и в общественных местах. 
Установлены тенденции и закономерности их распространения.

Formulated the concept and features of public places. Analyzed the crime com-
mitted on the streets and in public places. The tendencies and patterns of their distri-
bution.

Рекомендовано до опублікування на засіданні секто-
ру дослідження проблем злочинності та її причин 
НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН 
України (протокол № 6 від 6 вересня 2013 р.). 
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