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З розвитком суспільства, науки та техніки в нашому житті 

відбуваються зміни якісного характеру. Проте на завжди людський 
розум служить на благо суспільства. Доказом даного твердження є те, що 
нинішні тенденції скоєння злочинів вказують на істотне перевищення 
темпів зростання злочинності над соціально-економічним та 
культурним розвитком соціуму. Таким чином втрачається залежність 
між економічним розвитком держави та рівнем вчинення злочинів, а 
також, знецінення ролі заходів по протидії як окремим видам злочину, 
так і політики запобігання злочинності в цілому. Тому необхідно 
знаходити та впроваджувати нові методи боротьби зі злочинністю, які 
відповідають її реальному стану. До таких методів можна сміливо 
відносити архітектурний напрям. 
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Фундаментальною основою та ідеєю архітектурного напряму у 
попереджені злочинності є використання всіх доступних знань у сфері 
архітектурного проектування та дизайну міст для того щоб запобігати 
випадкам проявів злочинності [1, p. 3]. Попередження злочинності за 
допомогою дизайну довкілля (Crime prevention through environmental 
design) знижує рівень злочинності шляхом розробки і впровадження 
особливого урбаністичного (а іноді і природного) дизайну в архітектуру 
міста. Це не означає будівлю укріплень – замків, засовів, високих стін, 
парканів та огорож, навпаки йдеться про зміну архітектурного 
проектування, в ідеалі на стадії форпроекту (попереднього проекту) [2].  

Існує досить багато поглядів на сутність архітектурного напряму 
протидії злочинності. Проте прибічники цього напряму та методу 
урбаністичного дизайну, зокрема, приходять до єдності у розумінні 
структури даного напряму. Складовими частинами архітектурного 
напряму є: пасивний (природній) нагляд (passive or «natural» 
surveillance), територіальність, контроль доступу, цільове укріплення [3]. 

Природній нагляд є центральним поняттям в архітектурному 
напрямі протидії злочинності. Метою природного нагляду є створення 
стримуючої загрози для потенціального злочинця та не потребує 
особливих зусиль громадян (жителів певної місцевості) оскільки 
здійснюється ними у повсякденній діяльності. Прикладами природного 
нагляду є встановлення або поліпшення вуличного освітлення, 
оптимізація урбаністичного простору. Тобто заходи, що спрямовані на 
збільшення видимих зон у місті та зменшення «сліпих зон», в яких 
зазвичай злочини вчиняються.  

Поряд з природнім наглядом вченими пропонується таке поняття, 
як формальний нагляд, що має спільну з природнім наглядом мету, 
проте базується на спеціально сформованих органах, уповноважених 
його здійснювати. Наприклад шляхом розгортання персоналу, чиє 
основне завдання полягає в створенні та гарантуванні безпеки 
(наприклад, охоронці) або шляхом введення технологій (камери 
спостереження) [4, с. 11]. 

За допомогою природного нагляду максимізується вірогідність 
того, що у злочину з’являться свідки. Таким чином наявність свідків 
сприяє: запобіганню злочинові, втручанню в злочин, що розпочався, 
затриманню злочинця, залученню правоохоронних органів та розшуку 
злочинця в подальшому. Адже, як зазначає кандидат юридичних наук, К. 
Плєва свідок посідає особливе місце серед учасників кримінального 
провадження. Така особливість визначається його роллю й місцем у 
процесі доказування в кримінальному провадженні з метою виявлення 
злочинця та швидкого, повного й неупередженого розслідування 
злочину [5, c. 143]. 
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Наступним структурним елементом є територіальність. Злочини 
вчиняються в певних зонах міста через високу густоту населення, 
безробіття, різницю між віковими групами, що проживають на одній 
території, етнічне походження та спосіб життя. Часто на таких 
територіях є великі відкриті зони відпочинку, які призначені для 
спільного використання жителями навколишніх будівель, проте не є 
конкретно чиєюсь власністю, а тому такі ділянки стають епіцентрами 
злочину (проти власності, життя та здоров’я особи). Вирішенням даної 
проблеми є застосування принципу територіальності. Такі великі 
ділянки мають розділятись на менші частини та прикріплюватись до 
певних будівель чи кластерів будівель, що по-перше призведе до 
збільшення контролю над ділянками. По-друге, підрозділяючи 
домоволодіння на невеликі частини підвищиться впізнаваність та 
ідентифікація жителями один одного, що зробить свій внесок в 
зміцнення почуття територіальності [3, с. 14]. 

Контроль доступу є наступним елементом в архітектурному 
напрямі. Архітектурний напрям протидіє злочинам, що спрямовані проти 
особи та власності. Кримінологічний портрет злочинця даного злочину 
характеризується тим, що такі особи завжди намагаються тримати все 
під контролем. Це почуття контролю може бути порушено, а самого 
злочинця можна дезорганізувати шляхом чіткої організації шляхів 
підходу та відходу керуючись певними принципами. Використання 
заплутаних коридорів, які ведуть до камер схову, гардеробу, сейфу – 
тобто цілі злочинця. Чи наприклад відділення зони автомобільного руху 
від пішохідної зони зеленими насадженнями – для створення додаткових 
перешкод у викраденні людини. Мета полягає в тому, щоб відрізати 
прямолінійний доступ до потенційної мети [6]. 

Останнім елементом є цільове укріплення. Використання 
механічних пристроїв (замків, охоронних систем, сигналізації і 
моніторингу обладнання) і організованих стратегій запобігання 
злочинності (патрулів безпеки, правоохоронних органів) роблять міські 
зони складнішими в доступі, проте це може сприяти відчуттю небезпеки 
в жителів. Оскільки найчастіше цей метод застосовується постфактум, 
тобто тоді, коли злочин вже вчинено [7]. Тому, важливою є інтеграція 
даних методів при первісному формуванні урбаністичного дизайну. 

Такі вчені як Б. Велш, Д. Фарінгтон, С. О’Донелл [4], пропонують 
розглядати систему архітектурного напряму як комплекс спеціальних 
заходів, що побудований на основоположних принципах. Ключовими 
принципами є: принцип спостережливості, розбірливості, балансу між 
приватними та суспільними інтересами, менеджменту, уразливості [1, p. 6]. 

Принцип спостережливості (нагляду) поєднує в собі проектування 
урбаністичного дизайну міста (район, вулиця, площа або парк), 
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проектування будівель, які використовуються, фізичного простору 
навколо, таким чином, щоб всі ці зони були доступними для 
спостереження за ними кожному резиденту без спеціального 
обладнання [1, p. 8]. 

Розбірливість. Поняття «розбірливість» набуває все більшого 
значення в міському дизайні. Міське середовище, як кажуть, має бути 
читабельним, тобто розробленим таким чином, що дозволяє людям у 
ньому легко зорієнтуватись на місцевості та знайти шляхи проходу до 
певних об’єктів. Тобто дорога додому не має лежати через заплутаний 
неосвітлений парк, вузькі провулки [1, p. 9]. 

Координація та імплементація архітектурного напряму на практиці 
неодмінно має керуватись принципом балансу між приватним та 
публічним, тобто нововведення в урбаністичному дизайні не мають 
позбавляти власності, навіть якщо при цьому будуть позитивні 
результати для суспільства (наприклад руйнування високих стін, які 
суперечать принципу спостережливості, проте є власністю конкретного 
жильця). Заходи мають бути виправданими та добровільними. 

Принцип менеджменту ґрунтується на комплексі заходів з 
створення на підтримання зони ландшафту полісу в певному стані. 
Важливим є технічне обслуговування та управління фізичними 
активами. Громадські місця, які є брудними, недоглянутими, 
непопулярні серед населення, а тому вчинити злочин в таких місцях 
легше. Місця, що добре виглядають сигналізують злочинцю, що дана 
зона часто відвідувана, а тому можливість свідків вища. Такий догляд 
має бути добре зорганізований та постійний, та інтегрований в 
повсякденне життя суспільства, як невід’ємна його частина. 

Певні ситуації та локації роблять людей більш уразливими, 
віктимними. Наприклад велика вірогідність того, що злочин буде 
вчинено в натовпі, або навпаки в ізольованих місцях. Також ступінь 
ризику може варіюватися в залежності, від часу вчинення (дня чи ночі) 
чи дня тижня (у вихідні дні) [1, p. 14]. 

Особливий урбаністичний дизайн, через застосований в ньому 
інтегрований і міждисциплінарний підхід, може допомогти максимізувати 
переваги міської інфраструктури та мінімізувати чинники, які сприяють 
злочинності. Унікальність архітектурного напряму полягає у простоті та 
доступності імплементації його у просторовий вимір. за своєю сутністю 
даний напрям є ефективним чинником у протидії злочинності, який 
намагається не лише зменшити існуючий рівень злочинності, але і 
попередити наступні злочинні прояви.  
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