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Визначено основні доктринальні погляди та сучасні підходи до проблеми 
профілактики адміністративних правопорушень у сфері власності та обґрунтовано 
доцільність впровадження у вітчизняну практику новацій, які апробовано в інших 
країнах для вирішення проблем профілактики адміністративних правопорушень у сфері 
власності. Відзначено, що використання досвіду діяльності суб’єктів профілактики 
деліктів у сфері власності Великобританії, США, Франції, Угорщини дає змогу виявити 
низку проблем в Україні. 

Ключові слова: право власності, адміністративні правопорушення, профілактика 
адміністративних правопорушень у сфері власності, суб’єкти профілактики адмініст-
ративних правопорушень у сфері власності. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА ОРГАНОВ ВЛАСТИ ИНОСТРАННЫХ 
ГОСУДАРСТВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ СОБСТВЕННОСТИ 
В статье определены основные доктринальные взгляды и современные подходы к 

проблеме профилактики административных правонарушений в сфере собственности и 
обоснована целесообразность внедрения в отечественную практику новаций, которые 
прошли апробацию в других странах для решения проблем профилактики админист-
ративных правонарушений в сфере собственности. Отмечено, что использование опыта 
деятельности субъектов профилактики деликтов в сфере собственности Велико-
британии, США, Франции, Венгрии позволяет выявить ряд проблем в Украине. 

Ключевые слова: право собственности, административные правонарушения, 
профилактика административных правонарушений в сфере собственности, субъекты 
профилактики административных правонарушений в сфере собственности. 
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USING THE EXPERIENCE OF FOREIGN AUTHORITIES  
ON PREVENTION OF ADMINISTRATIVE OFFENCES IN THE 

PROPERTY FIELD 
The article is devoted to the comprehensive analysis of the basic doctrinal beliefs and 

modern approaches to the prevention of administrative violations in the property field and 
expediency of implementation in domestic practice innovations that have been tested in other 
countries to address the prevention of administrative violations in the property. In the article is 
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noted that the use of the experience of prevention in tort owned UK, USA, France, Hungary 
allows to identify a problems in Ukraine. 

Keyлдwords: ownership, administrative offenses, prevention of administrative offences 
in the property field, subjects of prevention of administrative offenses in the property field. 

 
Постановка проблеми. Розвиток та урізноманітнення суспільних відносин у сфері власності 

з урахуванням змін у економічній та юридичній сферах в Україні потребують формування нової, 
ефективної системи заходів протидії протиправній діяльності щодо володіння, користування та 
розпорядження майном. В Україні відбуваються заходи, спрямовані на реформування законо-
давства щодо правоохоронної діяльності, удосконалення судової системи захисту прав та законних 
інтересів громадян, однак законодавець не звертає достатньо уваги на систему превентивних 
способів захисту цих правових можливостей громадян. Потенціал вітчизняного законодавства та 
правоохоронної системи не здатен повністю подолати усі виклики сьогодення. Проблеми пов’язані 
з недосконалістю нормативно-правової бази, нерівномірністю державної підтримки суб’єктів, 
наділених профілактичними функціями, недосконалістю організаційно-методологічної бази, недо-
статнім професіоналізмом кадрового складу правоохоронних органів тощо. Така ситуація зумовлює 
потребу пошуку вирішення проблем профілактики адміністративних правопорушень у сфері 
власності, зважаючи на набутий досвід зарубіжних країн.  

 
Мета дослідження полягає у з’ясуванні основних напрямів використання досвіду органів 

влади іноземних держав щодо профілактики адміністративних правопорушень у сфері власності. 
 
Стан дослідження. Окремі теоретичні аспекти проблеми профілактики адміністративних 

правопорушень у сфері власності були предметом дослідження праць Д. Бахраха, К. Бугайчука,  
І. Голосніченка, В. Галунька, Т. Зарубицької, В. Колпакова, О. Клюєва, О. Кузьменко, Д. Лук’янця, 
Г. Міньковського, Л. Попова, О. Остапенка, З. Рахліна, В. Рєзвих, А. Трофімчук. Незважаючи на 
численні наукові розвідки, у вітчизняній юридичній науці комплексно не досліджено наукових 
підходів щодо посилення профілактики адміністративних правопорушень у сфері власності на 
основі використання досвіду органів влади іноземних держав. 

 
Виклад основних положень. У багатьох європейських країнах профілактика адміністра-

тивних правопорушень ведеться в межах процедур щодо протидії широкому колу протиправних 
діянь, зокрема і злочинів. Часто заходи профілактичного впливу врегульовані навіть кримінальним 
законодавством [1, с. 7–8; 2, с. 49–50; 3, с. 242–245]. З цього приводу вітчизняні науковці від-
значили позитивний досвід США, де правовими основами адміністративної діяльності поліції 
визнаються Федеральний кримінальний кодекс та правила, кримінальні кодекси окремих штатів, 
судові прецеденти, а також збірники стандартних ситуацій, розроблені на основі законодавства 
кожного штату [1, с. 6–7]. 

Така специфіка розширює коло повноважень суб’єктів профілактики адміністративних 
деліктів, водночас створюючи багато процесуальних перешкод щодо притягнення винного до 
відповідальності за адміністративні делікти.  

Наприклад, в Австрії адміністративні органи застосовують широкий перелік заходів при-
мусового впливу: примусовий привід особи, внесення грошової суми та застава на речі тощо  
[2, с. 149–152; 3, с. 243]. 

Водночас для застосування більшості процесуальних заходів до порушника вимагається 
виконання складних процесуальних вимог. Однією з них є потреба отримання відповідного рішення 
суду. Наприклад, затримання громадянина поліцією Великобританії, США та Канади зветься 
арештом, а не адміністративним затриманням. На підставі складеного протоколу порушник на-
правляється до суду. Лише суд, допитавши правопорушника, приймає рішення про його подальше 
затримання [1, с. 7–10].  
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Така ситуація позитивно впливає на імідж поліції як органу, який захищає, а не застосовує 
примусові заходи. З цього приводу В. Заросило зазначав, що поліція зарубіжних країн у негатив-
ному плані (наприклад, щодо затримання, арештів, обшуків, винесення рішень про покарання та ін.) 
зустрічається з населенням рідко. Це впливає на ставлення до працівників правоохоронних органів, 
ступінь довіри з боку населення [1, с. 7–10]. 

Важливість заходів профілактики в механізмі захисту прав та законних інтересів громадян 
спонукала уряди окремих європейських держав створити окремі органи влади, покликані забезпе-
чувати організацію профілактичної діяльності щодо правопорушень. Фактично запобігальний 
напрям внесено до контексту пріоритетної соціальної політики уряду. Наприклад, в Австрії ство-
рено офіційну Консультативну службу зі запобігання злочинності з широкою мережею регіональ-
них бюро, у  Бельгії діє Вища профілактична рада, у Великобританії основним органом у цій сфері 
є Комітет з питань запобігання та виявлення злочинів, а в міських відділах поліції діє служба попе-
редження, яка займається консультуванням населення і компаній з питань майнової безпеки [4]. 

Останнім часом правова політика більшості розвинутих країн характеризується впро-
вадженням в управлінські та правоохоронні відносини людиноцентристської ідеології. Відбу-
вається впровадження цієї ідеології у всі державні процеси, розширення напрямів публічно-
сервісної діяльності суб’єктів владних повноважень. Заходам примусу відводиться другорядна роль 
під час регулятивного впливу на суспільну систему та окремих громадян [5]. 

У зв’язку з цим у сфері протидії адміністративним правопорушенням у сфері власності 
акцент зміщується від покарання до профілактики та запобігання, залучення громадськості до всіх 
управлінських та правоохоронних процесів. 

У Великобританії та США громадяни та їхні об’єднання активно долучаються до профі-
лактики правопорушень, можуть застосовувати будь-які заходи запобігання проступкам, що не 
суперечать чинному законодавству. Органи влади усіляко сприяють взаємодії правоохоронних 
органів із населенням [3, с. 243].  

Основною причиною низького рівня правопорушень у Європейських країнах, США та Вели-
кобританії є налагодження партнерських відносин з громадськістю, високий рівень довіри до 
правоохоронних органів та дотримання принципу невідворотності покарання. 

Основою залучення громадян до заходів профілактики правопорушень у США та Вели-
кобританії є різноманітні урядові та регіональні програми. Багато програм взаємодії поліції з 
населенням стосується профілактики крадіжок та іншого незаконного позбавлення права власності. 
Наприклад, у США діє програма “Зменшення крадіжок із домівок та офісів” (Тастін, Каліфорнія), 
що має за мету зменшити кількість викрадення майна та покращити стосунки з громадськістю. 
Програма передбачає виявлення основних зон, де скоюються крадіжки, та на підставі цієї 
інформації розміщення офіцерів поліції. Крім цього, офіцерів стимулюють налагоджувати стосунки 
з громадою. Проводяться бесіди з асоціаціями власників будинків, громадськими клубами, 
Комерційною палатою. Ще однією з таких програм стала “Я хочу вам допомогти” (Вауватоза, 
Вісконсін). Її створено з метою навчання роздрібних продавців для вистежування магазинних 
крадіїв. У США на профілактику крадіжок також спрямована програма “Щит довіри” (Литльтон, 
Колорадо) та “Програма безпеки домівок літніх людей” (Сент-Луіс, Міссурі). Остання програма 
фінансувалася за рахунок гранту від Національної ради з питань старіння. Ці кошти використано 
для встановлення захисного обладнання проти квартирних злодіїв у будинках літніх громадян. 

Програма “Мобільний громадський патруль” (Мортон Грув, Іллінойс) переслідувала мету 
щодо залучення волонтерів для допомоги поліції в профілактиці правопорушень. Громадські 
патрулі розповсюджували спеціальні листівки для повідомлення мешканців про наявні проблеми, 
наприклад, відчинені гаражні ворота тощо [6].  

Здобула популярність і так звана програма “Розбиті вікна”. Її метою було усунення чинників, 
які сприяють вчиненню проступків. В основу програми покладено теорії Дж. К. Вілсона і  
Г. Келлінга, підкріплені експериментами, проведеними психологом П. Зімбардо [7]. Символи 
зовнішнього руйнування є опорними сигналами, що територія знаходиться без нагляду і контролю. 
Деструктивні символи програмують особу на девіантну поведінку [8]. 
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Подібні програми існують у Великобританії. Наприклад, впроваджено програму “Спо-
стереження за будинком сусіда”, в якій брали участь понад один мільйон жителів Лондона.  

Взаємодія поліції з населенням здійснюється також у вигляді залучення громадян до роботи в 
добровільній (спеціальній) поліції (Special Constabulary) та навчання в Народній поліцейській 
академії (Citizens Police Academy). Ідея Народної поліцейської академії вперше реалізована у 
Великобританії в 1977 р. у вигляді створення Поліцейської вечірньої школи, мета якої – 
забезпечити свідомих громадян розумінням характеру і завдань поліцейської діяльності [9]. 

Типовими посадами в добровільній (спеціальній) поліції (Special Constabulary) є: спеціальний 
констебль (special), керівник ділянки (section officer), керівник підрозділу (sub-divisional officer), 
керівник відділу (divisional commandant), шеф добровільної поліції (chief commandant) [10]. У 
Special Constabulary може працювати будь-який громадянин, який відповідає вимогам, щодо 
призначення на посаду поліцейського. Досвід цієї поліції у Великобританії був настільки вдалим, 
що за його зразком у 1998 р. у Словаччині створено Корпус помічників поліції [8]. 

Особливо важливим є аспект взаємодії поліції зі студентською молоддю у профілактиці 
правопорушень. У США створюються спеціальні табори взаємодії поліції та громадськості (Омаха, 
Небраска), реалізується програма “Студенти борються зі злочинністю – команда поліцейської 
підтримки” (Таскалуза, Алабама) [6]. 

Усі ці програми переслідують мету зближення правоохоронних органів і громадськості, 
об’єднання їхніх зусиль у профілактиці порушень закону, захисту майнових прав громадян та запо-
бігання проступкам, спрямованим на позбавлення права володіти, користуватися та розпо-
ряджатися майном. 

Ще однією проблемою, на яку звертають увагу дослідники зарубіжного досвіду профілактики 
деліктів у сфері власності, є запобігання правопорушенням у середовищі неповнолітніх.  

Окремі дослідження в цій сфері показали, що дві третини всіх неповнолітніх правопо-
рушників вчиняють майнові проступки. Більшість з них вчиняють кишенькові крадіжки, жебра-
кування, крадіжки в магазинах тощо [11, с. 8]. 

Запозичення іноземного досвіду профілактики адміністративних деліктів, які вчиняють 
неповнолітні, за рахунок виховного та психологічного впливу є важливою умовою покращення 
протидії правопорушенням у сфері власності.  

Програма правового виховання штату Флорида розрахована на учнів шкіл та спрямована на 
поширення інформації про права та обов’язки громадян, наслідки вчинення злочинів і право-
порушень [12, с. 18]. 

Виховний вплив на підлітка повинен ґрунтуватися на результатах аналізу його соціально-
психологічного стану. Наприклад, у Бельгії широко використовується термін “ортопедагогіка”. 
Вона передбачає попереднє вивчення освітньо-виховної ситуації дитини, щоб відшукати ті зовнішні 
та внутрішні чинники, які стали причиною проблемної ситуації, і з’ясувати, чи можна їх якимось 
чином змінити [13, с. 245; 14]. 

Дослідники зарубіжного досвіду профілактики адміністративних деліктів у сфері власності 
вказують на доцільність впровадження у вітчизняну практику багатьох новацій, які здобули апро-
бацію в інших країнах, зокрема створення спеціальних ювенальних судів; ширше залучення 
громадськості до скорочення кількості правопорушень у підлітковому середовищі; розроблення на 
державному та місцевому рівнях профілактичних програм, основним суб’єктом яких були б 
добровольці та волонтери; активніше використання можливостей церкви; поглиблення співпраці 
шкільних закладів та правоохоронних органів; посилення виховної функції школи [11, с. 12]. 

В окремих працях також слушно висловлюється думка про прийнятність створення 
спеціальних підрозділів правоохоронних органів на кшталт підрозділів з попередження дитячої та 
молодіжної протиправної поведінки, створених у поліцейських префектурах департаментів Франції 
чи у спеціальних комісаріатів у складі управління поліції в Німеччині [12, с. 18–19]. 
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Заслуговує на увагу досвід діяльності недержавних підліткових судів у США, в яких 
розглянуто справи про вперше вчинені нетяжкі злочини та проступки, якщо неповнолітній визнав 
свою вину. До примусових заходів, які застосовують підліткові суди, належать: відвідання спе-
ціальних занять для подолання наркотичної або алкогольної залежності; грошова реституція, 
зобов’язання взяти участь у судовому засіданні підліткового суду як присяжний тощо [15].  

Посилення профілактичного впливу на неповнолітніх правопорушників у сфері власності 
можна досягти через впровадження системи ювенальної юстиції та ювенальних судів. Діяльність 
таких інституцій має позитивний досвід роботи у Франції. 

Система ювенальної юстиції охоплює мережу установ і організацій, що спільно працюють із 
неповнолітніми правопорушниками, до них належать: Національна поліція, суди, прокуратура, 
пенітенціарні установи, служба в справах неповнолітніх і управління виправних установ для 
неповнолітніх. Основним елементом системи ювенальної юстиції є ювенальний суд. Він розглядає 
кримінальні, цивільні й адміністративні справи, в яких юридичною стороною є неповнолітній. 
Найважливішим завданням цих судів є захист та реабілітація неповнолітніх [16]. 

Попри позитивний контекст таких рекомендацій дослідники вказують на можливі ризики, на 
які слід зважати під час впровадження ювенальної юстиції. До них зараховують виявлені випадки 
потуранню дитячому свавіллю на державному рівні; сприяння неповазі підлітків до власних бать-
ків; прецеденти зловживання з боку соціальних служб; практику розширення кола осіб, позбав-
лених батьківських прав [11, с. 12]. 

Важливою проблемою у сфері профілактики адміністративних правопорушень щодо 
власності є нерівномірність державної підтримки суб’єктів, наділених профілактичними функціями. 
Вона виявляється в недостатньому нормативно-правовому регламентуванні та державному 
фінансуванні окремих суб’єктів профілактики. Це насамперед стосується органів місцевого 
самоврядування.  

На проблеми у цій сфері вказував А. Лещух. Науковець зазначав, що заходи, які здійснюють 
органи місцевого самоврядування як суб’єкти профілактики та запобінання правопорушенням, не 
мають належного організаційно-правового забезпечення, малоефективні за своїми результатами, що 
негативно впливає на зниження динаміки та рівня вчинених адміністративних правопорушень на 
місцевому та регіональному рівнях [17, с. 3]. 

У монографії А. Лещух наводить досвід Франції як приклад для наслідування, де ще у 80-х 
роках ХХ ст. прийнято “одну з найпрогресивніших стратегій запобігання правопорушенням у 
Європі”. Він вказував, що “в рамках цієї стратегії органи місцевого самоврядування у Франції 
розвивали власну політику запобігання правопорушенням, підтверджуючи сумісність тріади: «запо-
бігання – примус – солідарність»”. Завдяки профілактичним заходам у молодіжному середовищі у 
Франції рівень правопорушень суттєво знизився [17, с. 41]. 

Органи місцевого самоврядування в Україні мають змогу впливати на реалізацію державної 
молодіжної політики на регіональному рівні, володіють достовірною інформацією про регіональні 
проблеми та чинники, які відзначаються на правопорушеннях у сфері власності, мають у своїй 
структурі спеціальних суб’єктів соціальної роботи з населенням: міські центри соціальних служб 
сім’ї, дітей та молоді, відділи у справах дітей, управління молоді, сім’ї та спорту департаментів 
гуманітарної політики та інші структурні підрозділи органів місцевого самоврядування. Коор-
динація діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, вироб-
лення колективних рішень з питань профілактики правопорушень на місцевому рівні здійснюється 
за сприяння спеціально створених при органах місцевого самоврядування Координаційних рад. 

Державна підтримка програм діяльності органів місцевого самоврядування за зразком 
зарубіжних країн у профілактиці правопорушень, додаткове фінансування соціальних проектів у 
роботі з молоддю та соціально незахищеними групами населення є важливою умовою покращення 
стану протидії правопорушенням, усунення соціальних причин та умов їхнього вчинення. 
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Соціальна робота органів місцевого самоврядування є важливою умовою зниження напруги у 
межах територіальної громади та впливу на молодь. Особливе місце в діяльності органів місцевого 
самоврядування європейських країн посідає створення та фінансування дозвільних комплексів і 
центрів для молоді. Наприклад, багатопрофільний центр у м. Печ (Угорщина). До його складу 
входять: три школи, гімназія, інтернат, будинок культури, бібліотека, блок харчування, спорт-
комплекс з басейном. Навчально-виховну діяльність Центру проводять за п’ятьма напрямами:  
1) учення – навчання; 2) праця, яка створює цінності; 3) суспільно-політична діяльність; 4) форму-
вання здорового способу життя та розвитку організму; 5) культурне використання вільного часу 
[18, с. 379–386]. 

Проблеми роботи органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів профілактики 
адміністративних правопорушень у сфері власності пов’язані з недосконалістю організаційно-
методологічної бази роботи та недостатнім професіоналізмом кадрового ресурсу цих органів. 

Певні зрушення щодо покращення роботи правоохоронних органів в Україні вже відбулися у 
зв’язку зі створенням нової поліції. Пізніше у програмі з підготовки суб’єктів правоохоронної 
діяльності, що здійснюють профілактику адміністративних правопорушень у сфері власності, 
особливу увагу потрібно звертати на вироблення професійних практичних навичок з виявлення та 
припинення правопорушень у сфері власності, вивчення психології та методів діяльності різних 
типів правопорушників, наприклад професійних крадіїв.   

Цікавим є досвід навчання поліцейських у Великобританії та США. Наприклад, під час 
підготовки поліцейських у Великобританії особливу роль відіграє засвоєння поліцейської тактики. 
Вона передбачає набуття навичок використання тактичних прийомів, які застосовуються під час 
патрулювання, спостережливості, схильності до аналізу ситуацій, вміння чітко знаходити вихід зі 
складних ситуацій, допомагати товаришам та громадянам під час патрулювання. Певну увагу 
звертають також на вміння затримувати осіб, застосовувати спеціальні прийоми під час затримання 
[19, с. 101]. 

У США для точнішого відображення реальних ситуацій відбувається моделювання пра-
вопорушень на спеціальних базах. На “Алеї Хогана” постійно працюють близько двох десятків 
сценаристів. Сценарії розігрують діючі актори, завдання яких – створити справжні ситуації та 
викликати у майбутніх правоохоронців справжні життєві реакції [20]. 

 
Висновки. Доцільність використання досвіду профілактичної роботи органів влади 

зарубіжних країн є безумовною. Цей досвід дає змогу впливати на правопорушника через систему 
соціальних, економічних та правових засобів, основується на людиноцентристських началах 
правоохоронної роботи та тісній взаємодії з громадськістю. Використання цього досвіду органів 
влади іноземних держав з приводу профілактики адміністративних правопорушень у сфері 
власності є важливою запорукою удосконалення вітчизняної профілактичної роботи суб’єктів 
захисту прав та законних інтересів громадян у сфері власності. 
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