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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. В останнє десятиліття автомобільний парк у нашій 

країні суттєво збільшився і на сьогодні складає більше 15 млн. одиниць. У 
сучасних умовах транспорт виконує поки що незамінну роль у процесі 
пересування пасажирів і вантажів. Але поряд з перевагами, які має 
автомобільний транспорт, він завдає величезні втрати для суспільства, 
пов’язані з загибеллю чи пораненням людей, а також матеріальними збитками 
внаслідок дорожньо-транспортних пригод (далі – ДТП). Щорічно в Україні 
трапляється понад 25 тис. ДТП, у яких гине більше 4 тис. осіб та отримують 
травми різного ступеня тяжкості понад 30 тис. осіб. 

Ефективне використання адміністративної відповідальність за 
порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, виступає 
насамперед превентивним засобом до вчинення злочину, передбаченого 
статтею 286 Кримінального Кодексу України. Адже відмежування 
адміністративної відповідальності за спричинення ДТП від кримінальної 
полягає лише у його наслідках. Але ці наслідки зачіпають охоронювану 
державою найважливішу соціальну цінність – життя та здоров’я людини. 

У той же час, соціологічне опитування, проведене в межах 
дисертаційного дослідження, свідчить про недоліки законодавчого 
регулювання порядку оформлення матеріалів ДТП. На це вказали 78 % 
опитаних  водіїв, які потрапляли в ДТП. Значна частина (63 %) респондентів 
указали на низьку якість оформлення ДТП працівниками поліції. 

Законодавчі недоліки, що визначають адміністративну відповідальність 
за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, не забезпечує 
принцип невідворотності відповідальності за вчинення правопорушення та не 
сприяє зменшенню кількості ДТП на дорогах України. 

Ці обставини свідчать про необхідність комплексного дослідження 
адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що 
спричинило ДТП, яке б забезпечило вдосконалення чинного законодавства в 
цій сфері, а також розробку рекомендацій щодо вдосконалення оформлення 
матеріалів ДТП поліцією.  

Питанням забезпечення безпеки дорожнього руху у своїх працях 
приділяли увагу такі вчені, як М.Б. Афанасьєв, І.П. Бакуліна, І.І. Веремеєнко, 
М.Ю. Веселов, К.П. Вова, А.В. Гаркуша, В.В. Гаркуша, В.К. Гіжевський, 
В.А. Головко, Г.К. Голубєва, А.О. Граділь, Т.О. Гуржій, С.М. Гусаров, 
Д.С. Денисюк, Н.І. Дідик, М.М. Долгополова, В.В. Доненко, В.В. Донський, 
В.В. Єгупенко, В.І. Жульов, Ю.С. Коллер, Т.О. Коломоєць, М.А. Микитюк, 
О.Л. Міленін, В.В. Новіков, О.В. Пефтієв, А.М. Подоляка, В.Й. Развадовський, 
Р.А. Сайфуліна, О.Ю. Салманова, А.О. Собакарь, В.В. Степаненко, 
М.М. Стоцька, Я.І. Хом’як, В.М. Шудріков та ін. Разом з тим питання 



2 

адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що 
спричинило ДТП, комплексно не досліджувались.  

Таким чином, усі ці обставини свідчать про актуальність теми 
дисертаційного дослідження, її наукову та практичну значущість, а також про 
необхідність комплексного дослідження проблемних питань адміністративної 
відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, 
на монографічному рівні, усунення прогалин, які існують у законодавстві 
щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, розроблення науково 
обґрунтованих пропозицій для удосконалення оформлення матеріалів ДТП. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дослідження відповідає Переліку пріоритетних напрямів наукового 
забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015-
2019 років, затвердженого наказом МВС України від 16.03.2015 № 275 (п. 8.6, 
8.7 додатка 8), розроблене в межах наукової теми «Актуальні проблеми 
забезпечення безпеки та правопорядку в Україні» (державний реєстраційний 
номер 0112U003548), дослідження якої здійснюється в Дніпропетровському 
державному університеті внутрішніх справ, та загальнокафедральної теми 
кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності 
«адміністративно-правові засади удосконалення діяльності служб і підрозділів 
ОВС», затвердженої 12.02.2015. Дисертаційне дослідження корелюються з 
програмою Глобального плану Організації Об’єднаних Націй на Десятиліття дій 
з безпеки дорожнього руху (2011-2020 роки). 

Тему дисертації затверджено Вченою радою Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ 26 листопада 2014  (протокол № 3). 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає 
в узагальненні теоретичних і практичних аспектів адміністративної 
відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, 
розробленні пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху, рекомендацій щодо оформлення 
матеріалів ДТП.  

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі основні 
задачі: 

− з’ясувати поняття, ознаки та критерії класифікації ДТП, а також 
запропонувати його вдосконалення; 

− розглянути розвиток та еволюцію становлення правового 
регулювання адміністративної відповідальності за порушення правил 
дорожнього руху, що спричинило ДТП; 

− запропонувати поняття адміністративної відповідальності за 
порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП та виділити його 
особливі риси; 

− встановити нормативні підстави адміністративної відповідальності за 
порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, та надати 
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пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства в цій сфері; 
− визначити фактичні підстави адміністративної відповідальності за 

порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП; 
− встановити процесуальні підстави адміністративної відповідальності 

за порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП; 
− вивчити зарубіжний досвід процедури оформлення ДТП з 

матеріальним збитком та розглянути можливість імплементації його в 
законодавство України; 

− сформувати напрями вдосконалення адміністративної відповідальності 
за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП; 

− запропонувати зміни до законодавства, з метою вдосконалення 
адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що 
спричинило ДТП.  

Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері адміністративної 
відповідальності щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Предметом дослідження є адміністративна відповідальність за 
порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП. 

Методи дослідження. При здійсненні дисертаційного дослідження 
використовувались загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання. 
Так, за допомогою діалектичного методу наукового пізнання досліджено 
поняття, ознаки та види дорожньо-транспортних пригод, сутність та 
особливості адміністративної відповідальності за порушення Правил 
дорожнього руху, що спричинило ДТП, як соціально-правового явища в його 
протиріччях, розвитку та змінах (підрозділи 1.1 та 1.2). Метод дедукції 
дозволив сформулювати напрями вдосконалення адміністративної 
відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, 
використовуючи знання про тенденції розвитку інститутів адміністративної 
відповідальності, у тому числі за порушення правил дорожнього руху у сфері 
безпеки дорожнього руху (підрозділ 3.2). За допомогою індуктивного методу 
встановлено практичні проблеми адміністративної відповідальності за 
порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, та надано пропозиції 
щодо оформлення матеріалів ДТП (підрозділ 2.3). Метод аналізу та синтезу 
дозволив розглянути зарубіжний досвід оформлення ДТП і сформулювати на 
його основі загальні засади відповідальності за порушення правил дорожнього 
руху, що спричинило ДТП (підрозділ 3.1). Історико-правовий метод 
використовувався при дослідженні генезису адміністративної відповідальності 
за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП (підрозділ 2.2). 
Формально-логічний метод сприяв формулюванню дефініцій і класифікацій 
правових категорій у досліджуваній сфері. За допомогою логіко-юридичного 
методу розроблено практичні рекомендації у сфері оформлення матеріалів 
ДТП. Порівняльно-правовий метод використано при порівнянні вітчизняного та 
зарубіжного законодавства, а також практики його застосування щодо 
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притягнення до відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що 
спричинило ДТП.  

Інформаційну та емпіричну основу дисертації становлять нормативно-
правові акти, що регламентують діяльність МВС України у сфері забезпечення 
безпеки дорожнього руху, статистичні дані дорожньо-транспортної 
аварійності в Україні, результати опитування 250 працівників патрульної 
поліції та 320 водіїв транспортних засобів усіх категорій, більше 1000  справ 
про адміністративні правопорушення за порушення правил дорожнього руху, 
що спричинило ДТП. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 
дисертація є одним з перших в Україні монографічних досліджень проблем 
адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що 
спричинило ДТП. У дисертації сформульовано нові теоретичні та практичні 
положення, надано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства 
України у сфері безпеки дорожнього руху, рекомендації щодо оформлення 
матеріалів ДТП. Зокрема: 

уперше: 
− сформульовано авторське визначення поняття адміністративної 

відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, 
як вид державного примусу, що реалізується в передбаченій законом 
процесуальній формі та відображає такий стан особи, при якому вона зазнає 
несприятливі наслідки морального, особистого, майнового чи організаційного 
характеру в результаті державного осуду вчиненого ним адміністративного 
правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, що спричинило 
пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, 
залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна, внаслідок порушення 
Правил дорожнього руху, інших нормативів у сфері дорожнього руху; 

− обґрунтовано необхідність закріплення в Правилах дорожнього руху 
поняття небезпечної дорожньо-транспортної ситуації, під якою пропонується 
розуміти раптове виникнення на шляху рухомого транспортного засобу 
перешкоди або з великою ймовірності виникнення такої перешкоди вже в 
наступний момент, уникнення якої можливе лише шляхом застосування 
екстреного гальмування чи зміни місця розміщення на проїзній частині; 

− запропоновано встановити адміністративну відповідальність 
посадових осіб, відповідальних за випуск транспортних засобів на лінію, якщо 
в результаті порушення їх посадових обов’язків буде створено аварійну 
обстановку або ДТП з матеріальними збитками чи завдання потерпілому 
тілесних ушкоджень легкого ступеня тяжкості, а також посадових осіб, 
відповідальних за будівництво, реконструкцію, ремонт чи утримання 
автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, інших дорожніх споруд та 
осіб, які виконують такі роботи, за порушення норм у сфері безпеки 
дорожнього руху, що спричинило ДТП із завданням потерпілим тілесних 
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ушкоджень легкого ступеня тяжкості, шляхом внесення відповідних змін до 
статей 128, 129, 139 та 140 КУпАП; 

удосконалено: 
− визначення поняття ДТП, закріпленого в Правилах дорожнього руху, 

як події, що сталася під час руху транспортного засобу через порушення 
нормативів у сфері дорожнього руху, що спричинило пошкодження 
транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних 
переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна або внаслідок якої загинули чи 
дістали тілесних ушкоджень учасники дорожнього руху; 

− пропозиції внесення змін до санкції статті 124 КУпАП, а саме: з 
метою зниження корупційних ризиків при здійсненні провадження в справах 
про адміністративні правопорушення за вказаною статтею запропоновано 
запровадити безальтернативні санкції: за порушення Правил дорожнього руху, 
що спричинило ДТП з завданням потерпілому тілесних ушкоджень легкого 
ступеня тяжкості (частина 1), передбачити стягнення у вигляді штрафу; за 
повторність такого правопорушення (частина 2) – позбавлення права 
керування транспортними засобами; 

− пропозиції до законодавства, що визначає нормативні підстави 
адміністративної відповідальність за спричинення ДТП, зокрема 
запропоновано внесення змін і доповнень до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, Правил дорожнього руху України; 

дістало подальшого розвитку: 
− критерії класифікації ДТП: залежно від виду юридичної 

відповідальності або виду юридичних наслідків, категорії учасників 
дорожнього руху та способу вчинення ДТП, наслідків та їх тяжкості, а також 
причин виникнення ДТП; 

− обґрунтування необхідності запровадження інституту оформлення 
матеріалів ДТП без потерпілих і прямого відшкодування матеріальних збитків 
працівниками станцій технічного обслуговування транспортних засобів, які 
мають на це відповідний дозвіл; 

− пропозиції внесення змін до диспозиції статті 124 КУпАП, а саме: 
запропоновано виключити адміністративну відповідальність за порушення 
Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП з матеріальними збитками, 
запровадити адміністративну відповідальність за порушення правил 
дорожнього руху, що спричинило ДТП із завданням потерпілим тілесних 
ушкоджень легкого ступеня тяжкості; суб’єктом правопорушення залишити 
тільки водія транспортного засобу, відповідальність інших суб’єктів за 
порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, передбачити в 
статті 127 КУпАП; передбачити відповідальність за повторність вчинення 
цього правопорушення. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження 
підтверджується тим, що основні його положення використано у: 
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− науково-дослідній сфері – при дослідженні теоретико-практичних 
проблем сфери безпеки дорожнього руху (акт впровадження 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ від 13.10.2016 
№ 10/16); 

− правотворчій діяльності – для вдосконалення законодавчих і 
підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у 
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (лист Комітету з питань 
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради 
України від 31.09.2016 № 04-18/12-1827); 

− правозастосовній сфері – для вдосконалення діяльності поліції щодо 
оформлення матеріалів ДТП без потерпілих. За результатами дослідження 
підготовлено методичні рекомендації «Особливості оформлення 
Національною поліцією матеріалів ДТП без потерпілих» (акт впровадження 
Управління патрульної поліції у м. Дніпро від 28.10.2016 № 1/16); 

− навчальному процесі – при підготовці навчально-методичних 
комплексів з дисциплін «Адміністративна діяльність Національної поліції», 
«Адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної поліції», (акт 
впровадження Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
від 13.10.2016 № 10-1/16). 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження 
оприлюднювалися на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 
конференціях: «Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти»: 
(Київ, 2014); «Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні» 
(Дніпропетровськ, 2016). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено у п’яти статтях, 
опублікованих у наукових фахових виданнях України та науковому періодичному 
виданні іншої держави, двох тезах наукових повідомлень на науково-практичних 
конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з переліку умовних 
скорочень, вступу, трьох розділів, які містять вісім підрозділів, висновків, списку 
використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації становить 188 сторінок, 
з яких 153 сторінки основного змісту. Список використаних джерел налічує 168 
найменувань і займає 17 сторінок, додатки викладено на 18 сторінках. 
 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено її зв’язок 
із науковими програмами, планами, темами, сформульовано мету, задачі, 
об’єкт і предмет дослідження, використані методи, нормативну й емпіричну 
базу, розкрито наукову новизну, теоретичне та практичне значення одержаних 
результатів і наведено дані щодо їхньої апробації. 
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Розділ 1 «Юридична природа адміністративної відповідальності за 
порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП» складається з 
трьох підрозділів, у яких досліджено загальні характеристики ДТП, генезис та 
особливості адміністративної відповідальності за порушення правил 
дорожнього руху, що спричинило ДТП. 

У підрозділі 1.1 «Поняття, ознаки та види дорожньо-транспортних 
пригод» окреслено коло проблемних питань, пов’язаних з адміністративною 
відповідальністю за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, 
розкрито базові категорії, що визначають властивості поняття ДТП. 

Визначено ознаки ДТП, до яких віднесено: обов’язкова участь у події 
транспортного засобу; перебування транспортного засобу в дорожньому русі в 
момент пригоди; наявність порушення вимог нормативів у сфері забезпечення 
безпеки дорожнього руху; наявність шкідливих наслідків у вигляді 
матеріальних збитків або поранень чи загибелі людей. 

Досліджено характеристики складових частин поняття ДТП: 
транспортний засіб, рух транспортного засобу, нормативи, що визначають 
правила руху транспортних засобів, основні правопорушення, через які 
найчастіше вчиняються ДТП, та наслідки, до яких може призвести ДТП. 

Проаналізовано законодавче визначення поняття ДТП, визначено його 
недоліки, а також розглянуто наукові погляди вчених щодо визначення 
вказаного вище поняття. На основі цього запропоновано власне визначення 
поняття ДТП як події, що сталася під час руху транспортного засобу через 
порушення нормативів у сфері дорожнього руху, що спричинило 
пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, 
залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна або внаслідок якої 
загинули чи дістали тілесних ушкоджень учасники дорожнього руху. Таким 
поняттям запропоновано замінити існуюче в Правилах дорожнього руху. 

Поняття ДТП розглянуто через призму адміністративно-правових 
відносин, елементами яких є юридична основа, юридичні факти, суб’єкти, 
об’єкти та предмет.  

Запропоновано класифікацію ДТП залежно від: виду юридичної 
відповідальності або наслідків; категорії учасників дорожнього руху та 
способу вчинення; наслідків і їх тяжкості; причин виникнення. 

У підрозділі 1.2 «Розвиток правового регулювання адміністративної 
відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що спричинило 
дорожньо-транспортну пригоду» розглянуто історико-правовий розвиток 
адміністративного законодавства, що визначає відповідальність за порушення 
правил дорожнього руху, що спричинило ДТП.  

Виділено періоди становлення адміністративної відповідальності за 
порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП:  

1) початок ХХ століття, коли сучасні українські землі входили до складу 
Російської та Австро-Угорської імперій – встановлення відповідальності за 
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протиправні дії, пов’язані управлінням гужевим транспортом, та розширенням 
законодавства у цій сфері з появою перших автомобілів; 

2) законодавство УРСР у сфері безпеки дорожнього руху у довоєнний 
період (1922-1941 роки) – регулювання суспільних відноси у сфері безпеки 
дорожнього руху в основному тимчасовими нормативно-правовими актами; 

3) законодавство УРСР у сфері безпеки дорожнього руху у воєнний та 
післявоєнний період (1941 – перша половина 60-х років XX ст.) – посилення 
відповідальності за порушення нормативів у сфері безпеки дорожнього руху та 
неодноразовий перегляд правил дорожнього руху;  

4) законодавство УРСР у сфері безпеки дорожнього руху на початку 60–х 
років XX ст. до проголошення незалежності України – прийняття 
Кримінального кодексу УРСР 1960 року, Кодексу України про адміністративні 
правопорушення 1984 року, виокремлення норм з охорони безпеки дорожнього 
руху, розмежування кримінальної та адміністративної відповідальності за 
порушення правил дорожнього руху, що спричинили ДТП;  

5) роки незалежності України – періодичні посилення та лібералізація 
адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що 
спричинило ДТП, а також запровадження механізму звільнення від 
адміністративної відповідальності за таке правопорушення осіб, цивільно-
правова відповідальність яких застрахована за певних умов. 

У підрозділі 1.3 «Сутність та особливість адміністративної 
відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП» 
розглянуто адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього 
руху, що спричинило ДТП, у контексті більш широких категорій, до яких 
входить дане поняття, а саме адміністративної відповідальності та 
адміністративної відповідальності у сфері безпеки дорожнього руху. 

Визначено поняття адміністративної відповідальності, яке 
запропоновано закріпити в КУпАП, доповнивши його статтею 9-1, а також 
адміністративної відповідальності у сфері безпеки дорожнього руху. На їх 
основі запропоновано поняття адміністративної відповідальності за порушення 
правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, як вид державного примусу, 
що реалізується в передбаченій законом процесуальній формі та відображає 
такий стан особи, при якому вона зазнає несприятливі наслідки морального, 
особистого, майнового чи організаційного характеру в результаті державного 
осуду вчиненого ним адміністративного правопорушення у сфері безпеки 
дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, 
вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд 
чи іншого майна, внаслідок порушення Правил дорожнього руху, інших 
нормативів у сфері дорожнього руху. 

Виділено особливості адміністративної відповідальності за порушення 
правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, до яких віднесено: встановлення 
на основі норм адміністративного права, які мають матеріальний і 
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процесуальний характер, виникнення тільки на підставі вчиненого 
правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, що завдало матеріальних 
збитків; провадження в справах про адміністративні правопорушення 
здійснюють визначене законом коло посадових осіб; існування особливої 
процедури звільнення від адміністративної відповідальності. 

Розділ 2 «Підстави адміністративної відповідальності за порушення 
правил дорожнього руху, що спричинило ДТП» складається з трьох 
підрозділів і присвячений розгляду нормативних, фактичних і процесуальних 
підстав адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього 
руху, що спричинило ДТП. 

У підрозділі 2.1 «Нормативні підстави адміністративної 
відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП» 
розглянуто нормативно-правові акти, що визначають адміністративну 
відповідальність за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, 
визначено їх недоліки та надано пропозиції щодо їх вдосконалення.  

З’ясовано, що до нормативних підстав адміністративної відповідальності 
за порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, віднесено 
систему норм, керуючись якою, компетентні посадові особи встановлюють 
наявність у особи складу адміністративного правопорушення, передбаченого 
статтею 124 КУпАП, та приймають рішення щодо застосування до 
правопорушника заходів адміністративної відповідальності. 

Розглянуто норми Правил дорожнього руху, порушення яких найчастіше 
призводить до ДТП, а також норми КУпАП, що встановлюють 
відповідальність за їх порушення, визначено недоліки цих норм та надано 
пропозиції щодо їх вдосконалення, а саме: 1) обґрунтовано необхідність 
зменшення гранично допустимого показника перевищення встановлених 
обмежень швидкості руху транспортних засобів; 2) ураховуючи подібність 
таких маневрів, як обгін та випередження, а також наявність однакових 
факторів ризику потрапляння в ДТП внаслідок порушення правил їх 
здійснення, запропоновано прирівняти наведені поняття шляхом внесення 
відповідних змін до Правил дорожнього руху; 3) ураховуючи відсутність 
відповідальності за порушення правил подання світлових сигналів про намір 
змінити смугу руху, що суттєво впливає на безпеку дорожнього руху, 
запропоновано внести зміни до частини 2 статті 122 КУпАП, а саме: слова 
«користування зовнішніми освітлювальними приладами або 
попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку» 
замінити на «правил маневрування» та інші. 

У підрозділі 2.2 «Фактичні підстави адміністративної відповідальності 
за порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП» розглянуто 
фактичні підстави адміністративної відповідальності за правопорушення, 
передбачене статтею 124 КУпАП, до яких віднесено дії чи бездіяльність, 
вчинені учасником дорожнього руху, які підпадають під ознаки 
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правопорушення, передбаченого статтею 124 КУпАП. 
Проаналізовано ознаки правопорушення, передбаченого статтею 124 

КУпАП, до яких віднесено діяння у вигляді дії чи бездіяльності, результатом 
якого є порушення Правил дорожнього руху, що спричинило матеріальні 
збитки, суспільна небезпека, протиправність, винність і караність.  

Розглянуто склад адміністративного правопорушення, передбаченого 
статтею 124 КУпАП: 

- безпосередній об’єкт правопорушення, до якого віднесено суспільні 
відносини, що складаються у сфері безпеки дорожнього руху та взяті під 
охорону статтею 124 КУпАП, а оскільки дана стаття включає в себе будь-яке 
порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП з матеріальними 
збитками, це можуть бути суспільні відносини, що забезпечують встановлений 
порядок керування транспортними засобами, при наданні послуг з перевезення 
пасажирів, вантажів, а також ті, що виникають з приводу порушень 
швидкісного режиму, порядку проїзду перехресть, проїзду залізничних 
переїздів та інших правил дорожнього руху. Оскільки правопорушення 
передбачає наслідки у вигляді матеріальних збитків, додатковим обов’язковим 
об’єктом правопорушення будуть також суспільні відносини у сфері власності; 

- об’єктивну сторону, яка полягає у протиправному діянні учасників 
дорожнього руху, внаслідок чого відбувається порушення правил дорожнього 
руху. Дане діяння може відбуватись як у формі активних дій, (перевищення 
встановленої швидкості руху), так і у формі бездіяльності (ненадання переваги у 
русі транспортним засобам, які користуються перевагою у русі при проїзді 
перехресть). Для кваліфікації діяння за статтею 124 КУпАП обов’язково 
повинні бути наслідки у вигляді пошкодження певних об'єктів, а також 
причинно-наслідковий зв'язок між діянням і наслідками; 

- суб’єктивну сторону правопорушення, яка характеризується 
наявністю вини у формі умислу або необережності щодо діяння у вигляді 
порушення правил дорожнього руху та тільки необережності щодо наслідків; 

- суб’єкт правопорушення, до якого відноситься не тільки особа, яка 
керує транспортним засобом, а будь-який учасник дорожнього руху, який є 
осудним і має вік, з якого настає адміністративна відповідальність. 

У зв’язку з тим, що водій як власник чи користувач транспортного 
засобу повинен нести підвищену відповідальність, оскільки в результаті 
порушення Правил дорожнього руху створює підвищену суспільну небезпеку, 
запропоновано в статті 124 КУпАП залишити суб’єктом правопорушення 
тільки водія транспортного засобу. Відповідальність інших учасників 
дорожнього руху за порушення Правил дорожнього руху, що спричинило 
ДТП, запропоновано передбачити в статті 127 КУпАП. 

У підрозділі 2.3 «Процесуальні підстави адміністративної 
відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП» 
розглянуто порядок, стадії та етапи документального оформлення 
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адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 124 КУпАП. 
До процесуальної підстави адміністративної відповідальності за 

порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, слід віднести: 
а) сукупність процесуальних документів, що складаються під час оформлення 
ДТП (протокол про адміністративне правопорушення, пояснення свідків та 
учасників пригоди, схема ДТП, висновок експерта); б) постанова суду в справі 
про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 124 КУпАП.  

Встановлено, що процесуальні документи, на підставі яких формується 
доказова база в справі про адміністративне правопорушення, складаються на 
першій стадії – адміністративне розслідування, у якій виділено шість етапів: 
1) прийом і реагування на заяву про ДТП; 2) охорона місця події й організація 
дорожнього руху; 3) встановлення осіб-учасників ДТП та очевидців (свідків) 
ДТП; 4) складання процесуальних документів за фактом вчинення ДТП; 
5) визначення винуватця ДТП і складання протоколу про адміністративне 
правопорушення; 6) підготовка та направлення справи про адміністративне 
правопорушення, передбачене статтею 124 КУпАП, на розгляд до суду. 

Запропоновано конкретизувати статтю 38 КУпАП у частині строків 
накладення адміністративного стягнення у разі закриття кримінального 
провадження, але за наявності в діях порушника ознак адміністративного 
правопорушення, а саме: визначити даний строк спеціальним, який не входить 
до загального строку накладення адміністративного стягнення. Також у наказі 
МВС України від 07.11.2015 № 1395 «Про затвердження Інструкції з 
оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у 
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному 
режимі» передбачити алгоритм дій поліцейського при отриманні матеріалів 
закритого кримінального провадження за статтею 286 КК України для 
вирішення питання про притягнення до адміністративної відповідальності за 
статтею 124 КУпАП. 

Розділ 3 «Зарубіжний досвід оформлення ДТП та напрями 
вдосконалення адміністративної відповідальності за порушення правил 
дорожнього руху, що спричинило ДТП» складається з двох підрозділів і 
присвячений розгляду міжнародних норм та стандартів щодо особливостей 
відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, 
оформлення матеріалів ДТП, а також розроблення пропозицій щодо 
вдосконалення національного законодавства в цій сфері. 

У підрозділі 3.1 «Зарубіжний досвід оформлення матеріалів ДТП» 
розглянуто особливості оформлення матеріалів ДТП у країнах Європейського 
Союзу, Сполучених Штатах Америки, Російської Федерації, Білорусії. 
Встановлено, що в зазначених країнах діє процедура спрощеного оформлення 
матеріалів ДТП, але в кожній із країн ця процедура має свої особливості. 

З урахуванням зарубіжного досвіду запропоновано такі заходи, 
направлені на вдосконалення процедури оформлення ДТП з матеріальним 
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збитком: 1) розширити можливості застосування спрощеної процедури 
оформлення ДТП без виклику на місце пригоди поліції; 2) збільшити граничну 
грошову суму відшкодування збитків для можливості оформлення матеріалів 
ДТП у спрощеному порядку; 3) встановити пряме відшкодування збитків 
потерпілим станціями технічного обслуговування транспортних засобів, які 
мають на це відповідний дозвіл; 4) скасувати адміністративну відповідальність 
за ДТП з матеріальними збитками; 5) встановити адміністративну 
відповідальність водіїв за порушення Правил дорожнього руху, що 
спричинило ДТП з завданням потерпілим тілесних ушкоджень легкого 
ступеня тяжкості; 6) запровадити інститут оформлення «європротоколу» 
працівниками станцій технічного обслуговування транспортних засобів, які 
мають на це відповідний дозвіл; 7) у разі встановлення працівником станції 
технічного обслуговування транспортних засобів невідповідності обставин 
ДТП Закону України від 17.02.2011 № 3045-VI «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо ДТП і виплати страхового відшкодування» 
останній зобов’язаний повідомити про це поліцію, яка встановлює особу, 
винну в спричиненні ДТП, норму правил дорожнього руху, порушення якої 
призвело до ДТП. У разі наявності в діях особи, винної в спричиненні ДТП, 
складу адміністративного правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху 
поліція притягує її до адміністративної відповідальності, якщо це входить до її 
компетенції, якщо ні – складає протокол про адміністративне 
правопорушення, інші процесуальні документи, які потім направляє до суду. 

У підрозділі 3.2 «Напрями вдосконалення адміністративної 
відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП» 
зроблено порівняльний аналіз адміністративної та кримінальної 
відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП. 
Встановлено прогалину в законодавстві, а саме відсутність будь-якої 
відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП 
з завданням потерпілим тілесних ушкоджень легкого ступеня тяжкості. 
Враховуючи це, запропоновано відповідні зміни до статті 124 КУпАП. 

Виявлено недоліки чинного законодавства, що визначає відповідальність 
посадових осіб у сфері безпеки дорожнього руху, а саме: 

- відсутність відповідальності за невиконання чи порушення своїх 
обов’язків при випуску транспортних засобів на лінію, що потягнуло за собою 
створення аварійної обстановки, пошкодження майна або завдання 
потерпілому легких тілесних ушкоджень; 

- відсутність відповідальності за невиконання чи порушення своїх 
обов’язків при будівництві, реконструкції, ремонті чи утриманні 
автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, інших дорожніх споруд, 
що потягнуло за собою пошкодження майна або завдання потерпілому легких 
тілесних ушкоджень. Надано пропозиції щодо вдосконалення законодавства з 
цього питання. У зв’язку з цим, запропоновано відповідні зміни до статей 128, 
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129, 139 та 140 КУпАП. 
 

ВИСНОВКИ 
 

У висновках дисертації запропоновано нове вирішення наукового 
завдання щодо удосконалення адміністративної відповідальності за порушення 
правил дорожнього руху, що спричинило ДТП. 

У результаті проведеного дослідження сформульовано ряд положень і 
рекомендацій, які конкретизовано в таких висновках. 

1. З’ясовано поняття ДТП, визначене в Правилах дорожнього руху, 
запропоновано його вдосконалити, а саме визначити його як подію, що сталася 
під час руху транспортного засобу через порушення нормативів у сфері 
дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, 
вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд 
чи іншого майна або внаслідок якої загинули чи дістали тілесних ушкоджень 
учасники дорожнього руху.  

Визначено ознаки ДТП: обов’язкова участь у події транспортного 
засобу; перебування транспортного засобу в дорожньому русі у момент 
пригоди; наявність порушення вимог нормативів у сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху; наявність шкідливих наслідків у вигляді матеріальних 
збитків або поранень чи загибелі людей. Запропоновано класифікацію ДТП 
залежно від: виду юридичної відповідальності або наслідків; категорії 
учасників дорожнього руху та способу вчинення; наслідків та їх тяжкості; 
причин виникнення. 

2. Розглянуто розвиток та еволюцію становлення правового регулювання 
адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що 
спричинило ДТП. Виділено п’ять періодів становлення адміністративної 
відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, 
від початку ХХ ст. до сучасності, аналіз яких дозволив виділити позитивні та 
негативні сторони історично обумовленої зміни законодавства, що 
встановлювало адміністративну відповідальність за порушення правил 
дорожнього руху, що спричинило ДТП. 

3. Запропоновано поняття адміністративної відповідальності за 
порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, як вид державного 
примусу, що реалізується в передбаченій законом процесуальній формі та 
відображає такий стан особи, при якому вона зазнає несприятливі наслідки 
морального, особистого, майнового чи організаційного характеру в результаті 
державного осуду вчиненого ним адміністративного правопорушення у сфері 
безпеки дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, 
вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд 
чи іншого майна, внаслідок порушення Правил дорожнього руху, інших 
нормативів у сфері дорожнього руху. Виділено особливі риси адміністративної 
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відповідальності за таке правопорушення: встановлення на основі 
матеріальних і процесуальних норм адміністративного права; виникнення 
тільки на підставі вчиненого правопорушення у сфері безпеки дорожнього 
руху, що завдало матеріальних збитків; провадження в справах про 
адміністративні правопорушення здійснюють визначене законом коло 
посадових осіб; існування особливої процедури звільнення від 
адміністративної відповідальності. 

4. Встановлено, що до нормативних підстав адміністративної 
відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, 
віднесено систему норм, керуючись якою, компетентні посадові особи 
встановлюють наявність у особи складу адміністративного правопорушення, 
передбаченого статтею 124 КУпАП, та приймають рішення щодо застосування 
до правопорушника заходів адміністративної відповідальності. Надано 
пропозиції щодо вдосконалення деяких з цих норм, а саме: що встановлюють 
швидкісний режим транспортних засобів; порядок здійснення обгону та 
випередження, маневрування та інші. 

5. Визначено фактичні підстави адміністративної відповідальності за 
порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, до яких віднесено 
дії чи бездіяльність, вчинені учасником дорожнього руху в конкретному місці в 
конкретний час, що спричинили матеріальні збитки внаслідок порушення 
Правил дорожнього руху. Обґрунтовано необхідність закріплення в Правилах 
дорожнього руху поняття «небезпечної дорожньо-транспортної ситуації».  

6. Встановлено процесуальну підставу адміністративної відповідальності 
за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП: а) сукупність 
процесуальних документів, що складаються під час оформлення ДТП 
(протокол про адміністративне правопорушення, пояснення свідків та 
учасників пригоди, схема ДТП, висновок експерта); б) постанова суду в справі 
про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 124 КУпАП. 
Визначено етапи першої стадії адміністративного розслідування, на якій 
складаються процесуальні документи, що визначають доказову базу в справі 
про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 124 КУпАП: 
1) прийом і реагування на заяву про ДТП; 2) охорона місця події й організація 
дорожнього руху; 3) встановлення осіб-учасників ДТП та очевидців (свідків) 
ДТП; 4) складання процесуальних документів за фактом вчинення ДТП; 
5) визначення винуватця ДТП і складання протоколу про адміністративне 
правопорушення; 6) підготовка та направлення справи про адміністративне 
правопорушення, передбачене статтею 124 КУпАП, на розгляд до суду. 

7. З урахуванням зарубіжного досвіду запропоновано такі заходи, 
направлені на вдосконалення процедури оформлення ДТП з матеріальним 
збитком в Україні: 1) розширити можливості застосування спрощеної 
процедури оформлення ДТП без виклику на місце пригоди поліції; 
2) збільшити граничну грошову суму відшкодування збитків для можливості 
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оформлення матеріалів ДТП у спрощеному порядку; 3) встановити пряме 
відшкодування збитків потерпілим станціями технічного обслуговування 
транспортних засобів, які мають на це відповідний дозвіл; 4) скасувати 
адміністративну відповідальність за ДТП з матеріальними збитками; 
5) встановити адміністративну відповідальність за ДТП з тілесними 
ушкодженнями легкого ступеня тяжкості; 6) запровадити інститут оформлення 
«європротоколу» працівниками станцій технічного обслуговування 
транспортних засобів, які мають на це відповідний дозвіл; 7) у разі 
встановлення працівником станції технічного обслуговування транспортних 
засобів невідповідності обставин ДТП Закону України від 17.02.2011 № 3045-
VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ДТП і 
виплати страхового відшкодування» останній зобов’язаний повідомити про це 
поліцію, яка встановлює особу, винну в спричиненні ДТП, норму правил 
дорожнього руху, порушення якої призвело до ДТП. У разі наявності в діях 
особи, винної в спричиненні ДТП, складу адміністративного правопорушення 
у сфері безпеки дорожнього руху, поліція притягує її до адміністративної 
відповідальності, якщо це входить до її компетенції, якщо ні – складає 
протокол про адміністративне правопорушення, інші процесуальні документи, 
які потім направляє до суду. 

8. Запропоновано такі напрями вдосконалення адміністративної 
відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП: 
у статті 124 КУпАП скасувати адміністративну відповідальність за 
спричинення ДТП з матеріальними збитками; встановити адміністративну 
відповідальність водіїв за порушення Правил дорожнього руху, що 
спричинило ДТП з завданням потерпілим тілесних ушкоджень легкого 
ступеня тяжкості; суб’єктом правопорушення залишити тільки водія 
транспортного засобу, відповідальність інших суб’єктів за порушення Правил 
дорожнього руху, що спричинило ДТП, передбачити в статті 127 КУпАП; 
передбачити відповідальність за повторність вчинення вказаного вище 
правопорушення протягом року; запропоновано встановити відповідальність 
посадових осіб у сфері безпеки дорожнього руху за невиконання чи 
порушення своїх обов’язків при випуску транспортних засобів на лінію, що 
потягнуло за собою створення аварійної обстановки, пошкодження майна або 
завдання потерпілому легких тілесних ушкоджень, а також за невиконання чи 
порушення своїх обов’язків при будівництві, реконструкції, ремонті чи 
утриманні автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, інших 
дорожніх споруд, що потягнуло за собою пошкодження майна або завдання 
потерпілому легких тілесних ушкоджень. Надано пропозиції щодо 
вдосконалення законодавства з цього питання. 

9. З метою вдосконалення адміністративної відповідальності за 
порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, запропоновано такі 
зміни до законодавства: 



16 

9.1) статтю 124 КУпАП викласти в такій редакції: 
Стаття 124. Порушення правил дорожнього руху, що спричинило 

потерпілому легкої тяжкості тілесне ушкодження. 
Порушення водіями транспортних засобів правил дорожнього руху, що 

спричинило потерпілому легкої тяжкості тілесне ушкодження, - 
тягне за собою накладення штрафу в розмірі сорока неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  
Повторне протягом року вчинення правопорушення, передбаченого 

частиною першою цієї статті, - 
тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на 

строк один рік; 
9.2) частину другу статті 128 КУпАП, викласти в такій редакції: 
Порушення, передбачені частиною першою цієї статті, що спричинили 

аварійну обстановку або пошкодження транспортних засобів, вантажів, 
автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи 
іншого майна або завдали потерпілому легке тілесне ушкодження, а так само 
повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, 
передбачених частиною першою цієї статті, - 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за 
технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадян - 
суб’єктів господарської діяльності в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян; 

9.3) частину третю статті 129 КУпАП викласти в такій редакції: 
порушення, передбачені частиною першою чи другою цієї статті, що 

спричинили аварійну обстановку або пошкодження транспортних засобів, 
вантажів, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд 
чи іншого майна або завдали потерпілому легке тілесне ушкодження, - 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за 
технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадян - 
суб’єктів господарської діяльності в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. 

Відповідно до цього частину третю статті 129 КУпАП вважати частиною 
четвертою; 

9.4) статтю 139 КУпАП доповнити частиною третьою такого змісту: 
Порушення, передбачені частиною першою цієї статті, що спричинили 

тілесні ушкодження легкого ступеня тяжкості, - 
тягнуть за собою адміністративний арешт на строк від десяти до 

п’ятнадцяти діб на громадян і накладення штрафу на посадових осіб, 
відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних 
засобів, утримання автомобільних доріг та вулиць, у розмірі п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадян - суб'єктів 
господарської діяльності – ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
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9.5) статтю 140 КУпАП доповнити частиною п’ятою такого змісту: 
Порушення, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї 

статті, що спричинили тілесні ушкодження легкого ступеня тяжкості, - 
тягнуть за собою адміністративний арешт на строк від десяти до 

п’ятнадцяти діб на громадян і накладення штрафу на посадових осіб у розмірі 
п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
адміністративний арешт на строк від п’яти до десяти діб, громадян - суб'єктів 
господарської діяльності – у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян та інші. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Кучеренко О.М. Адміністративна відповідальність за порушення 
правил дорожнього руху, що спричинило ДТП. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. – Дніпропетровський державний університет внутрішніх 
справ, Дніпро, 2016. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню питань 
адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що 
спричинило ДТП. У роботі розглянуто поняття й ознаки ДТП, запропоновано 
авторське визначення даного поняття.  

Виділено 5 періодів становлення адміністративної відповідальності за 
порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, від початку ХХ ст. до 
сучасності, аналіз яких дозволив виділити позитивні та негативні сторони 
історично-обумовленої зміни законодавства, що встановлювало адміністративну 
відповідальність за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП. 

Запропоновано на законодавчому рівні закріпити норму, яка б визначала 
поняття адміністративної відповідальності, сформульовано авторське 
визначення поняття адміністративної відповідальності за порушення правил 
дорожнього руху, що спричинило ДТП. 

Розглянуто нормативні, фактичні та процесуальні підстави 
адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що 
спричинило ДТП. Надано пропозиції щодо вдосконалення норм Правил 
дорожнього руху, порушення яких найчастіше призводить до ДТП, а також 
норм КУпАП, що встановлюють відповідальність за їх порушення. 

З урахуванням досвіду оформлення матеріалів ДТП у країнах ЄС та 
США запропоновано в Україні вжити заходів щодо розширення можливостей 
спрощеного порядку оформлення матеріалів ДТП. Сформульовано напрями 
вдосконалення адміністративної відповідальності за порушення правил 
дорожнього руху, що спричинило ДТП. 

Ключові слова: адміністративна відповідальність, ДТП, безпека 
дорожнього руху, процедура оформлення матеріалів ДТП. 
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Кучеренко А.Н. Административная ответственность за нарушение 

правил дорожного движения, повлекшее ДТП. – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
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по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 
право; информационное право. – Днепропетровский государственный 
университет внутренних дел, Днепр, 2016. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию вопросов 
административной ответственности за нарушение правил дорожного 
движения, повлекшее ДТП. В работе рассмотрены понятия и признаки ДТП, 
предложено авторское определение понятия ДТП. Предоставлена 
классификация ДТП по следующим критериям: в зависимости от вида 
юридической ответственности или вида юридических последствий; в 
зависимости от категории участников дорожного движения и способа 
совершения; в зависимости от последствий и их тяжести; по причинам 
возникновения. 

Выделено 5 периодов становления административной ответственности 
за нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП, с начала ХХ в. до 
современности, анализ которых позволил выделить положительные и 
отрицательные стороны исторически обусловленного изменения 
законодательства, которое устанавливало административную ответственность 
за нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП. 

Рассмотрено административную ответственность за нарушение правил 
дорожного движения, повлекшее ДТП, в контексте более широких категорий, 
в которые входит данное понятие, а именно административной 
ответственности и административной ответственности в сфере безопасности 
дорожного движения. Предложено на законодательном уровне закрепить 
норму, которая бы определяла понятие административной ответственности, 
сформулировано авторское определение понятия административной 
ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП. 

Рассмотрены нормативные, фактические и документальные основания 
административной ответственности за нарушение правил дорожного 
движения, повлекшее ДТП. Даны предложения по совершенствованию норм 
Правил дорожного движения, нарушение которых чаще всего приводит к ДТП, 
а также норм КоАП, устанавливающих ответственность за их нарушение. 

С учетом опыта оформления материалов ДТП в странах ЕС и США 
предложено в Украине принять меры по расширению возможностей 
упрощенного порядка оформления материалов ДТП. 

Предложены следующие направления совершенствования 
административной ответственности за нарушение правил дорожного 
движения, повлекшее ДТП: в статье 124 КУоАП исключить 
административную ответственность за нарушение Правил дорожного 
движения, повлекшее ДТП с материальным ущербом, ввести 
административную ответственность за нарушение правил дорожного 
движения, повлекшее ДТП с причинением пострадавшим телесных 
повреждений легкой степени тяжести; установить ответственность 
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должностных лиц в сфере безопасности дорожного движения за невыполнение 
или нарушение своих обязанностей при выпуске транспортных средств на 
линию, что повлекло за собой создание аварийной обстановки, повреждения 
имущества или нанесения потерпевшему легких телесных повреждений, а 
также за невыполнение или нарушение своих обязанностей при строительстве, 
реконструкции, ремонте или содержании автомобильных дорог, улиц, 
железнодорожных переездов, других дорожных сооружений, что повлекло за 
собой повреждение имущества или причинение пострадавшему легких 
телесных повреждений. Даны предложения по совершенствованию 
законодательства по этому поводу. 

Ключевые слова: административная ответственность, ДТП, 
безопасность дорожного движения, процедура оформления материалов ДТП. 
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The thesis is on complex investigation for traffic violations that caused 
vehicular accident. The concept of a vehicular accident and its characteristics have 
been studied and author’s definition of this concept has been offered. 

5 periods – since the beginning of the 20th century till present – in the 
formation of the administrative responsibility for traffic violation causing vehicular 
accident have been specified.  

It has been offered to entrench the rule defining the administrative 
responsibility at the legislative level. Author’s definition of the administrative 
responsibility that caused vehicular accident have been made. 

Regulatory, factual and procedural backgrounds of administrative 
responsibility for traffic violation causing vehicular accident have been considered. 
Propositions to improve the norms of traffic rules that lead to vehicular accidents 
being violated have been offered.  It also concerned Code of Administrative 
Violations of Ukraine, that defines responsibilities for violations. 

Considering the experience of vehicular accidents official registration in the 
EU countries and in the USA, it has been offered to take measures for widening the 
range of vehicular accident official registration simplifications. Ways of the  
administrative responsibilities for traffic rules violations improvements that caused 
vehicular accident have been defined.   
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