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ВСТУП 

 
Актуальність теми. Протягом останнього десятиліття в нашій країні 

суттєво збільшився автомобільний парк, який на сьогодні складає понад 

15 млн одиниць. У сучасних умовах транспорт відіграє поки що незамінну 

роль у процесі пересування пасажирів та вантажів. Але поряд із перевагами, 

які має автомобільний транспорт, він завдає суспільству величезних втрат, 

пов’язаних із загибеллю чи пораненням людей, а також матеріальними 

збитками внаслідок дорожньо-транспортних пригод (далі – ДТП). Щорічно в 

Україні трапляється понад 25 тис. ДТП, в яких гине понад 4 тис. осіб та 

отримують травми різного ступеня тяжкості понад 30 тис. осіб. 

Ефективне використання адміністративної відповідальності 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. 

Водночас результати соціологічного опитування, проведеного в межах 

дисертаційного дослідження, свідчать про недоліки законодавчого 

регулювання порядку оформлення матеріалів ДТП. На це вказали опитаних 

78 % водіїв, які потрапляли в ДТП. Значна частина (63 %) респондентів 

вказали на низьку якість оформлення ДТП працівниками поліції. 

Наявність законодавчих недоліків, що визначають адміністративну 

відповідальність за порушення Правил дорожнього руху, що спричинило 

ДТП, призводить до незабезпечення принципу 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, 
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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 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 і 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, 

вироблення науково обґрунтованих пропозицій для удосконалення 

оформлення матеріалів ДТП та забезпечення прав та законних інтересів 

учасників дорожнього руху. 

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 додатку 8), розроблене в межах наукової теми «Актуальні 

проблеми забезпечення безпеки та правопорядку в Україні» (державний 

реєстраційний номер 0112U003548), дослідження якої здійснюється в 
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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 лютого 2015 року. 

Тематика дисертаційного дослідження корелює 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 р. 

(протокол № 3). 

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає в тому, щоб на 

основі аналізу чинного законодавства та практики його застосування, а також 

вітчизняних наукових досягнень та зарубіжного досвіду узагальнити 

теоретичні та практичні аспекти адміністративної відповідальності за 

порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, надати 

пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху, розроблення рекомендацій щодо оформлення 

матеріалів ДТП.  

Для досягнення зазначеної мети в дисертації були поставлені такі 

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 
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ДТП, та надати 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. 

Предмет дослідження – 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-правових явищ у їхніх 

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 



9 

адміністративної відповідальності, в тому числі за порушення норм 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 та 

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 та 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 притягнення до 

відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що спричинило 

ДТП.  

Емпіричною базою дослідження є 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, понад 1000  справ про 

адміністративні правопорушення у вигляді порушень Правил дорожнього 

руху, що спричинило ДТП. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що 

дисертація є однією з перших в Україні комплексних монографічних праць, 

присвячених адміністративній відповідальності за порушення Правил 

дорожнього руху, що спричинило ДТП. У результаті проведеного 

дослідження сформульовано низку нових теоретичних положень, 
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обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства 

України у сфері безпеки дорожнього руху, а також рекомендації щодо 

оформлення матеріалів ДТП, зокрема: 

уперше: 

− сформульовано авторське визначення поняття адміністративної 

відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, що спричинило 

ДТП, як виду державного примусу, що реалізується в передбаченій законом 

процесуальній формі та відображає такий стан особи, при якому вона зазнає 

несприятливих наслідків морального, особистого, майнового чи 

організаційного характеру в результаті державного осуду вчиненого нею 

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 у Правилах дорожнього руху 

поняття небезпечної дорожньо-транспортної ситуації, під якою пропонується 

розуміти раптове виникнення на шляху рухомого транспортного засобу 

перешкоди або велику ймовірність виникнення такої перешкоди вже в 

наступний момент, уникнення якої можливе лише шляхом застосування 

екстреного гальмування чи зміни місця розміщення на проїжджій 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 у 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 у 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 виді 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; 
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− 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 полягає в 

тому, що окремі його положення, висновки та пропозиції можуть бути 

використані: 

− у науково-дослідній сфері – як основа для подальшої розробки 

проблематики адміністративних правовідносин у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху; 

− у правотворчій діяльності – для внесення змін до законодавчих 

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); 

− у правозастосовній сфері – для вдосконалення діяльності 

працівників МВС України щодо видання адміністративних актів у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху;  

− у навчальному процесі – для вдосконалення навчально-

методичного забезпечення дисциплін «Адміністративна діяльність 

національної поліції», «Адміністративно-юрисдикційна діяльність 

Національної поліції», «Організація діяльності Національної поліції щодо 

забезпечення публічної безпеки і порядку». 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження 
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оприлюднювалися на двох міжнародних та всеукраїнських науково-

практичних конференціях: «Безпека дорожнього руху: правові та 

організаційні аспекти» (Київ, 12 листопада 2014 року); «Проблеми та стан 

дотримання захисту прав людини в Україні» (Дніпропетровськ, 19 травня 

2016 року). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено в 

п’яти наукових статтях, опублікованих у фахових юридичних виданнях 

України, та в тезах доповідей на двох міжнародних і всеукраїнських науково-

практичних конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

ЮРИДИЧНА ПРИРОДА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ, ЩО 

СПРИЧИНИЛО ДТП 

 

 

1.1. Поняття, ознаки та види дорожньо-транспортних пригод 

 

Дорожньо-транспортні пригоди становлять одну з основних причин 

травмування та загибелі в нашому суспільстві. За роки незалежності нашої 

країни внаслідок дорожньо-транспортних пригод (далі – ДТП) загинуло 

понад 140 тис. осіб та травмовано понад 1 млн. Дорожньо-транспортний 

травматизм завдає неабиякої шкоди продуктивним силам суспільства. Так, 

більше половини загиблих та травмованих у дорожньо-транспортних 

пригодах – це працездатне населення віком від 18 до 45 років, що, крім 

іншого, суттєвим чином відбивається на демографічних процесах відтворенні 

населення. Крім того, це негативне соціальне явище спричиняє державі 

величезних економічних втрат, які складають більше 5 млрд. доларів США. 

Проблема аварійності на дорогах України стосується кожного, оскільки всі 

ми є учасниками дорожнього руху як пішоходи, водії транспортних засобів 

чи пасажири.  

Рівень безпеки дорожнього руху залежить від багатьох факторів 

починаючи від державної політики, якості дорожньої інфраструктури і 

закінчуючи правовою культурою учасників дорожнього руху. Одним з 

напрямів зменшення кількості ДТП є дієвий механізм притягнення до 

відповідальності, забезпечений принципом невідворотності уникнення 

державного осуду кожної винної особи. Тобто важливим фактором, який 

впливає на рівень дорожньо-транспортного травматизму, є система 

відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, в тому числі за ті, 
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що призводять до ДТП, якість оформлення матеріалів ДТП, установлення та 

усунення причин та умов, що сприяють ДТП. Для запобігання ДТП з 

тяжкими наслідками потрібно якісно та ефективно реагувати на вчинення 

ДТП без потерпілих та з потерпілими, яким завдано тілесні ушкодження 

невеликої тяжкості. Це потребує належного законодавчого забезпечення 

процедури оформлення ДТП, професійних навиків відповідних посадових 

осіб Національної поліції, що здійснюють оформлення ДТП, та справедливої 

міри відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, що призвели 

до ДТП. Водночас практика доводить, що при визначенні відповідальності за 

ДТП закон застосовується неоднозначно. У схожих ситуаціях суди по-

різному застосовують санкції за статтею 124 КУпАП: в одних випадках 

накладають штраф, в інших – позбавляють права на керування 

транспортними засобами. Санкції за створення аварійної обстановки є 

більшими, ніж за порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, 

хоч останній вид правопорушення має більшу суспільну небезпеку. Відсутня 

відповідальність за порушення Правил дорожнього руху, що спричинило 

легкі тілесні ушкодження. Це стосується як громадян, так і посадових осіб. 

Також у КУпАП відсутня відповідальність за порушення правил 

маневрування, а саме це правопорушення є однією з основних причин ДТП.  

Пошук напрямів вдосконалення законодавчого забезпечення та 

практичної реалізації адміністративної відповідальності за порушення 

Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, вимагає перш за все 

дослідження поняття ДТП, змісту та видів ДТП.  

Поняття ДТП визначено в п. 1.10 Правил дорожнього руху як подія, що 

сталася під час руху транспортного засобу, внаслідок якої загинули або 

поранені люди чи завдані матеріальні збитки [1].  

Отже, по-перше, дорожньо-транспортна пригода – це подія 

(небезпечний або страховий випадок), яка завжди має негативні наслідки та 

тенденції. 

З визначення, яке закріплене в Правилах дорожнього руху, можемо 
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виділити такі ознаки ДТП: 

- ДТП можливе лише за участю транспортного засобу; 

- транспортний засіб повинен перебувати у процесі дорожнього 

руху у момент пригоди; 

- ДТП є наслідком порушення вимог нормативів у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху; 

- ДТП спричиняє шкідливі наслідки у вигляді матеріальних збитків 

або поранень чи загибелі людей. 

Для того щоб отримати повне уявлення про ДТП і його учасників, слід 

вияснити, що розуміється під поняттям транспортного засобу та механічного 

транспортного засобу. Транспортним засобом, відповідно до Правил 

дорожнього руху, є пристрій, призначений для перевезення людей і (або) 

вантажів, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи 

механізмів [1]. Усі транспортні засоби поділяють на механічні та 

немеханічні. Механічним транспортним засобом, відповідно до Правил 

дорожнього руху, є транспортний засіб, що приводиться в рух за допомогою 

двигуна. Цей термін поширюється на трактори, самохідні машини і 

механізми, а також тролейбуси та транспортні засоби з електродвигуном 

потужністю понад 3 кВт [1].  

У примітці до статті 286 КК України перелічено транспортні засоби, на 

яких може бути вчинено даний злочин. До них належать всі види 

автомобілів, а також мотоцикли та інші механічні транспортні 

засоби [2, с. 783]. Серед автомобілів є вантажні й легкові, машини 

спеціального призначення – санітарні, пожежні, спортивні, автокрани, 

навантажувачі, вишки, поливальні, а також автобуси. Трактори – це 

самохідні колісні машини та машини на гусеничному ходу, призначені для 

перевезення вантажів, а також виконання різноманітних робіт – 

сільськогосподарських, будівельних, лісових тощо. Трамваї і тролейбуси 

(пасажирські, вантажні, колієукладальні, ремонтні, спеціального 

обслуговування) належать до міського електротранспорту, рух якого 
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здійснюється відповідно до Правил дорожнього руху. Мотоцикли і 

моторолери (дорожні, спортивні, спеціального призначення) можуть бути з 

боковим причепом та без нього. Вони повинні мати двигун з робочим 

об’ємом 50 куб. см і більше. Сюди також слід відносити мотоколяски та інші 

транспортні засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кг 

[3]. 

До інших механічних транспортних засобів належать такі, що 

приводяться в рух за допомогою двигуна. Це різного роду всюдиходи, 

аеросани, амфібії тощо, крім мопедів, тобто двоколісних транспортних 

засобів, які мають двигун з робочим об’ємом до 50 куб. см [3, с. 282, 4, с. 34].  

Тобто кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки 

дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу може наставати 

відносно осіб, які керують лише механічними транспортними засобами. На 

відміну від кримінальної, адміністративна відповідальність за порушення 

Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, може наставати за керування 

не тільки механічними, а й немеханічними транспортними засобами. 

Практично у всіх випадках виникненню ДТП передує одне чи декілька 

порушень нормативів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та правил 

експлуатації транспорту (винятки – нещасні випадки посідають дуже 

незначний відсоток). Ці порушення можуть здійснювати як учасники 

дорожнього руху – водії транспортних засобів, пішоходи, пасажири, 

велосипедисти, так і посадові особи автопідприємств та дорожніх служб. 

Порушення Правил дорожнього руху водіями транспортних засобів 

найчастіше полягають у перевищенні встановленої та безпечної швидкості 

руху, проїзді на заборонений сигнал світлофора або жест регулювальника, 

порушенні вимог дорожніх знаків та розмітки проїжджої частини доріг, 

порушенні правил обгону і зустрічного роз’їзду, безпечної дистанції та 

інтервалу, розташування транспортних засобів на проїжджій частині та ін. 

Пішоходи найчастіше порушують Правила дорожнього руху у вигляді 

виходу на проїжджу частину з-за транспортних засобів, що стоять, та будь-
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яких об'єктів, що обмежують оглядовість, не впевнившись у відсутності 

транспортних засобів, що наближаються, переходу проїжджої частини не у 

встановлених місцях та ін. 

Порушення відповідних правил посадовими особами, що призводять до 

ДТП, полягають у неналежному контролі за технічним станом транспортних 

засобів та станом, у якому перебуває водій. До цієї групи правопорушень 

належать: випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан, обладнання 

або комплектність яких не відповідає вимогам правил і стандартів, що 

стосується убезпечення безпеки дорожнього руху; допуск до керування 

транспортними засобами водіїв, які перебувають у стані алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп’яніння, або у хворобливому стані, або під 

впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, 

або осіб, які не мають права керування транспортним засобом. Інші не менш 

важливі порушення посадовими особами відповідних правил, що призводять 

до ДТП, стосуються безпосередньо вулично-шляхової мережі. До цієї 

категорії правопорушень належать порушення або невиконання правил, норм 

та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху під час 

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, 

вулиць та залізничних переїздів і дорожніх споруд, невжиття заходів щодо 

своєчасної заборони або обмеження руху чи позначеннях на автомобільних 

дорогах і вулицях місць провадження робіт. 

Важливою ознакою ДТП, яка призводить до шкідливих наслідків, є 

завдання матеріальних збитків або тілесних ушкоджень чи загибелі людей. 

Це є основною відмінністю ДТП від створення аварійної обстановки, коли в 

результаті протиправних дій водія транспортного засобу інші учасники 

дорожнього руху були змушені різко змінити швидкість, напрям руху або 

вжити інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки 

інших громадян. До аварійної обстановки можна віднести, наприклад, 

випадки, коли автомобіль, що рухався слизькою дорогою, пішов у занос, 

через що самовільно розвертається, здійснює виїзд на зустрічну смугу, чим 
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змушує інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрям 

руху або вжити інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або 

безпеки інших громадян, але при цьому жоден з учасників дорожнього руху 

не отримує жодних ушкоджень, а вантаж чи інше майно залишаються 

неушкодженими.  

Правила дорожнього руху є не єдиним нормативно-правовим актом, 

який надає визначення поняття ДТП. У підзаконних нормативно-правових 

актах наводяться такі визначення ДТП: подія, що сталася під час руху 

транспортного засобу й унаслідок якої загинули або поранені люди чи 

завдані матеріальні збитки [5]; подія (небезпечний випадок), що сталася під 

час руху дорожнього транспортного засобу, унаслідок якої загинули або 

травмовані люди чи завдані матеріальні збитки [6]. 

Відсутній єдиний підхід до визначення даного поняття і серед 

науковців. Так, на думку О.М. Бандурки, ДТП є станом, який виникає під час 

руху механічних транспортних засобів, що призвів до смерті або тілесних 

пошкоджень людей, пошкодження транспортних засобів, вантажів, шляхів та 

іншого майна [7, c. 185]. 

А.О. Граділь визначає ДТП (в адміністративно-правовому аспекті) як 

обставину (дію чи подію), яка сталася під час руху транспортного засобу, 

внаслідок якої загинули або були поранені люди чи/та завдано матеріальних 

збитків фізичним або юридичним особам, за яку настає адміністративна 

відповідальність, що вимагає застосування суб’єктами публічної 

адміністрації та судом адміністративно-правових норм матеріального і 

процесуального характеру [8, с. 18]. 

Як бачимо, обидва автора відмовляються від вживання терміна «подія» 

в своєму визначенні поняття ДТП. А.О. Граділь у цьому значенні вживає 

термін «обставина», в який він вкладає поняття дії та події. 

На наш погляд, у визначенні поняття ДТП потрібно робити акцент на 

іншому, а саме на вказівці на те, що подія сталася через порушення 

нормативів саме у сфері дорожнього руху. Адже існують випадки, коли 
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обставини події, пов’язані з транспортними засобами, дуже схожі на ДТП, 

навіть можуть містити деякі кваліфікуючі обставини останньої, але не є 

такими. Сюди слід віднести: 

1) пригоди, які сталися внаслідок порушення водіями техніки безпеки і 

правил експлуатації транспортних засобів у процесі зчеплення (розчеплення) 

з причепами або встановлення на них спеціального обладнання чи 

механізмів, запуску двигуна за допомогою пускової рукоятки, проведення 

ремонту транспортного засобу тощо; 

2) пригоди за участю тракторів, інших самохідних машин і механізмів, 

що сталися внаслідок порушення техніки безпеки під час виконання ними 

основних виробничих операцій (польові роботи, прокладання траншей, 

лісозаготівля, робота в кар'єрах, вантажно-розвантажувальні роботи, що 

виконуються за допомогою автокранів чи методом самоскиду, установлення 

щогл, опор тощо); 

3) пригоди, які сталися під час тренувань і змагань з автомобільних чи 

мотоциклетних видів спорту, якщо постраждали водії-спортсмени, судді чи 

інший персонал, що обслуговує спортивні заходи, або глядачі;  

4) пригоди за участю велосипедів та гужового транспорту, які сталися 

під час їх руху і учасниками яких не були інші транспортні засоби чи 

пішоходи, за умови, що при цьому не завдано шкоди майну, життю чи 

здоров'ю третіх осіб;  

5) пригоди, які сталися внаслідок стихійного лиха, за умови, що 

транспортний засіб не рухався [9]. 

Це можна пояснити на таких прикладах.  

Приклад 1. 

Якщо автогрейдер, що виконує профілювання узбіччя автомобільної 

дороги, наїжджає на автомобіль, що стоїть, то ця пригода не буде дорожньо-

транспортною. 

Якщо автогрейдер у процесі роботи зіткнувся з транспортним 

засобом, який рухався, або скоїв зіткнення чи наїзд, пересуваючись у 
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транспортному положенні (ніж чи розпушувач у піднятому стані), то в 

наявності факт ДТП [10]. 

Це пояснюється тим, що в першому випадку здійснюється порушення 

правил виконання дорожньо-будівельних робіт, а у другому – наявний факт 

порушення Правил дорожнього руху. 

Приклад 2. 

Коли водій трактору наїжджає на перешкоду під час оранки поля, то 

виникає пригода, що пов’язана з порушенням правил виконання 

сільськогосподарських робіт. Але у тому випадку, якщо трактор виконував 

на полі транспортну роботу (наприклад, буксирував причеп) та скоїв наїзд на 

перешкоду, то ця пригода кваліфікується як дорожньо-транспортна [10]. 

Отже, пропонуємо таке визначення ДТП: це подія, 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 або дістали тілесних ушкоджень 

учасники дорожнього руху. Цією дефініцією запропоновано замінити 

існуючу в Правилах дорожнього руху. 

Розглянемо ДТП крізь призму адміністративно-правових відносин, 

елементами яких є юридична основа, юридичні факти, суб’єкти і об’єкти.  

Юридичною основою  є адміністративно-правові норми – як 

матеріальні, так і процесуальні, – на підставі яких виникають відносини [11]. 

Адміністративно-правові відносини при вчинені ДТП виникають на підставі 

порушення нормативів у сфері дорожнього руху. До них перш за все 

належать Правила дорожнього руху України, Закон України «Про дорожній 

рух» та інші нормативно-правові акти в цій сфері. Якщо ДТП кваліфікуються 

саме як адміністративне правопорушення, то порядок притягнення винних та 

сама відповідальність встановлюється КУпАП. 

Юридичним фактом при вчиненні ДТП є подія, що сталася під час 

руху транспортного засобу внаслідок порушення нормативів у сфері 
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дорожнього руху, в результаті якої загинули або поранені люди чи завдані 

матеріальні збитки. 

Суб’єкти – це конкретні учасники адміністративно-правових відносин, 

юридичні та фізичні особи, наділені правами та обов’язками у сфері 

управлінської діяльності. Передумовою вступу названих суб’єктів у 

конкретні адміністративно-правові відносини є наявність у них 

правоздатності та дієздатності [11]. Суб’єктами адміністративно-правових 

відносин ДТП є водії транспортних засобів, уповноважені посадові особи 

поліції, суд, пасажири, пішоходи, інші учасники дорожнього руху, які 

причетні до ДТП, свідки та поняті. 

Слід зазначити, що в разі відсутності серед суб’єктів ДТП 

уповноважених посадових осіб поліції, суду, які в даному випадку 

виступають органами публічної адміністрації, ці відносини переходять у 

сферу цивільно-правового регулювання. 

Об’єктом адміністративно-правових відносин є те,  стосовно чого 

виникають, розвиваються і припиняються адміністративно-правові 

відносини. На наш погляд, до об’єктів адміністративно-правових відноси при 

ДТП слід віднести життя та здоров’я учасників дорожнього руху, право 

власності, а також безпеку дорожнього руху. 

Вважаємо, що як окрему складову адміністративно-правових відносин 

при ДТП, яка суттєво впливає на їх розвиток, слід назвати їх предмет. До 

предмету таких відносин слід віднести транспортні засоби та інше майно 

учасників дорожнього руху. 

Для більш повного розкриття механізму вчинення ДТП потрібно 

охарактеризувати його класифікацію. 

На кваліфікацію діяння у вигляді порушення Правил дорожнього руху, 

що спричинило ДТП, а також на вибір тієї чи іншої галузі права впливає 

ступінь тяжкості її наслідків. Виходячи з цього, важливою є класифікація 

ДТП, яку можна визначити за такими критеріями: 

1. Залежно від виду юридичної відповідальності або виду юридичних 
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наслідків: 

а) ДТП, за які передбачена адміністративна відповідальність;  

б) ДТП, за які передбачена кримінальна відповідальність; 

в) ДТП, за які передбачена цивільно-правова відповідальність.  

Вагоме місце у правовій системі регулювання суспільних відносин у 

сфері попередження, оформлення та усунення наслідків ДТП належить 

адміністративно-правовим нормам. Вони регулюють відносини, які 

виникають між уповноваженими на те органами (Національною поліцією) та 

учасниками ДТП, наслідками якої є лише матеріальні збитки у вигляді 

пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, 

залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна. При цьому 

працівники Національної поліції встановлюють винну особу, яка порушила 

Правила дорожнього руху, а також причинно-наслідковий зв'язок між таким 

порушенням та вказаними наслідками. Відповідальність за таке 

правопорушення передбачена статтею 124 КУпАП.  

За порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, 

передбачено кримінальну відповідальність в тому разі, якщо вона завдала 

потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження чи більш тяжкі 

наслідки. 

Цивільна відповідальність передбачає обов’язок відшкодування 

матеріальних та моральних збитків, які завдані внаслідок спричинення ДТП 

винною особою. 

2. Залежно від категорії учасників дорожнього руху та способу 

вчинення усі ДТП поділяються на такі види: 

а) зіткнення; 

б) перекидання; 

в) наїзд на транспортний засіб, що стоїть; 

г) наїзд на перешкоду; 

д) наїзд на пішохода; 

е) наїзд на гужовий транспорт; 
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є) наїзд на тварин; 

ж) падіння пасажира; 

з) падіння вантажу. 

Ці види ДТП визначаються наказом МВС України 

від 28.12.2005 № 1242 «Про затвердження картки обліку дорожньо-

транспортних пригод та Інструкції щодо її заповнення» [12]. Визначення 

видів ДТП необхідно для їх обліку та аналізу, а також для вжиття заходів 

щодо усунення причин та умов, що сприяють вчиненню подібних 

правопорушень. Охарактеризуємо кожен з цих видів. 

Під зіткненням слід розуміти пригоду, під час якої зіткнулися між 

собою декілька транспортних засобів, що рухалися, або ж одного рухомого 

транспортного засобу з іншим нерухомим, але який раптово зупинився. 

До перекидань належать тільки ті пригоди, за яких транспортний засіб, 

що рухався, втрачає стійкість та перекидається внаслідок упливу 

несприятливих погодних умов, технічної несправності, неправильного 

розміщення чи закріплення вантажу, а також через застосування 

неправильних прийомів керування. Наприклад, якщо автомобіль перекинувся 

внаслідок перевищення критичної швидкості руху на повороті – це 

перекидання. Якщо ж водій різко змінює напрямок руху автомобіля після 

незначного бокового зіткнення з іншими транспортними засобам та 

внаслідок цього перекидається, то ця пригода кваліфікується як зіткнення 

[13]. 

Наїзд на транспортний засіб, що стоїть, – пригода, під час якої 

транспортний засіб, що рухався, наїхав на транспортний засіб, що стояв, а 

також на причіп чи напівпричіп. Слід відрізняти цю пригоду від наїзду на 

транспортний засіб, що раптово зупинився, яка належить до зіткнення [12]. 

Наїзд на перешкоду – пригода, під час якої транспортний засіб наїхав 

чи наштовхнувся на нерухомий предмет (опора шляхопроводу чи естакади, 

стовп, огорожа, дерево, щогла, паркан, будівельні матеріали тощо) [12]. 

Наїзд на пішохода – пригода, під час якої транспортний засіб (у тому 
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числі вантаж, який перевозиться) наїхав на людину чи вона сама 

наштовхнулася на транспортний засіб, що рухався [12]. 

Погоджуємось з В.Ф. Коробкіним, який до наїздів на пішоходів 

відносить також випадки наїзду на людей, які каталися на самокатах, санках, 

ковзанах, лижах, а також пересувалися в інвалідних колясках без двигуна. 

Наприклад, громадянин Б., перебуваючи в нетверезому стані, стояв на узбіччі 

дороги. У момент коли повз нього проїжджав вантажний автомобіль, він 

похитнувся у бік проїзної частини та був збитий замикаючим гаком правого 

борту вантажівки. Ця пригода кваліфікується як наїзд на пішохода  [13]. 

Наїзд на велосипедиста – пригода, під час якої транспортний засіб 

наїхав на велосипедиста чи останній сам наштовхнувся на транспортний 

засіб, що рухався [12]. 

Наїзд на гужовий транспорт – пригода, під час якої транспортний засіб 

наїхав на запряжених тварин або візок, що вони транспортували, або 

запряжені тварини чи візок, який вони транспортували, ударилися об 

транспортний засіб, що рухався [12].  

Наїзд на тварин – пригода, під час якої транспортний засіб наїхав на 

птахів, диких чи домашніх тварин (включаючи в’ючних та верхових) або ці 

тварини чи птахи наштовхувалися на транспортний засіб, що рухався, і 

внаслідок чого постраждали люди чи завдані матеріальні збитки [12]. 

Падіння пасажира – пригода, під час якої людина випала із 

транспортного засобу, що рухався, або впала у салоні транспортного засобу 

(внаслідок різкого гальмування, прискорення чи зміни напряму його руху) 

[13]. 

Падіння пасажирів, що виникають при зіткненнях, перекиданнях чи 

наїздах транспортних засобів на перешкоду, до цього виду ДТП не належать. 

Наприклад, пасажир автобусу отримав тілесні ушкодження внаслідок падіння 

від поштовху, що виник при наїзді автобусу на каміння бордюру. Така 

пригода буде кваліфікуватись як наїзд на перешкоду [13]. 

Падіння вантажу – пригода, під час якої є постраждалі від падіння 
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вантажу, що перевозився. До цього виду належить пригода, що сталася 

внаслідок відкинутого колесом механічного транспортного засобу 

предмета [14, с. с. 9-10]. 

3. Залежно від наслідків та їх тяжкості усі ДТП можна розподілити на 

такі види:  

- ДТП з матеріальними збитками, незалежно від їх розміру (за 

умови відсутності загиблих та поранених).  

- ДТП із загиблими або травмованими людьми – якщо в результаті 

ДТП люди отримали тілесні ушкодження або загинули.  

- ДТП з тяжкими наслідками та резонансні. 

До основного матеріального збитку від ДТП можна віднести ремонтні 

роботи щодо відновлення транспортних засобів, автомобільних доріг, 

вантажів тощо. Додатковим матеріальним збитком можуть бути втрати, які 

понесли інші учасники дорожнього руху внаслідок заторів, об’їздів тощо. 

До ДТП з потерпілими належать ті пригоди, в яких наявні травмовані в 

результаті ДТП особи з тілесними ушкодженнями будь-якого ступеня 

тяжкості. При цьому до медичного закладу вони можуть звернутись за 

допомогою протягом трьох діб. 

Загиблими в результаті ДТП вважаються люди, які померли внаслідок 

ДТП на місці її скоєння чи від одержаних травм протягом 30 діб.  

ДТП з тяжкими наслідками та резонансні ДТП визначались наказом 

МВС України від 04.10.2003 № 1155 «Про вдосконалення реагування на 

повідомлення про злочини, інші правопорушення і події та забезпечення 

оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ 

України». Зазначений наказ скасовано наказом МВС від 22.10.2012  № 940 

«Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні 

правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події та 

забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх 

справ України» [15], але до останнього визначення цих понять не включені.  

На практиці до резонансних відносять такі ДТП, в яких загинули або 
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постраждали депутати усіх рівнів, керівники правоохоронних органів, 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, судді, працівники 

ЗМІ, видатні особи; дипломатичні особи, кандидати на виборні посади до 

органів державної влади та місцевого самоврядування усіх рівнів, офіційні 

особи, які беруть участь у контролі за виборами чи проведенням 

референдуму. Також резонансними ДТП вважаються ті, в яких загинуло 

більше чотирьох осіб або госпіталізовано до медичних закладів 10 і більше 

осіб.  

До ДТП з тяжкими наслідками належать ті, в яких потерпілими є 

більше чотирьох осіб або загинуло більше двох осіб, а також якщо ДТП 

призвело до значного забруднення навколишнього природного середовища. 

Раніше ці критерії були визначені у відповідних нормативно-правових 

актах, які згодом були скасовані; акти, що їх замінили, ступеня тяжкості ДТП 

не визначають, тобто на сьогодні ці дані взяті лише з практики. 

4. За причинами виникнення ДТП можна підрозділити на: 1) події, що 

виникли з вини людей (водіїв, пасажирів, осіб, відповідальних за технічний 

стан транспортних засобів і доріг, тощо); 2) події, що зумовлені 

непереборною силою природи (повінь, обвал, землетрус тощо), а також 

випадковим збігом обставин [16]. 

 Таким чином, аналіз дефініції ДТП, різновидів ДТП і їхніх 

адміністративно-правових ознак дозволяє дійти висновку, що 

адміністративно-правовий аспект ДТП полягає в адміністративно-правових 

наслідках порушення вимог нормативів у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху – Правил дорожнього руху. Розгляд особливостей 

адміністративно-правової відповідальності за порушення зазначених Правил 

становить наш наступний логічний крок на шляху дослідження обраної 

тематики. 
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1.2. Розвиток правового регулювання адміністративної 

відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, що спричинило 

дорожньо-транспортну пригоду 

 

Останнім часом спостерігається тенденція до зміни адміністративних 

санкцій, а також процедури притягнення за порушення правил дорожнього 

руху, в тому числі за спричинення ДТП. При цьому зміни відбувались як у 

сторону посилення таких санкцій, так і в сторону їх пом’якшення. 

Змінювались також і норми, що визначають відповідальність за порушення 

Правил дорожнього руху, що спричинили дорожньо-транспортну пригоду. 

Разом з тим актуальним залишається питання щодо ефективності порядку 

притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил 

дорожнього руху, що спричинило ДТП, а також виду та розміру санкцій, що 

застосовуються за ці правопорушення.  

У зв’язку із цим актуальним є наукове дослідження історико-правового 

матеріалу розвитку адміністративного законодавства, яке визначає 

відповідальність за порушення Правил дорожнього руху, що спричинило 

дорожньо-транспортну пригоду. 

На початку ХХ століття, коли сучасні українські землі входили до 

складу Російської та Австро-Угорської імперій, найбільша загроза існувала 

від гужового транспорту і, відповідно, спочатку існували правила управління 

гужовим транспортом, а згодом і колісними транспортними засобами. За 

порушення вказаних правил застосовували покарання, зумовлені 

особливостями національного законодавства цих країн, здебільшого штрафи. 

У разі заподіяння шкоди майну чи здоров’ю людини внаслідок порушення 

таких правил на порушника покладався обов’язок щодо відшкодування 

завданої шкоди. Залежно від наслідків такої шкоди винну особу могли 

притягнути до адміністративної чи кримінальної відповідальності.  

Так, у законодавстві дореволюційної Росії діяли такі нормативно-
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правові акти, як  Указ "О воспрещении ездить в Москве по улицам на резвых 

лошадях" [17], Указ от 27 грудня 1752 р. "О нескорой езде и неимении 

лакеям плетей; о нескакании у дуги верховым; о давании дороги 

встречающимся и о наказании виновных в нарушении сего указа" [18], 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года [19]. 

З появою автомобіля правові норми, що визначають відповідальність за 

дані злочини та правопорушення, зазнали певної трансформації як у зв'язку зі 

зміною характеру руху транспортних засобів, так і у зв'язку з 

конструктивними особливостями нового виду транспорту, а кількість складів 

злочинів і адміністративних правопорушень у даній сфері істотно 

розширилося.  

Після 1917 р. в умовах інтенсивної автомобілізації країни виникла 

об'єктивна необхідність у пошуку ефективних механізмів адміністративно-

правового та кримінально-правового впливу на правопорушників для 

зниження показників аварійності та підвищення дисципліни учасників 

дорожнього руху. При цьому розвитку автомобільного транспорту 

надавалося величезне значення. Забезпечення безпеки дорожнього руху було 

визначено радянським урядом як одна з найважливіших складових діяльності 

із забезпечення правопорядку [21]. 

Зі скасуванням законодавства Російської імперії на території України 

почали діяти норми щодо охорони залізничного транспорту, за затримку 

вантажів, ешелонів, аварії та порушення безпечної експлуатації транспорту 

(1918 р.), за спробу руйнування залізниць і їх комунікацій у місцевостях, що 

перебували на воєнному стані (1919 р.), за саботаж і недбале ставлення 

працівників залізниць до роботи (1920 р.). Поступово відповідальність 

поширюється на повітряний і водний транспорт за порушення правил 

повітряних перевезень та злочини на водному транспорту [20, с. 11]. 

Зі встановленням на території України радянської влади питання 

дорожнього руху переважно регламентувались місцевими обов'язковими 

постановами, які включали в себе порядок притягнення до адміністративної 
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відповідальності. Так, у 1921 році в УРФСР було прийнято Декрет "Про 

порядок накладення адміністративних стягнень", в якому було визначено 

види адміністративних стягнень: грошовий штраф, примусові роботи і 

позбавлення волі. Розмір штрафу визначали місцеві ради самостійно, 

оскільки інтенсивність руху в містах була різною.  

Однією з особливостей регіональних правових актів у сфері безпеки 

дорожнього руху досліджуваного періоду є те, що окремі акти (в тому числі і 

вже згадані обов'язкові постанови) видавалися на певний строк. Як правило, 

термін дії таких документів становив один рік. Незважаючи на масштабні 

політичні та соціально-економічні перетворення, що відбувалися в нашій 

країні в першій чверті XX ст., норми, що визначали відповідальність за 

злочини та адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього 

руху, в перші роки радянського періоду здебільшого зберегли елементи 

наступності щодо правових норм дореволюційного часу: як і раніше, широко 

використовувалися заходи матеріального покарання (штрафи), а за найбільш 

тяжкі злочини передбачалася кримінальна відповідальність, тобто 

позбавлення волі. Набула широкого поширення практика позбавлення права 

керування транспортними засобами [21].  

На початку ери автомобілізації кримінальне законодавство за злочини 

на автомобільному транспорті було несистематизоване, відповідальність за 

порушення в цій сфері переважно містилась в інших нормах. Так, руйнування 

споруд транспорту за КК УРСР 1922 р. [22] охоплювалось складом ст. 65, яка 

передбачала відповідальність за диверсію (ст. 65), або ст. 196, 197 – 

знищення державного майна. Розлагодження транспорту кваліфікувалось як 

зловживання, перевищення чи бездіяльності влади за ст. 110. Посягання на 

діяльність транспорту могло кваліфікуватись за ст. 126 – дезертирство з 

транспорту – або за ст. 218 – невиконання або порушення правил, 

встановлених для охорони порядку i безпеки руху на залізничних i водних 

шляхових сполученнях. Порушення правил руху, недоброякісний ремонт 

рухомого складу та колії і т.п. вважалось посадовим злочином та 
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кваліфікувалось як порушення трудової дисципліни за ст. 105-107. У разі 

настання наслідків таких правопорушень у вигляді матеріальних збитків чи 

тілесних ушкоджень учасникам дорожнього руху винну особу притягували 

до відповідальності з накладенням стягнення аж до позбавлення волі.  

Якщо КК УРСР 1922 р. передбачав відповідальність за невиконання чи 

порушення правил, встановлених законом чи обов’язковою постановою для 

охорони порядку і безпеки руху сухопутними, водними та повітряними 

шляхами сполучення (за ст. 218 – незалежно від спричинених наслідків), що 

пояснювалось високим ступенем суспільної небезпеки порушень правил на 

транспорті в умовах встановлення влади Рад та стратегічної ролі транспорту, 

яка йому відводилася, то за КК УРСР 1927 р. такі наслідки були 

обов’язковими. Це пояснювалось зміною історичних умов, оскільки на той 

час соціальна, економічна та політична обстановки у країні дещо 

стабілізувалася. У зв’язку з великою кількістю таких правопорушників, а 

також складністю процесу притягнення до кримінальної відповідальності 

відбулась декриміналізація правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху 

і за правопорушення, наслідки яких не мали тяжкого характеру, притягували 

до адміністративної відповідальності та накладали стягнення у виді штрафу 

чи позбавлення права керування транспортними засобам. 

Надалі Верховним Судом СРСР ряд складів злочинів у сфері 

дорожнього руху було декриміналізовано. Було визначено, що працівники 

автотранспорту притягуються до кримінальної відповідальності тільки у 

випадках смерті потерпілого, заподіяння каліцтв, знищення особливо цінного 

майна. Дії водіїв підлягали кваліфікації як заподіяння смерті з 

необережності [23]. 

У 30-ті роки XX ст. з метою попередження вчинення порушень Правил 

дорожнього руху як учасниками дорожнього руху, так і посадовими особами 

підприємств, відповідальних за безпеку дорожнього руху, а також метою 

зниження аварійності на дорогах країни здійснюється поступове посилення 

відповідальності за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. 
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У 1931 році у містах УРСР були прийняті обов'язкові постанови з 

питань забезпечення безпеки дорожнього руху, якими передбачалось 

створення спеціальних загонів міліції для нагляду за дисципліною руху, 

збільшення кількості міліцейських постів, залучення громадськості до даної 

роботи, участь представників міліції в роботі з розвитку вулично-дорожньої 

мережі, розширення роботи з пропаганди безпеки дорожнього руху, 

посилення контролю за водіями. 

Однак в умовах побудови соціалістичної економічної моделі і 

неможливості використання методів економічного впливу на 

правопорушників та керівників автогосподарств ці заходи не дали суттєвого 

позитивного результату, незважаючи на яскраво виражену тенденцію до 

поступового посилення адміністративних і кримінальних санкцій за 

протиправні діяння у сфері безпеки дорожнього руху, до підвищення 

відповідальності керівників автотранспортних підприємств, інших заходів, 

спрямованих на підвищення дорожньо-транспортної дисципліни, а також 

постійного розширення повноважень міліції у даній сфері, показники 

аварійності продовжували залишатися на високому рівні. Специфіка 

воєнного часу внесла певні корективи в правозастосовну практику. Зокрема, 

в роки Великої Вітчизняної війни Державтоінспекція, ведучи роботу щодо 

забезпечення потреб армії і тилу справним автомобільним транспортом, 

стала частіше залучати до адміністративної та до кримінальної 

відповідальності керівників автогосподарств, винних у розукомплектуванні 

автомашин і розбазарюванні запасних частин до них. Також однією з 

особливостей контрольно-наглядової роботи Державтоінспекції і знарядь у 

воєнний час стало залучення до відповідальності водіїв, що порушують 

правила світломаскування. При цьому винні особи притягувалися як до 

кримінальної, так і до адміністративної відповідальності [21]. 

У перші повоєнні роки з метою підвищення рівня безпеки дорожнього 

руху знову була реалізована процедура посилення кримінальної 

відповідальності за дані злочини. Зокрема, протиправні діяння, пов'язані з 
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керуванням автомобілем та якщо вони спричинили смерть або тілесні 

ушкодження, стали кваліфікуватися як навмисні і були віднесені до злочинів 

з підвищеною суспільною небезпекою. Однак ці заходи не дали очікуваного 

позитивного результату і не забезпечили зниження показників 

аварійності [24]. 

У другій половині 50-х років XX ст. в умовах динамічного зростання 

автомобільного парку, особливо в столичному регіоні, відбувається 

неодноразовий перегляд Правил вуличного руху. Цей захід був спрямований 

як на уточнення порядку використання автомобільного транспорту, так і на 

оптимізацію транспортних потоків, скорочення дорожньо-транспортних 

пригод та підвищення пропускної спроможності вулиць і доріг. 

Порівняльний аналіз різних редакцій цього документа показує, що 

законодавець йшов шляхом відмови від громіздких правових конструкцій у 

викладі норм і прагнув до досягнення простоти і доступності для сприйняття 

учасниками руху. На початку 60-х років з прийняттям нового Кримінального 

кодексу УРСР [25] відбуваються зміни у порядку притягнення до 

кримінальної відповідальності за злочини у сфері безпеки дорожнього руху. 

Передбачалася відповідальність за порушення правил руху, що спричинило 

загибель або заподіяння потерпілому тілесних ушкоджень. Було введено 

склад злочину, що передбачає кримінальну відповідальність посадових осіб 

за випуск в експлуатацію несправних транспортних засобів і за допуск до 

керування транспортними засобами осіб у стані алкогольного сп'яніння, якщо 

такі дії спричинили вищевказані наслідки [21].  

Одночасно з цим відбувається пошук найбільш оптимальних та 

ефективних форм застосування заходів адміністративно-правової 

відповідальності до порушників у сфері безпеки дорожнього руху. Указом 

Президії Верховної Ради СРСР від 21 червня 1961 «Про подальше обмеження 

застосування штрафів, що накладаються в адміністративному порядку» [26] 

відзначалася необхідність скорочення кола державних органів, що мають 

право встановлювати і накладати штрафи, визначалося, що законодавство 
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про штрафи має бути віднесено переважно до компетенції союзних 

республік, скасовувалося накладення штрафів на підприємства та організації, 

визначалися граничні розміри адміністративних штрафів. Надалі положення 

даного Указу були конкретизовані у відповідних указах президій верховних 

рад союзних республік, зокрема, в однойменному Указі Президії Верховної 

Ради УРСР [27]. Аналіз даних про аварійність і вивчення матеріалів 

адміністративної практики 50-х років XX ст. доводить, що у розглянутий 

період близько 30 % водіїв, винних у дорожньо-транспортній пригоді, 

перебували в стані алкогольного сп'яніння. У сільській місцевості були 

нерідкі випадки керування мотоциклами без водійських посвідчень і 

номерних знаків на транспортному засобі. У зв’язку з цим у 1963 р було 

затверджено Перелік порушень Правил руху вулицями і дорогами Союзу 

РСР, що тягнуть накладення штрафів в адміністративному порядку [28; 21]. 

До того ж КК УРСР 1960 р. усунув прогалини попередніх 

кримінальних кодексів щодо відсутності норм з охорони безпеки дорожнього 

руху. З’являються такі норми, як ст. 215 «Порушення правил безпеки руху та 

експлуатації автомотортанспорту і міського електротранспорту працівником 

транспорту», ст. 216 «Порушення правил руху автомототранспорту особою, 

яка не є працівником транспорту», ст. 217 «Порушення діючих на транспорті 

правил» та інші [25]. 

Наприкінці 60-х років XX ст. відбувається перегляд адміністративно-

правових і кримінально-правових норм, що встановлюють відповідальність 

за правопорушення в галузі безпеки дорожнього руху. Незважаючи на те, що 

раніше відповідальність була незначно пом'якшена, до кінця 60-х років XX 

ст. почалося зростання таких правопорушень, отримала розвиток раніше 

намічена тенденція щодо збільшення випадків керування транспортними 

засобами у нетверезому стані. Посилювалися заходи адміністративної 

відповідальності за керування транспортними засобами в нетверезому 

вигляді, використання автотранспорту в цілях особистої наживи, інші грубі 

порушення. Крім цього, вводилися більш жорсткі санкції щодо пішоходів, 
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пасажирів і велосипедистів, які скоїли грубе порушення, котре спричинило 

або могло спричинити ДТП. В якості санкції могли бути застосовані 

грошовий штраф, позбавлення права керування транспортним засобом, а 

також направлення матеріалів про порушення за місцем роботи або навчання 

винного для застосування заходів громадського впливу. Заслуговує на 

окрему увагу така міра відповідальності, як застосування заходів 

громадського впливу. Відповідно до Положення про товариські суди 

товариський суд мав широкі повноваження щодо порушників, і в 

розглянутий історичний період дана форма впливу зарекомендувала себе з 

позитивного боку [21]. 

У другій половині 60-х років XX ст. Кримінальний кодекс УРСР було 

доповнено статтею 215.1, яка передбачала кримінальну відповідальність за 

керування транспортним засобом у стані сп’яніння, а санкція вказаної статті 

передбачала покарання у виді позбавлення волі. Також кримінальна 

відповідальність передбачалась за угон транспортних засобів та за 

порушення своїх обов’язків посадовими особами, відповідальними за безпеку 

дорожнього руху на підприємствах [29]. 

У 1980 р. Верховною Радою СРСР приймаються основи законодавства 

СРСР і союзних республік про адміністративні правопорушення, якими були 

встановлені основні завдання і принципи законодавства про адміністративні 

правопорушення, а також порядок їх накладення. Відповідно до цього 

документа приймається Указ Президії Верховної Ради СРСР від 15 квітня 

1983 року № 8918-Х «Про адміністративну відповідальність за порушення 

Правил дорожнього руху» [30], який містив у собі всі склади 

адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху та санкції 

за їх вчинення. При цьому законодавець обрав як основний захід 

адміністративного покарання грошовий штраф, який міг накладатися в тому 

числі і на посадових осіб. При цьому розмір штрафу не був фіксованим і його 

кінцева величина визначалася представником органу, що здійснює його 

накладення. За окремі склади правопорушень, що являють собою високу 
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суспільну небезпеку (наприклад, керування транспортним засобом у стані 

алкогольного сп'яніння), передбачалося покарання у виді позбавлення права 

керування транспортним засобом. Разом з тим допускалося, що 

правопорушник може бути звільнений від відповідальності з передачею 

матеріалів справи на розгляд товариського суду, якщо з урахуванням 

характеру правопорушення і особи винного до нього доцільно застосувати 

захід громадського впливу [21]. 

Наприкінці 80-х років минулого століття адміністративна 

відповідальність за спричинення ДТП визначалась статтею 124 КУРСРпАП 

[31], яка складалась з двох частин. У першій частині законодавець встановив 

відповідальність за порушення водіями транспортних засобів правил 

дорожнього руху, передбачених статтями 121-123, що спричинили 

пошкодження транспортних засобів, вантажів, шляхів, шляхових та інших 

споруд або іншого майна, а так само залишення ними на порушення 

встановлених правил місця дорожньо-транспортної пригоди, учасниками якої 

вони є. До другої частини законодавець відніс інші порушення правил 

дорожнього руху, крім зазначених у частині першій вказаної статті, а також у 

частині першій  і другій статті 130, частині першій і другій статті 131 

КУРСРпАП, що спричинили ті самі наслідки. 

Частина перша статті 124 КУРСРпАП передбачала більш жорстку 

санкцію, ніж частина друга, оскільки включала в себе як штраф, так і 

позбавлення права керування транспортними засобами. Таким чином, 

правопорушення, передбачені у статтях 121–123 КУпАП, законодавець 

виділив як такі, що мають більшу суспільну небезпеку порівняно з іншими 

порушеннями правил дорожнього руху. До цих правопорушень на той час 

належали такі, як керування водіями транспортними засобами, що мають 

несправності гальмової системи або рульового управління, або 

переобладнаними без відповідного дозволу, або не зареєстрованими в 

установленому порядку, або такими, що не пройшли державного технічного 

огляду (ч. 1 ст. 121); порушення правил користування ременями безпеки або 
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мотошоломами (ч. 2 ст. 121); перевищення водіями транспортних засобів 

установленої швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал світлофора або 

жест регулювальника, недодержання вимог дорожніх знаків, пріоритету, 

заборонних і розпорядчих дорожніх знаків, розмітки проїжджої частини 

шляхів, про надання переваги в русі, порушення правил перевезення людей, 

обгону транспортних засобів, проїзду зупинок громадського транспорту або 

пішохідних переходів, користування освітлювальними приладами у темний 

час доби або в умовах недостатньої видимості (ч. 1 ст. 122); порушення 

водіями транспортних засобів правил проїзду залізничних переїздів (ст. 123).  

Те, що законодавець не став виділяти керування транспортними 

засобами у стані сп’яніння, що призвело до наслідків, передбачених в частині 

першій статті 124 КУРСРпАП, як кваліфікуючу ознаку вказаного 

правопорушення, можна пояснити тим, що санкція статті 130 КУРСРпАП 

була більшою, ніж санкція статті 124 КУРСРпАП.  

Водночас керування транспортним засобом у стані сп’яніння, що 

призвело до наслідків, передбачених у частині першій статті 124 КУРСРпАП, 

є більш суспільно небезпечним діянням, ніж керування транспортним 

засобом у стані сп’яніння без наслідків, але кваліфікувались обидва 

правопорушення за таких умов однаково – за ч. 1 ст. 130 КУРСРпАП.  

Також слід вказати, що законодавець в такого роду правопорушеннях 

виділив поняття «істотної матеріальної шкоди» та криміналізував їх у ч. 1 

ст. 215 УК УРСР 1960 р. [29]. Тобто в разі вчинення правопорушень, 

передбачених ч. 1 або ч. 2 ст. 124 КУРСРпАП, що завдало потерпілому 

істотної матеріальної шкоди, таке діяння кваліфікувалось за ч. 1 ст. 215 УК 

УРСР 1960 р. Крім цього, вказана стаття передбачала відповідальність за 

заподіяння потерпілому легких чи середньої тяжкості тілесних ушкоджень за 

частиною першою, смерть потерпілого чи заподіяння йому тяжких тілесних 

ушкоджень – за частиною другою, а також смерть кількох осіб – за частиною 

третьою. 

Окрім статті 124 КУРСРпАП адміністративна відповідальність за ДТП 
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також передбачалась і в статті 126 Кодексу. Це було ще однією 

законодавчою прогалиною, оскільки в ч. 2 ст. 124 Кодексу, яка визначає інші 

порушення правил дорожнього руху, за які передбачена відповідальність за 

ДТП, про ст. 126 нічого не було сказано.  

Указом Президії Верховної Ради України від 29.07.1991 «Про 

посилення відповідальності за порушення правил, норм та стандартів, що 

стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху» [32] було посилено 

відповідальність за порушення Правил дорожнього руху, внесено зміни та 

доповнено Кодекс рядом статей у сфері безпеки дорожнього руху, в тому 

числі і статтею 124 КУРСРпАП, а саме діяння щодо залишення водіями місця 

ДТП, до якої вони причетні, виокремлено та розміщено в новій нормі 

Кодексу – статті 122-2. 

Наступні зміни до законодавства щодо відповідальності за ДТП 

відбувались після проголошення Україною незалежності, а саме в 1993 році, 

коли було прийнято Закон України «Про дорожній рух» [33]. Законодавець 

виділяє таку категорію учасників дорожнього руху, як пішоходи, 

велосипедисти, водії та інші особи, яких робить суб’єктами відповідальності 

за ДТП.  У разі порушення Правил дорожнього руху зазначеною категорією 

учасників, якщо це спричинить пошкодження транспортних засобів, 

вантажів, шляхів, шляхових та інших споруд або іншого майна, а так само 

залишення ними, на порушення встановлених Правил, місця дорожньо-

транспортної пригоди, учасниками якої вони є, такі особи несли 

відповідальність за ч. 4 ст. 127 КУпАП. 

Ще одна норма Кодексу, яка визначала відповідальність за ДТП як 

учасників дорожнього руху, так і посадових осіб, містилась у статті 139. 

Частина перша вказаної статті визначала відповідальність за пошкодження 

шляхів, залізничних переїздів, інших шляхових споруд, трамвайних колій, 

технічних засобів регулювання дорожнього руху, самовільне знімання, 

закриття чи встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху, 

створення перешкод для дорожнього руху, в тому числі забруднення 
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шляхового покриття або невжиття необхідних заходів до їх усунення та 

попередження інших учасників руху про небезпеку, що виникла, або 

невжиття службовими особами заходів щодо заборони руху підвідомчих 

транспортних засобів і машин на гусеничному ходу шляхами, удосконалене 

покриття яких може бути пошкоджено. Частина друга цієї статті визначала 

відповідальність за порушення, передбачені частиною першою цієї статті, 

якщо вони спричинили створення аварійної обстановки або пошкодження 

транспортних засобів, вантажів чи іншого майна. 

У зв’язку із резонансними ДТП, які траплялись на залізничних 

переїздах, та їх масштабністю законодавець посилив відповідальність за 

порушення правил переїзду на залізничних переїздах, в тому числі частиною 

4 статті 123 встановлено відповідальність за порушення правил переїзду 

залізничних переїздів, що спричинили створення аварійної обстановки або 

пошкодження транспортних засобів, вантажів, шляхів, шляхових та інших 

споруд. 

Змін зазнала і основна стаття, яка визначає відповідальність за ДТП. 

Так, частини першу та другу статті 124 Кодексу замінено однією частиною 

такого змісту: «Порушення водіями транспортних засобів правил дорожнього 

руху, крім передбачених статтею 123, частинами першою або другою статті 

130 цього Кодексу, що спричинили пошкодження транспортних засобів, 

вантажів, шляхів, шляхових та інших споруд чи іншого майна». 

Внесеними змінами до Кодексу законодавець передбачив 

відповідальність посадових осіб, якщо невиконання або неналежне 

виконання їх обов’язків призведе до ДТП. Так, відповідно до частини другої 

статті 128-1 Кодексу відповідальність наступає за порушення або 

невиконання правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки 

дорожнього руху, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм 

власності під час виготовлення та ремонту транспортних засобів і деталей до 

них або встановлення на них інших предметів додаткового обладнання, не 

передбаченого конструкцією транспортного засобу, а також під час 
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будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, 

вулиць, залізничних переїздів і дорожніх споруд, що спричинили створення 

аварійної обстановки або пошкодження транспортних засобів, вантажів, 

шляхів, шляхових та інших споруд чи іншого майна. 

Наступні зміни до законодавства, що визначає відповідальність за 

спричинення ДТП, стосувались виключно санкції статті 124 КУпАП. Так, 

Законом України від 07.02.1997 «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної 

відповідальності у вигляді штрафу» [34] санкцію статті у вигляді штрафу 

розміром від одного до двох мінімальних розмірів заробітної плати замінено 

штрафом у розмірі «від двох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян». А Законом України від 05.04.2001 «Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за 

порушення Правил дорожнього руху» [35] було пом’якшено санкцію статті, а 

саме встановлено розмір штрафу від одного до чотирьох неоподаткованих 

мінімумів доходів громадян. 

Законом України від 24.09.2008 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» [36] значно посилено 

відповідальність за порушення Правил дорожнього руху, також внесено 

зміни до норм, що визначають відповідальність за ДТП.  

До таких змін слід віднести виокремлення зі статті 122-2 

відповідальність за залишення місця ДТП та розміщення її в окремій нормі, а 

саме в статті 122-4 КУпАП, яка передбачає більш жорсткі санкції, а саме 

штраф розміром від п'ятнадцяти до вісімнадцяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян, або громадські роботи на строк від тридцяти до 

сорока годин, або адміністративний арешт на строк від десяти до 

п'ятнадцяти діб.  

Крім цього, вказаний Закон скасував відповідальність за спричинення 

ДТП відразу за трьома статтями КУпАП – 123, 126 та 127, залишивши 
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відповідальність за всі порушення Правил дорожнього руху, що спричинило 

пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, 

залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна в статті 124 

Кодексу. Крім статті 124 КУпАП адміністративна відповідальність за ДТП 

залишилась у частині другій статті 128-1, а також у частині другій статті 139 

та частині четвертій статті 140 КУпАП. 

Наступні зміни до статті 124 КУпАП було внесено Законом України від 

17.02.2011 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

дорожньо-транспортних пригод та виплати страхового відшкодування», 

відповідно до якого вказану статтю доповнено приміткою такого змісту [37]: 

«Особа, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, звільняється 

від адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, 

що спричинило пошкодження транспортних засобів, за умови, що учасники 

дорожньо-транспортної пригоди скористалися правом спільно скласти 

повідомлення про цю пригоду відповідно до Закону України «Про 

обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів» [38]. 

І останні зміни до статті 124 КУпАП було внесено Законом України від 

від 14.07.2015 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху» [36]. Ці зміни стосувались виключно санкції статті – за всі 

правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, в тому числі і за 

правопорушення, передбачене статтею 124 КУпАП, ліквідували так звану 

«штрафну вилку», тобто залишили нижню ланку штрафу в розмірі двадцяти 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 

Як бачимо, норми КУпАП, які визначають відповідальність за 

порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, за часів 

незалежності багато раз змінювались, постійно вдосконалюючись. Але стаття 

124 КУпАП в чинній редакції як основна норма, що визначає 

відповідальність за порушення Правил дорожнього руху, що спричинило 
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ДТП, на наш погляд, не є досконалою. Ця недосконалість полягає у 

відсутності диференціації відповідальності, оскільки порушення Правил 

дорожнього руху, що спричинили ДТП, можуть бути різними і мати різний 

ступінь суспільної небезпеки. Не можна до однакової відповідальності 

притягати осіб, які керували транспортним засобом у стані алкогольного 

сп’яніння та внаслідок цього спричинили ДТП чи сіли за кермо 

транспортного засобу, не маючи на це відповідного права, та осіб, які не 

розрахували безпечної дистанції внаслідок несприятливих дорожніх умов і 

також внаслідок цього спричинили ДТП. Вважаємо, що стаття 124 КУпАП 

повинна мати декілька частин, які б передбачали відповідальність за 

порушення Правил дорожнього руху різного ступеня суспільної небезпеки. 

 

 

1.3. Сутність та особливість адміністративної відповідальності за 

порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП 

 

Правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху становить вагому 

частку (понад 80 %) загальної кількості адміністративних правопорушень. 

При цьому кількість цих правопорушень безпосередньо впливає на рівень 

дорожньо-транспортного травматизму. Важливим чинником у протидії 

даним правопорушенням є інститут адміністративної відповідальності, у 

тому числі за порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП. Це 

зумовлює необхідність комплексного та всебічного аналізу адміністративної 

відповідальності, встановлення її сутності та особливостей, а також 

визначення ролі адміністративної відповідальності за порушення Правил 

дорожнього руху, що спричиняють ДТП. 

Адміністративна відповідальність за порушення Правил дорожнього 

руху, що спричинило ДТП, є частиною субінституту адміністративної 

відповідальності у сфері безпеки дорожнього руху, яка, у свою чергу, 

входить до інституту адміністративної відповідальності. Для ґрунтовного 
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з’ясування змісту та сутності адміністративної відповідальності за 

порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, розглянемо 

спочатку більш широкі категорії, до яких входить остання. 

Адміністративна відповідальність є важливим інструментом 

публічного адміністрування. Дослідженню проблем даного правового 

інституту приділено достатньо уваги. Так, свої праці цьому питанню 

присвятили такі видатні вчені-адміністративісти, як В.Б. Авер’янов [39], 

О.Ф. Андрійко [40], О.М. Бандурка [41], Д.Н. Бахрах [42; 43; 44], Ю.П. Битяк 

[45; 46], Л.Р. Біла [47], А.С. Васильєв [48], І. П. Голосніченко [40], Є.В. Додін 

[49; 50], В.В. Зуй [45; 46], Р.А. Калюжний [51; 52], С.В. Ківалов [53; 47], 

Ю.М. Козлов [54], Т.О. Коломоєць [55], В.К. Колпаков [56; 57; 58; 59; 60; 61; 

62; 63], А.Т. Комзюк [64; 65], О.В. Кузьменко [61], Д.М. Лук’янець [66], 

Л.Л. Попов [54], М.І. Студенікіна [67], М.М. Тищенко [41], В.К. Шкарупа 

[51], О.Н. Ярмиш [68] та інші. Однак єдиного підходу до визначення 

адміністративної відповідальності серед науковців не вироблено.  

У відповідності до тлумачення зі словника В. Даля термін 

„відповідальність” є похідним від слова „відповідати” (дати відповідь, подати 

звістку, відгукнутися, заперечити, відповісти) і означає „обов’язкову поруку 

під страхом відповіді, стягнення” [69, с. 459]. У суспільних науках, як 

правило, йдеться про соціальну відповідальність, зміст якої, окрім 

правосвідомості, формує й інші сфери суспільної свідомості. В її основі 

лежать не тільки суспільно шкідливі, але й суспільно нейтральні та суспільно 

корисні вчинки [70, с. 459]. 

Поняття „адміністративна відповідальність” найчастіше визначається 

через поняття юридичної відповідальності. Під юридичною відповідальністю 

як різновиду соціальної деякі автори розуміють обов’язок відповідати (або 

усвідомлювати свої протиправні дії) [71, с. 35], інші – різновид обов’язку, що 

носить збитковий, небажаний характер для суб’єкта, на котрого вона 

покладається [72, с. 41]. 

Оскільки адміністративна відповідальність є одним із видів юридичної 
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відповідальності, можна виділити ознаки, які притаманні як адміністративній 

відповідальності, так і іншим видам юридичної відповідальності, та ознаки, 

які притаманні виключно адміністративній відповідальності. Отже, 

розглянемо ознаки адміністративної відповідальності в площині юридичної 

відповідальності.  

Досліджуючи поняття юридичної відповідальності, Д. М. Лук’янець 

зазначає, що “це регламентована правовими нормами реакція з боку 

уповноважених суб’єктів на діяння фізичних або юридичних осіб 

(колективних суб’єктів), що полягають в недотриманні встановлених 

законом заборон, невиконанні встановлених законом обов’язків, порушенні 

цивільно-правових зобов’язань, нанесенні шкоди або завдаванні збитків і 

виражена в застосуванні до осіб, які вчинили такі діяння, засобів впливу, що 

тягнуть за собою обмеження особистого, майнового або організаційного 

характеру” [66, с.  15]. 

О. Ф. Скакун, у свою чергу, під юридичною відповідальністю розуміє 

“передбачені законом вид та міру державно-владного (примусового) зазнання 

особою втрат благ особистого, організаційного і майнового характеру за 

вчинене правопорушення” [73, с. 431]. Цікавою є думка С. Н. Братуся, який 

зазначає, що юридична відповідальність – це теж саме, що і обов’язок, але 

примусово виконуваний, якщо особа (громадянин або організація), на яку 

цей обов’язок покладений, не виконує його добровільно [74, с. 24; 75, с. 51]. 

Адміністративна відповідальність, як і юридична відповідальність, 

визначається в нормативних приписах, які встановлюють перелік діянь, які є 

протиправними, систему заходів відповідальності щодо винних, а також 

порядок застосування таких заходів. Тобто адміністративна відповідальність, 

як і юридична, настає в результаті порушення правових норм винними 

особами, після чого відбувається певна реакція держави (посадових осіб), що 

полягає в засудженні правопорушника та його діяння, накладенні на нього 

негативних юридичних наслідків, у вигляді покарання. 

Отже, першою обов’язковою ознакою юридичної  відповідальності є 
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те, що вона є заходом державного примусу, яка виявляється у вигляді 

негативної реакції на протиправні, винні дії (бездіяльність) особи. Цю рису 

має і адміністративна відповідальність як різновид юридичної.  

Крім загальних ознак, які притаманні всім видам юридичної 

відповідальності, адміністративна відповідальність має такі, що характерні 

виключно для неї. 

Зазначимо, що незважаючи на нормативну та звичайну 

сприйнятливість поняття адміністративної відповідальності, його 

багатогранність та багатоаспектність, цей юридичний термін не має ані свого 

законодавчого втілення, ані єдиного підходу у працях вітчизняних вчених. 

На думку А.Т. Комзюка, адміністративна відповідальність – це 

застосування до осіб, які вчинили адміністративні проступки, 

адміністративних стягнень, що тягнуть для цих осіб обтяжливі наслідки 

майнового, морального, особистісного чи іншого характеру і накладаються 

уповноваженими на те органами чи посадовими особами на підставах і в 

порядку, встановлених нормами адміністративного права [76]. 

В.Б. Авер'янов зазначає, що адміністративна відповідальність є 

різновидом юридичної відповідальності, що являє собою сукупність 

адміністративних правовідносин, які виникають у зв'язку із застосуванням 

уповноваженими органами (посадовими особами) до осіб, що вчинили 

адміністративний проступок, передбачених нормами адміністративного 

права особливих санкцій – адміністративних стягнень. При цьому вчений 

виділяє основні риси адміністративної відповідальності. Вони виявляються в 

тому, що: 

- підставою для її настання є адміністративний проступок; 

- вона реалізується за умов неслужбової непідлеглості; 

- існує велика кількість уповноважених органів (посадових осіб), що 

накладають адміністративні стягнення;  

- порядок накладання адміністративних стягнень визначається нормами 

адміністративного права [77, с. 213]. 
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І.П. Голосніченко стверджує, що адміністративна відповідальність – це 

різновид юридичної відповідальності, що являє собою систему 

адміністративних правовідносин, які пов'язані з вчиненням проступку – 

порушенням встановленим суб'єктом правотворчої діяльності заборон, і 

застосування адекватних порушенням санкцій відносно 

правопорушників [78, с. 4]. 

Ю.П. Битяк вважає, що під адміністративною відповідальністю слід 

розуміти накладення на правопорушників загальнообов’язкових правил, які 

діють у державному управлінні, адміністративних стягнень, що тягнуть за 

собою для цих осіб обтяжливі наслідки матеріального чи морального 

характеру [79, с. 170].  

При цьому ми підтримуємо думку І.В. Тимошенко про те, що 

незважаючи на велику кількість наукових визначень поняття 

адміністративної відповідальності як у теорії, так і у практиці, тільки 

законодавчо закріплене визначення цього поняття зможе надати йому вищу 

якісну цінність в аспекті його ефективного сприйняття людьми та 

відображення в їх правосвідомості [80, с. 339-340]. Таким чином, відсутність 

у КУпАП визначення поняття адміністративної відповідальності є 

термінологічним недоліком українського законодавства.  

Глава 2 КУпАП має назву «Адміністративне правопорушення та 

адміністративна відповідальність», тоді як стосовно останньої описані лише 

її властивості, такі як вік, після досягнення якого настає адміністративна 

відповідальність, особливість притягнення до адміністративної 

відповідальності певної категорії осіб (неповнолітні, посадові особи, 

військовослужбовці та інші), процедура притягнення до відповідальності за 

адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху тощо. Хоч, виходячи з назви глави, перш за все в ній повинна міститись 

норма, що визначає поняття адміністративної відповідальності як правової 

категорії. 

Аналізуючи назву глави 2 КУпАП та її зміст, слід зазначити, що 
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законодавець, з одного боку, начебто розділяє поняття адміністративного 

правопорушення та адміністративної відповідальності, з іншого – ототожнює 

ці два поняття (наприклад, стаття 22 КУпАП «Можливість звільнення від 

адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення»). 

Таким чином, законодавець зводить суть поняття адміністративної 

відповідальності до адміністративного правопорушення та накладення 

стягнення за нього. Але каральний підхід до визначення поняття 

адміністративної відповідальності не характеризує та не розкриває цю 

правову категорію повністю, а зводиться лише до одного її аспекту – 

накладення стягнення за правопорушення. 

На наш погляд, поняття адміністративної відповідальності потрібно 

закріпити у вигляді окремої норми в главі 2 КУпАП, при цьому визначати це 

поняття потрібно крізь призму загальноправового підходу до поняття 

юридичної відповідальності та відповідної специфіки адміністративної 

відповідальності як одної з її різновидностей.  

Отже, пропонуємо доповнити КУпАП статтею 9-1 такого змісту: 

Адміністративна відповідальність – це вид державного примусу, що 

реалізується в передбаченій чинним Кодексом процесуальній формі та 

відображає такий стан особи, при якому вона зазнає несприятливих наслідків 

морального, особистого, майнового чи організаційного характеру в 

результаті державного осуду вчиненого нею адміністративного 

правопорушення. 

Далі, враховуючи дане поняття, сформулюємо поняття 

адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері безпеки 

дорожнього руху, а також його складової – порушення Правил дорожнього 

руху, що спричинило ДТП. 

Дані поняття співвідносяться як ціле та частина, при цьому перше 

поняття слід дефініціювати з урахуванням понятійного апарату, закріпленого 

Законом України від 30 червня 1993 «Про дорожній рух» [81], Закону 

України від 05.04.2001 «Про автомобільний транспорт» [82], Правил 
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дорожнього руху [83] та інших нормативно-правових актів в цій сфері, як вид 

державного примусу, що реалізується в передбаченій чинним Кодексом 

процесуальній формі та відображає такий стан особи, при якому вона зазнає 

несприятливих наслідків морального, особистого, майнового чи 

організаційного характеру в результаті державного осуду вчиненого нею 

адміністративного правопорушення, що посягає на сукупність суспільних 

відносин, що виникають у процесі переміщення людей та вантажів за 

допомогою спеціально обладнаних для цього пристроїв (транспортних 

засобів) чи без таких у межах облаштованої чи пристосованої для руху таких 

пристроїв смуги землі або поверхні штучної споруди, призначеної для руху 

безрейкових транспортних засобів, трамваїв і пішоходів, учасниками яких 

можуть виступати водії транспортних засобів і прирівняні до них особи, їх 

пасажири, а також пішоходи і прирівняні до них особи [84]. 

Поняття адміністративної відповідальності за порушення Правил 

дорожнього руху, що спричинило ДТП, є вужчим за поняття 

адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері безпеки 

дорожнього руху, а тому пропонуємо таке його визначення: це вид 

державного примусу, що реалізується в передбаченій законом процесуальній 

формі та відображає такий стан особи, за якого вона зазнає несприятливих 

наслідків морального, особистого, майнового чи організаційного характеру в 

результаті державного осуду вчиненого нею 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. Для більш повного уявлення про адміністративну відповідальність за 

порушення Правил дорожнього руху, що призвело до ДТП, виділимо 

особливі його риси, тобто ті ознаки, що відрізняють його від інших видів 

правопорушень, за які передбачено адміністративну відповідальність. 

По-перше, адміністративна відповідальність за порушення Правил 
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дорожнього руху, що спричинило ДТП, встановлюється на основі норм 

адміністративного права матеріального та процесуального характеру. При 

цьому перші визначають Правила дорожнього руху та містяться як у законах, 

так і в підзаконних нормативно-правових актах. Другі ж містяться виключно 

в нормах КУпАП. 

По-друге, адміністративна відповідальність за порушення Правил 

дорожнього руху, що спричинило ДТП, виникає тільки на підставі вчиненого 

правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, при цьому дане 

правопорушення має матеріальний склад, що полягає у настанні наслідків у 

вигляді спричинення пошкодження транспортних засобів, вантажу, 

автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи 

іншого майна. 

По-третє, законодавством чітко визначено коло посадових осіб, 

уповноважених вести провадження у справах про адміністративні 

правопорушення за порушення Правил дорожнього руху, що спричинило 

ДТП. Так, оформлення матеріалів ДТП, в тому числі складення протоколів 

про адміністративні правопорушення, за статтею 124 КУпАП покладається 

на посадових осіб Національної поліції. Розгляд же справ даної категорії та 

притягнення винних до відповідальності є виключною компетенцією суду. 

По-четверте, існування особливої процедури звільнення від 

адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, 

що спричинило ДТП – якщо цивільно-правова відповідальність особи 

застрахована за умови, що учасники дорожньо-транспортної пригоди 

скористалися правом спільно скласти повідомлення про цю пригоду 

відповідно до Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-

правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». 

Визначення особливостей адміністративної відповідальності за 

порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, дозволяє ширше 

розкрити сутність даного поняття, а також проаналізувати його структуру. 

Структура юридичної відповідальності взагалі та адміністративної 
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відповідальності зокрема включає в себе складові частини (елементи), 

відсутність хоча б однієї з яких виключає саму цю відповідальність в цілому. 

Структура адміністративної відповідальності досить чітко 

проглядається крізь призму структури базового елементу відповідної галузі 

українського законодавства, а саме КУпАП. 

З цих позицій у структурі адміністративної відповідальності 

традиційно виділяють такі елементи: 

1) підстави адміністративної відповідальності; 

2) її суб'єктів; 

3) її умови; 

4) міру адміністративної відповідальності (адміністративне стягнення); 

5) процедуру адміністративної відповідальності (провадження). 

При цьому якщо під «умовою» адміністративної відповідальності 

розуміти наявність винного (умисного або необережного) діяння (дії чи 

бездіяльності), а під «підставою» – сукупність нормативних, фактичних і 

процесуальних чинників, здатних у сукупності спричинити за собою 

зазначений вид юридичної відповідальності, де «суб'єкти» відповідальності 

«поглинаються» категорією «фактичні підстави відповідальності», яким є 

діяння (дія або бездіяльність) конкретної особи, яка порушує правові 

приписи, що охороняються адміністративними санкціями (тобто наявність 

адміністративного правопорушення з усіма його ознаками і елементами 

складу), то тоді структуру адміністративної відповідальності можна уявити 

вже в більш вузькому вигляді, а саме: 

1) підстави адміністративної відповідальності; 

2) міра адміністративної відповідальності; 

3) процедура (механізм) реалізації адміністративної відповідальності 

(провадження). 

Підстави адміністративної відповідальності та процедуру (механізм) 

реалізації адміністративної відповідальності (провадження у справах про 

адміністративні правопорушення за порушення Правил дорожнього руху, що 
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спричинило ДТП) буде розглянуто в розділі 2 дисертації. Тож розглянемо 

другу складову структури адміністративної відповідальності за порушення 

Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, – міру адміністративної 

відповідальності. 

Вважаємо, що метою інституту адміністративної відповідальності у 

сфері дорожнього руху (на правовстановлювальному і правозастосовному 

рівнях) є попередження порушення встановлених вимог учасниками 

дорожнього руху шляхом формування, поряд з іншими засобами 

регулювання, установки на правомірну поведінку (позитивної 

відповідальності) за допомогою такого засобу, як покарання 

правопорушників [85]. 

Розглядаючи можливості правового регулювання в галузі дорожнього 

руху, слід враховувати, що право здатне впливати на внутрішній світ 

людини, але такий вплив – лише одна зі складових у складній системі 

соціальних, політичних, ідеологічних, моральних чинників, що визначають 

правосвідомість особистості. На думку фахівців, виховання людини значною 

мірою здійснюється поза формальними виховними засобами, поведінка 

переважно формується не правом, а соціальними засадами суспільства, і 

якщо середовище не створює достатніх передумов для реалізації тих чи 

інших норм права, то вони залишаються малоефективними [85]. 

Несприйняття населенням тих чи інших заборон найчастіше 

призводить до серйозних проблем у реалізації нового законодавства, 

породжує численні труднощі в діяльності правоохоронних органів. 

Опитування водіїв транспортних засобів показує, що тільки 23 % з них 

повністю згодні з вимогами правових заборон у сфері дорожнього руху, інші 

дотримуються норми через страх понести покарання. Встановлення тільки 

жорстких покарань за правопорушення не дозволить сформувати установку 

на правомірну поведінку. Особи, які виконують вимоги під страхом 

покарання, завжди потребують належного контролю з боку державних 

органів. Досягти правомірної поведінки учасників дорожнього руху можна 
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шляхом встановлення обґрунтованих заборон, що підтримуватимуться 

більшістю учасників дорожнього руху, і справедливих стягнень за їх 

порушення [85]. 

Отже, основною мірою відповідальності за порушення Правил 

дорожнього руху, що спричинило ДТП, як і інших правопорушень, є 

адміністративне стягнення, яке передбачає штраф у розмірі двадцяти 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення права 

керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного 

року. Оформлення матеріалів ДТП (складення протоколу про 

адміністративне правопорушення, оформлення схеми ДТП) здійснюють 

працівники Національної поліції. Заходи адміністративної відповідальності 

за порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, за чинним 

законодавством уповноважені застосовувати тільки суди. Вони можуть 

покладати на винного адміністративну відповідальність і звільняти його від 

відповідальності з урахуванням характеру вчиненого адміністративного 

проступку і особи правопорушника, якщо це доцільно, згідно зі статтею 22 

КУпАП (звільнення від відповідальності особи, яка вчинила малозначне 

правопорушення) і обмежитись усним зауваженням. Хоча на практиці серед 

такої категорії правопорушень, як порушення Правил дорожнього руху, що 

призвело до ДТП, останнє правове явище зустрічається досить рідко.  

Порушити Правила дорожнього руху, що призвело до ДТП, можуть 

також і неповнолітні особи віком від 16 до 18 років. Особливість 

відповідальності цієї категорії осіб визначено в статті 13 КУпАП: частиною 

другою даної норми встановлено, що у разі вчинення особами віком від 16 до 

18 років ряду адміністративних правопорушень, перелічених в цій нормі, до 

яких віднесено і статтю 124 КУпАП, вони підлягають адміністративній 

відповідальності на загальних підставах. З урахуванням характеру вчиненого 

правопорушення та особи правопорушника до зазначених осіб можуть бути 

застосовані заходи впливу, передбачені статтею 24-1 КУпАП: 

1) зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у 
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потерпілого; 

2) попередження; 

3) догана або сувора догана; 

4) передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх 

замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх 

згодою, а також окремим громадянам на їх прохання [38]. 

Підтримуємо точку зору Б. І. Жулева, який справедливо зазначає, що 

регулювання дорожнього руху за допомогою правових норм залишається 

найнадійнішим способом, що не вимагає великого капіталовкладення [86]. У 

сучасних умовах ще неможливо забезпечити правопорядок одними тільки 

методами переконання. Як показують статистичні дані Національної поліції, 

у країні щорічно трапляється значна кількість порушень Правил дорожнього 

руху, що спричиняють ДТП, попередження та викоренення яких викликає 

необхідність застосування заходів адміністративного впливу. 

Адміністративне законодавство встановлює систему стягнень за вчинення 

правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, до яких віднесено 

попередження, штраф, штрафні бали, позбавлення спеціального права, 

наданого громадянинові (права керування транспортними засобами), оплатне 

вилучення предмета, який став знаряддям вчинення правопорушень 

(транспортного засобу), конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення 

правопорушень (транспортного засобу), громадські роботи, адміністративний 

арешт. Санкція статті 124 КУпАП передбачає два види стягнень – штраф та 

позбавлення спеціального права, наданого громадянинові (права керування 

транспортними засобами). Аналогічні санкції передбачені у країнах 

Європейського Союзу, Сполучених Штатах Америки, Російській Федерації, 

Азербайджані, Республіці Білорусь, Грузії, Литві та інших. 

Чинна система адміністративних стягнень спрямована на вирішення 

проблеми забезпечення безпеки дорожнього руху. Однак слід зазначити, що 

кожне стягнення є індивідуальним, диференціюється за ступенем обмежень 

особи, формою та способом впливу на особу, яка вчинила адміністративне 
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правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. Кожне адміністративне 

стягнення має конкретний зміст, який зумовлює його місце в даній системі, 

визначає співвідношення конкретного стягнення з іншими.  

Наявність декількох стягнень, а також так званої «вилки» штрафу в 

санкції дозволяє суду при розгляді справи про адміністративне 

правопорушення, передбачене статтею 124 КУпАП, застосувати 

індивідуальний підхід. З одного боку, це правильний підхід законодавця, 

оскільки кожне порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, 

має різну суспільну небезпеку. Водночас практика доводить, що при 

визначенні відповідальності за ДТП закон застосовується неоднаково. В 

аналогічних ситуаціях судами застосовуються різні санкції за статтею 124 

КУпАП: в одних випадках – накладення штрафу, в інших – позбавлення 

права на керування транспортними засобами. Соціологічні дослідження 

демонструють наявність високого рівня корупційних проявів при розгляді 

справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 124 КУпАП 

в судах. Так, 68 % опитаних респондентів вказали, що їм доводилось давати 

хабар за те, щоб в суд обрав санкцію у виді штрафу, а не позбавлення права 

керування транспортними засобами. 

Для того щоб уникнути корупційних ризиків, пропонуємо при 

здійсненні провадження у справах про адміністративні правопорушення, 

передбачені статтею 124 КУпАП, запровадити безальтернативні санкції за 

даною статтею.  

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. У ході наукового пошуку задля оптимізації понятійного 

інструментарію дисертаційної роботи нами розглянуто ознаки ДТП, до яких 

пропонуємо віднести такі: 

- ДТП можливе лише за участю транспортного засобу; 
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- транспортний засіб повинен перебувати у процесі дорожнього 

руху у момент пригоди; 

- ДТП є наслідком порушення вимог нормативів у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху; 

- ДТП спричиняє шкідливі наслідки у вигляді матеріальних збитків 

або поранень чи загибелі людей. 

2. Запропоновано вдосконалити визначення поняття ДТП, закріплене в 

Правилах дорожнього руху, 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 або дістали тілесних ушкоджень учасники 

дорожнього руху. Даним визначенням пропонується замінити зафіксовану в 

Правилах дорожнього руху дефініцію. 

3. Аналіз класифікаційних ознак ДТП дозволив виділити такі критерії 

класифікації ДТП: залежно від виду юридичної відповідальності або виду 

юридичних наслідків; залежно від категорії учасників дорожнього руху та 

способу вчинення ДТП; залежно від наслідків та їх тяжкості; за причинами 

виникнення ДТП. 

4. Розглянуто розвиток правового регулювання адміністративної 

відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, що спричинило 

дорожньо-транспортну пригоду: законодавство території України у складі 

дореволюційної Російської імперії, Австро-Угорської імперії, Радянського 

Союзу, особливості адміністративної відповідальності за ДТП та 

співвідношення її з кримінальною відповідальністю за цих періодів.  

Як недолік статті 124 КУпАП визначено відсутність диференціації 

відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, що спричинили 

ДТП.  

5. Визначено поняття «адміністративна відповідальність», яке 

запропоновано закріпити на законодавчому рівні у статті 9-1 КУпАП, такого 
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змісту: 

Адміністративна відповідальність – це вид державного примусу, що 

реалізується в передбаченій чинним Кодексом процесуальній формі та 

відображає такий стан особи, при якому вона зазнає несприятливих наслідків 

морального, особистого, майнового чи організаційного характеру в 

результаті державного осуду вчиненого нею адміністративного 

правопорушення. 

Також запропоновано таке визначення поняття адміністративної 

відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, що спричинило 

ДТП: це вид державного примусу, що реалізується в передбаченій чинним 

Кодексом процесуальній формі та відображає такий стан особи, при якому 

вона зазнає несприятливих наслідків морального, особистого, майнового чи 

організаційного характеру в результаті державного осуду вчиненого нею 

адміністративного правопорушення, що посягає на сукупність суспільних 

відносин, які виникають під час руху транспортних засобів, 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. 

6. З метою зниження корупційних ризиків при здійсненні провадження 

у справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 124 

КУпАП, запропоновано запровадити безальтернативні санкції за даною 

статтею.  
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РОЗДІЛ 2 

 ПІДСТАВИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ, 

ЩО СПРИЧИНИЛО ДТП 

 

 

2.1. Нормативні підстави адміністративної відповідальності за 

порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП 

 

Важливим для розуміння змісту та характеристики адміністративної 

відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, що спричинило 

ДТП, є розгляд підстав, за яких можливе застосування такої відповідальності. 

У радянські часи протягом багатьох років до підстав юридичної 

відповідальності відносили правопорушення – кримінальне, дисциплінарне, 

адміністративне. Згодом до підстав відповідальності було віднесено два 

елементи – закон та правопорушення. Першу підставу слід називати 

юридичною, другу – фактичною, хоч вона також має юридичне значення як 

юридичний факт [87, с. 28, 29].  

Існували й інші підходи до визначення підстав юридичної 

відповідальності, зокрема, адміністративної відповідальності, до яких 

відносили юридичні та фактичні. Під фактичною підставою адміністративної 

відповідальності розумівся акт поведінки особи, що суперечить нормам, а під 

юридичною підставою – склад адміністративного проступку [88, с. 149]. 

На сьогодні більшість науковців [89, с. 44; 90, с. 25, 26; 91, с. 478] до 

підстав адміністративної відповідальності відносять три ознаки, за наявності 

яких настає реальна адміністративна відповідальність: 

1) нормативна – система норм, що регламентує адміністративну 

відповідальність, тобто визначає, що є адміністративним проступком і яка 

відповідальність за його вчинення; 
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2) фактична – це вчинення протиправного винного діяння 

конкретного суб'єкта, що порушує правові приписи, які охороняються 

адміністративними санкціями; 

3) процесуальна – це постанова (рішення) компетентного суб'єкта 

про накладення конкретного адміністративного стягнення на 

правопорушника або заходу впливу, передбаченого ст. 24-1. 

При цьому слід підкреслити, що до адміністративної відповідальності 

можна притягнути особу за наявності всіх трьох підстав. У даному підрозділі 

розглянемо першу – нормативну підставу адміністративної відповідальності 

за порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП. 

Відповідно до нормативної підстави адміністративної відповідальності 

має бути система норм, керуючись якою компетентні посадові особи 

встановлюють, чи підпадає діяння особи під ознаки адміністративного 

проступку, і тільки тоді приймають рішення щодо застосування до 

правопорушника заходів адміністративної відповідальності. 

Нормативна основа адміністративної відповідальності – це система 

чинних норм права, що закріплюють: 

а) склади адміністративних проступків (підстави відповідальності); 

б) матеріальну норму, яка визначає певне зобов’язання або правило 

поведінки або утримання від вчинення певних дій, за порушення якої 

передбачено адміністративну відповідальність; 

в) систему адміністративних стягнень; 

г) коло суб'єктів, які мають право призначати адміністративні 

стягнення; 

д) процедуру притягнення до відповідальності [92]. 

Нормативною підставою адміністративної відповідальності за 

порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, є перш за все 

КУпАП, основною нормою якого є стаття 124 КУпАП, яка, власне, і визначає 

зміст та сутність самого правопорушення. До інших норм, що регламентують 

порядок притягнення до відповідальності за даною статтею, слід віднести 
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статтю 255 КУпАП, яка визначає уповноваженого суб’єкта (Національна 

поліція), який має право складати протокол про адміністративне 

правопорушення за статтею 124 КУпАП; статтю 221 КУпАП, яка визначає 

уповноваженого суб’єкта, який має право розглядати правопорушення за 

статтею 124 КУпАП та виносити рішення (суд), статті 27 та 30 КУпАП, що 

визначають зміст санкцій (штраф, позбавлення спеціального права, наданого 

громадянинові), статтю 268 КУпАП, яка визначає права особи, яка 

притягається до відповідальності, статтю 38 КУпАП, яка визначає строки 

притягнення до адміністративної відповідальності – 3 місяці з дня вчинення 

правопорушення, а в разі закриття кримінального провадження за статтею 

286 КК України, але наявності в діях особи складу правопорушення, 

передбаченого статтею 124 КУпАП, – один місяць, та інші норми КУпАП, 

що регламентують провадження за статтею 124 КУпАП. Другим основним 

нормативно-правовим актом, що визначає нормативні підстави 

адміністративної відповідальності, є Правила дорожнього руху, затверджені 

Постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306. 

Підставою притягнення до відповідальності за статтею 124 КУпАП є 

порушення конкретного пункту Правил дорожнього руху, що завдало певних 

матеріальних збитків у вигляді пошкодження транспортних засобів, вантажу, 

автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи 

іншого майна. 

Найчастіше причиною вчинення ДТП є порушення Правил дорожнього 

руху, але на практиці трапляються випадки, коли внаслідок ДТП, у результаті 

яких були пошкоджені транспортні засоби, споруди, вантажі або було 

заподіяно іншої матеріальної шкоди, на місце ДТП викликається наряд 

поліції, оформляються відповідні первинні процесуальні документи (схема 

ДТП, пояснення учасників ДТП, свідків), проводиться адміністративне 

розслідування, виявляється винуватець ДТП, який порушив ті чи інші 

Правила дорожнього руху, проте сама справа про адміністративне 

правопорушення згодом закривається з формулюванням «у зв'язку з 
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відсутністю в діях винної в ДТП особи складу адміністративного 

правопорушення». 

Як приклад процитуємо положення постанови про закриття справи про 

адміністративне правопорушення за статтею 124 КУпАП Петрівського 

районного суду Кіровоградської області від 26 липня 2011 (Справа № 3-

587/11) [93]: «До Петрівського районного суду надійшли матеріали від 

відділення ДАІ з обслуговування Петрівського району в Кіровоградській 

області про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1, 

мотивуючи тим, що 27 червня 2011 року о 18 годині 00 хвилин в с. Ганнівка 

Петрівського району Кіровоградської області по вулиці Жовтнева водій 

ОСОБА_1, керуючи мопедом без реєстраційного номеру, не вибрав безпечну 

швидкість руху, не урахував дорожню обстановку, наїхавши на вибоїну, 

допустив падіння з мопеда, що спричинило пошкодження мопеда, а також 

отримав тілесні ушкодження, чим порушив вимоги п. 12.1 ПДР України, про 

що був складений працівником Державтоінспекції протокол про 

адміністративне правопорушення. Таким чином, ОСОБА_1 скоїв 

правопорушення, передбачене ст. 124 КУпАП. 

У судовому засіданні водій ОСОБА_1 вину свою не визнав та пояснив, 

що дійсно, 27 червня 2011 року о 18 годині 00 хвилин в с. Ганнівка 

Петрівського району Кіровоградської області, керуючи мопедом без 

реєстраційного номеру, рухався по вулиці Жовтнева, яка має ґрунтове 

покриття і безліч вибоїн, правил дорожнього руху не порушував, так як їхав з 

мінімальною швидкістю, обминав одну із вибоїн, наїхав на іншу, внаслідок 

чого допустив падіння з мопеда, і дійсно, його мопед одержав механічні 

пошкодження, однак своєї вини він тут не вбачає. 

Суд ПОСТАНОВИВ: Провадження у справі про притягнення 

ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 124 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, у зв’язку з 

відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення – 

закрити» [93]. 
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Таке рішення суд обґрунтовує тим, що, оцінюючи досліджені в 

судовому засіданні докази у справі, вважає, що факт скоєння ОСОБА_1 

адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення, не доведено, так як у матеріалах 

справи відсутні будь-які докази того, що ОСОБА_1 дійсно порушив правила 

дорожнього руху, тобто відсутній склад адміністративного правопорушення.  

У даному випадку погодимось з рішенням суду щодо необхідності 

закриття справи, але не погодимось з підставами такого закриття. Адже 

відповідно до пункту 12.1 Правил дорожнього руху під час вибору в 

установлених межах безпечної швидкості руху водій повинен ураховувати 

дорожню обстановку, а також особливості вантажу, що перевозиться, і стан 

транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух та 

безпечно керувати ним. Тобто якщо водій не впорався з керуванням 

транспортного засобу та потрапив в ДТП, значить, не була не вибрана 

безпечна швидкість, навіть якщо на даному місці була незадовільна ділянка 

дороги, тобто водій все ж таки порушив пункт 12.1 Правил дорожнього руху. 

А враховуючи наявність наслідків у вигляді пошкодження транспортного 

засобу, формально водій підлягає адміністративній відповідальності  за 

статтею 124 КУпАП, але, враховуючи обставини події, відсутність 

потерпілих, відсутність завдання шкоди третім особам, в даній ситуації 

доцільно звільнити особу від відповідальності за малозначністю 

правопорушення на підставі статті 22 КУпАП та обмежитись усним 

зауваженням. 

І подібного роду постанов, аналогічних процитованій вище, у практиці 

більш ніж достатньо. ДТП може статись через поломку транспортного 

засобу, коли не буде вини водія чи, наприклад, через камінь, який вискочив з-

під колеса та пошкодив автомобіль. В даних ситуаціях наявна відсутність 

порушень правил дорожнього руху, а значить, і відсутність складу 

адміністративного правопорушення. 

Також можна виділити ряд нормативно-правових актів, які не прямо, 
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але все ж таки стосуються підстав адміністративної відповідальності за 

спричинення ДТП. До таких слід віднести Закон України від 02.07.2015 «Про 

Національну поліцію» [94], зокрема статтю 23, що визначає повноваження 

поліції, в тому числі у сфері безпеки дорожнього руху; Закон України від 

30.06.1993 «Про дорожній рух», який визначає основні засади організації 

дорожнього руху, а також повноваження Міністерства внутрішніх справ у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху; Закон України від 05.04.2001 

«Про автомобільний транспорт» [82], в якому визначено основний 

понятійний апарат стосовно забезпечення безпеки дорожнього руху 

(автомобіль, автомобільний транспортний засіб, водій, небезпечний вантаж, 

законодавство про автомобільний транспорт та інші). До підзаконних 

нормативно-правових актів, які стосуються нормативних підстав 

адміністративної відповідальності за спричинення ДТП, слід віднести 

Положення про патрульну службу МВС, затверджене наказом МВС України 

від 02.07.2015  № 796 [95], ІІ розділ якого визначає основні завдання 

патрульної служби, серед яких забезпечення безпеки дорожнього руху, 

організація контролю за додержанням законів, інших нормативно-правових 

актів з питань безпеки дорожнього руху; наказ 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» [96] та 

наказ МВС України від 28.12.2005 № 1242 «Про затвердження картки обліку 

дорожньо-транспортних пригод та Інструкції щодо її заповнення» [12], які 

регламентують провадження у справах про адміністративні правопорушення 

у сфері безпеки дорожнього руху, в тому числі і щодо оформлення матеріалів 

ДТП та обліку ДТП. 

Як показують статистичні дані МВС, більшість ДТП вчиняється з вини 

водіїв транспортних засобів. Так, у 2015 році таких ДТП було 20866, що 

становить більше 82 % від загальної кількості ДТП з постраждалими. 

Найчастіше ДТП траплялись через такі порушення Правил дорожнього руху: 
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- порушення безпечної швидкості руху – 5512 ДТП;  

- порушення правил маневрування – 3371 ДТП; 

- керування транспортним засобом у стані сп’яніння – 2358 ДТП; 

- порушення правил проїзду перехресть – 1633 ДТП; 

- недодержання дистанції – 1445 ДТП; 

- перехід у невстановленому місці – 1330 ДТП; 

- порушення правил проїзду пішохідних переходів – 1242 ДТП; 

- виїзд на смугу зустрічного руху – 1185 ДТП [97]. 

Ці правопорушення називають грубими, тобто такими, які завдають 

підвищеної суспільної шкоди відносинам у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху. Переважну кількість таких порушень Правил дорожнього 

руху кваліфікують за статтями 122 та 130 КУпАП. Різниця між 

правопорушеннями, передбаченими цими статтями та статтею 124 КУпАП, 

полягає лише в наслідках у вигляді пошкодження транспортних засобів, 

вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх 

споруд чи іншого майна. Як показує практика, чим активніше реагує поліція 

на дані правопорушення без наслідків, тим менше вчиняється правопорушень 

зі вказаними наслідками. 

Важливим фактором нормативної підстави притягнення до 

адміністративної відповідальності за статтею 124 КУпАП є своєчасне та 

точне визначення відповідного пункту порушень Правил дорожнього руху 

винною особою (проїзду на заборонний сигнал світлофора або жест 

регулювальника, перевищення водіями транспортних засобів встановлених 

обмежень швидкості руху, порушення правил обгону і зустрічного роз’їзду, 

проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування, 

проїзду оперативних транспортних засобів, початку руху та маневрування, 

проїзду пішохідних переходів), що призвели до ДТП. В іншому разі це 

призводить до оскарження особою, яка притягається до відповідальності, 

оформлених поліцією матеріалів ДТП та закриття справи у суді. 

Прикладом помилки при визначенні порушення відповідного пункту 
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Правил дорожнього руху може слугувати постанова апеляційного суду 

Тернопільської області від 11 січня 2010 «Справа № 33-6/11», якою 

скасовано постанову Тернопільського міськрайонного суду від 22 листопада 

2010 року відносно ОСОБА_3 за фактом вчинення адміністративного 

правопорушення, передбаченого статтею 124 КУпАП, за таких підстав. 

Відповідно до постанови суду першої інстанції ОСОБА_3 визнаний винним і 

притягнутий до адміністративної відповідальності за ст. 124 КУпАП у виді 

штрафу в розмірі 340 грн. в дохід держави за те, що він 17 жовтня 2010 року, 

приблизно о 17 год. 00 хв., керуючи автомобілем марки "ЗАЗ-1102" д.н.з. 

НОМЕР_1 в м. Тернополі, на регульованому перехресті вул. Об'їзна – Гайова 

– Протасовича – поворот на село В.Гаї не врахував дорожню обстановку, не 

вибрав безпечної швидкості руху, виїхав на вказане перехрестя при зміні 

сигналу світлофора на заборонений для нього, будучи неуважним, не 

забезпечивши безпеку руху, не вжив негайно заходів для зменшення 

швидкості аж до зупинки або до безпечного об'їзду, не впорався з 

керуванням та допустив зіткнення з автомобілем марки "Деу-Сенс" д.н.з. 

НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5, який завершував проїзд перехрестя, 

чим порушив пп. 1.5, 2.3 б, 12.1, 8.10, 12.3 Правил дорожнього руху України. 

Внаслідок цієї ДТП вказані транспортні засоби отримали механічні 

пошкодження [98]. 

Цією ж постановою визнано винним і притягнуто до адміністративної 

відповідальності ОСОБА_5 за ст. 124 КУпАП у виді штрафу 340 грн. в дохід 

держави за те, що він 17 жовтня 2010 року, приблизно о 17 год., керуючи 

автомобілем марки "Деу-Сенс" д.н.з. НОМЕР_2 в м. Тернополі та на 

регульованому перехресті вул. Об'їзна – Гайова – Протасевича на повороті в 

с. Гаї, не врахував дорожню обстановку, виїхав на перехрестя згідно із 

сигналом світлофора, що дозволяв йому рух, при зміні сигналу світлофора на 

виїзді на заборонний не був уважним при виконанні повороту ліворуч, при 

виїзді перехрестя автомобілем опинився на смузі зустрічного руху, не дав 

дорогу, збільшивши швидкість з метою проїхати повз рухомий автомобіль 
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марки "ЗАЗ-1102" д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_3, який теж 

завершував проїзд перехрестя, чим порушив пп. 1.5, 2.3 б, 10.5, 12.3, 16.6 

Правил дорожнього руху України та допустив зіткнення вказаних 

транспортних засобів, які отримали механічні пошкодження [98]. 

В апеляційній скарзі ОСОБА_3 просить скасувати постанову стосовно 

нього, а справу провадженням закрити, посилаючись на те, що в його діях 

відсутній склад адміністративного правопорушення, передбачений ст. 124 

КУпАП, оскільки він вимог п.п.1.5, 2.3 б, 12.1, 8.10, 12.3 Правил дорожнього 

руху України не порушував, а дана дорожньо-транспортна подія сталася з 

вини водія автомобіля марки "Деу-Сенс" ОСОБА_5, який не пропустив його 

автомобіль по головній дорозі, де він закінчував маневр, перебуваючи на 

кінці перехрестя [98]. 

Апеляційний суд задовольнив скаргу та скасував постанову місцевого 

суду. Своє рішення суд обґрунтував тим, що місцевий суд при розгляді 

справи про адміністративне правопорушення не з'ясував, чи було вчинено 

адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи 

підлягає вона адміністративній відповідальності. А саме місцевим судом не 

враховано той факт, що, відповідно до пояснень ОСОБА_3, він проїжджав 

перехрестя по головній дорозі на зелене світло, а водій ОСОБА_6 

автомобілем марки "Деу-Сенс", здійснюючи лівий поворот на село В. Гаї, 

несподівано виїхав із-за автомобіля марки ВАЗ під керуванням ОСОБА_7, 

який також мав намір повернути наліво в напрямку с. В. Гаї, але пропускав 

автомобілі, які рухались зустрічною смугою руху головної дороги, і маючи 

намір швидко проскочити, порушив правило черговості проїзду, не 

пропустив його автомобіль, який закінчував маневр проїзду перехрестя, в 

результаті чого відбулось зіткнення. Ці обставини пригоди підтверджуються 

поясненнями свідків. 

Таких випадків на практиці досить багато, що викликає необхідність 

більш детального розгляду особливостей окремих порушень Правил 

дорожнього руху, що призводять до ДТП. 
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Як вже було зазначено, найбільша кількість ДТП трапляється через 

перевищення безпечної швидкості руху. Очевидно, що швидкість руху 

транспортного засобу знаходиться у пропорційному співвідношенні до 

здатності водія даного транспортного засобу безпечно відреагувати на 

непередбачувану зміну дорожньої обстановки та запобігти вчиненню ДТП.  

 Для цього законодавець зафіксував у Правилах дорожнього руху 

обмеження максимальної швидкості руху механічних транспортних засобів 

(розділ 12 Правил дорожнього руху). 

Оскільки на безпечну швидкість впливає ряд факторів, як-то дорожні 

умови, вид транспортного засобу, стаж водія тощо, законодавець, 

враховуючи ці фактори, справедливо встановив певну систему обмежень 

швидкісного режиму, яка можна поділити на три групи:  

1. Загальні обмеження – встановлюють гранично допустиму 

максимальну швидкість руху транспортних засобів на дорогах усієї країни. 

Правила дорожнього руху встановлюють швидкість руху у населених 

пунктах транспортних засобів не більше 60 км/год., у житлових і пішохідних 

зонах – 20 км/год. 

2. Спеціальні обмеження – застосуються лише до певних видів 

транспортних засобів, перевезень чи руху на окремих ділянках дороги. Сюди 

можна віднести випадки, визначені п. 12.6 та 12.7 Правил дорожнього руху:  

Поза населеними пунктами на всіх дорогах та на дорогах, що проходять 

через населені пункти, позначені знаком 5.47, дозволяється рух із швидкістю: 

а) автобусам (мікроавтобусам), що здійснюють перевезення 

організованих груп дітей, легковим автомобілям з причепом і мотоциклам – 

не більше 80 км/год.; 

б) транспортним засобам, якими керують водії із стажем до 2 років, – не 

більше 70 км/год; 

в) вантажним автомобілям, що перевозять людей у кузові, та мопедам – 

не більше 60 км/год; 

г) автобусам (за винятком мікроавтобусів) – не більше 90 км/год; 
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д) іншим транспортним засобам: на автомобільній дорозі, що позначена 

дорожнім знаком 5.1, – не більше 130 км/год., на автомобільній дорозі з 

окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної 

розділювальною смугою, – не більше 110 км/год., на інших автомобільних 

дорогах – не більше 90 км/год. 

Під час буксирування швидкість не повинна перевищувати 50 

км/год. [1]. 

3. Місцеві обмеження максимальної швидкості транспортних засобів 

встановлюються залежно від умов руху на конкретних ділянках 

автомобільних доріг. Так, на ділянках доріг, де створені дорожні умови, що 

дають можливість рухатися з більш високою швидкістю, за погодженим з 

Національною поліцією рішенням власників доріг або органів, яким передано 

право на утримання таких доріг, дозволена швидкість руху може бути 

збільшена шляхом встановлення відповідних дорожніх знаків [1]. 

Зазначимо, що відповідно до чинного КУпАП адміністративна 

відповідальність передбачена за перевищення встановленої максимальної 

швидкості руху більш ніж на 20 кілометрів на годину. Тобто водій 

транспортного засобу може рухатися в межах населеного пункту зі 

швидкістю 80 км/год., що відповідно до чинного законодавства не є 

правопорушенням. Але практика країн ЄС свідчить про неприпустимість 

руху транспортних засобів у межах населених пунктів з означеною 

швидкістю. Вважаємо, що встановлення такого “зазору” швидкісного режиму 

в національному законодавстві є не зовсім виправданим, адже це створює 

додаткові фактори ризику для безпеки дорожнього руху.  

Гранично допустимим рівнем відхилення показників спідометра, 

відповідних технічних засобів, що використовуються Національною поліцією 

для виміру швидкості руху транспортних засобів, є не більше 8 км/год. Для 

того щоб уникнути можливих спірних ситуацій між водіями транспортних 

засобів та Національною поліцією, додамо до цього показника ще 2 км/год.  

Таким чином, пропонуємо на законодавчому рівні встановити 
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відповідальність водіїв транспортних засобів за перевищення ними обмежень 

швидкості руху більше ніж на 10 км/год. Для цього потрібно внести 

відповідні зміни до частини першої статті 122 КУпАП. 

У частині 3 статті 122 КУпАП законодавець передбачив підвищену 

адміністративну відповідальність за перевищення встановлених обмежень 

швидкості руху транспортних засобів більш як на 50 км/год. Вважаємо, що 

між першим запропонованим порогом дозволеного перевищення 

максимально встановленої швидкості руху транспортних засобів (10 км/год.) 

та другим (50 км/год.), закріпленим у частині 3 статті 122 КУпАП, доцільно 

встановити середню ланку – в 30 км/год. Відповідальність же за це 

правопорушення передбачити в частині 2 статті 122 КУпАП. 

Законодавче обмеження максимальної швидкості руху хоч і створює 

умови для забезпечення безпеки дорожнього руху, втім не гарантує повного 

її забезпечення. Підтвердженням цьому є статистичні дані кількості вчинених 

ДТП за причинами, абсолютна більшість яких складає перевищення саме 

безпечної швидкості руху, а не встановленої чи обмеженої. Тому кожен водій 

під час вибору в установлених межах безпечної швидкості руху повинен 

ураховувати дорожню обстановку, особливості вантажу, що перевозиться, 

стан транспортного засобу та інші факторі, що впливають на безпеку 

дорожнього руху, щоб мати змогу постійно контролювати його рух та 

безпечно керувати ним. У той же час відповідальність за перевищення 

безпечної швидкості, тобто керування транспортним засобом з такою 

швидкістю, яка не відповідає реальним дорожнім умовам, але не перевищує 

встановлену або обмежену, кваліфікується як правопорушення тільки в разі 

настання певних наслідків, зокрема, матеріальних збитків (за статтею 124 

КУпАП) або ж завдання потерпілим тілесних ушкоджень середньої тяжкості 

чи більш тяжких наслідків (за статтею 286 КК України).  

Другою найбільш поширеною причиною вчинення ДТП є порушення 

правил маневрування. Відповідно до Правил дорожнього руху під 

маневруванням (маневром) розуміють початок руху, перестроювання 
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транспортного засобу в русі з однієї смуги на іншу, поворот праворуч чи 

ліворуч, розворот, з'їзд з проїжджої частини, рух заднім ходом. Норми, що 

регламентують порядок здійснення маневрування, переважно містяться в 

розділі 10 Правил дорожнього руху «Початок руху та зміна його напрямку».  

Проаналізувавши адміністративну практику щодо притягнення до 

відповідальності водіїв транспортних засобів за статтею 124 КУпАП, варто 

визначити випадки, коли в результаті порушення правил маневрування 

водієм одного транспортного засобу водій іншого, щоб уникнути зіткнення, 

змушений різко змінювати напрям руху, що призводить до ДТП за участю 

цього транспортного засобу. При цьому транспортний засіб, водій якого 

порушив правила маневрування, залишається неушкодженим. У такому 

випадку працівники Національної поліції часто складають протокол за 

статтею 124 КУпАП на водія, який потрапив в ДТП. Дії ж першого водія, 

який порушив правила маневрування, взагалі залишаються без 

адміністративно-правової кваліфікації. На наш погляд, така практикам є 

невірною, оскільки дії водія, який потрапив в ДТП, можуть кваліфікуватись 

за статтею 124 КУпАП тільки в тому разі, якщо він не вибрав безпечної 

дистанції, інтервалу та швидкості руху і це призвело до того, що він не зміг 

безпечно відреагувати на порушення правил маневрування іншим 

транспортним, внаслідок чого транспортний засіб потрапив у ДТП. 

Вважаємо, що дії водія, який порушив правила маневрування, також 

потрібно кваліфікувати за статтею 124 КУпАП, якщо буде доведено 

причинний зв'язок між наявністю в його діях порушень Правил дорожнього 

руху та наслідками, що настали в результаті ДТП. При цьому потрібно 

розуміти, що однозначного алгоритму дій працівників Національної поліції 

при кваліфікації подібних правопорушень вивести не можна, тому що все 

залежить від конкретної ситуації, в якій потрібно враховувати всі фактори, 

що впливають на кваліфікацію правопорушення. 

Говорячи про проблему порушення правил маневрування, варто 

сказати, що значна кількість ДТП трапляється через перестроювання 
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транспортних засобів з метою випередження інших в аварійно небезпечних 

ділянках дороги. При цьому законодавець не приділив цьому аспекту 

належної нормативно-правової уваги.  

Так, випадки та місця заборони обгону перелічені в пункті 14.6 Правил 

дорожнього руху. До них належать: перехрестя; залізничні переїзди і ділянка 

траси ближче ніж за 100 м перед ними; ближче ніж за 50 м перед пішохідним 

переходом у населеному пункті і 100 м – поза населеним пунктом; місця у 

кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та 

інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої 

видимості; тунелі; дороги, що мають дві і більше смуги для руху в одному 

напрямку; колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний 

засіб з увімкненим проблисковим маячком (крім оранжевого); заборонено 

також обгін транспортного засобу, який здійснює обгін або об'їзд. Очевидно, 

що порушення даного пункту суттєво загрожує безпеці дорожнього руху 

через обмеження кута зору водія транспортним засобом, що рухається 

попереду.  

Але ці заборони поширюються лише на поняття «обгін», в той час як 

до поняття «випередження», пов’язане з виїздом із займаної смуги, жодних 

заборон не висувається. А різниця між цими поняттями полягає лише в тому, 

що обгін – це випередження одного або кількох транспортних засобів, 

пов’язане з виїздом на смугу зустрічного руху, а  випередження, пов’язане з 

виїздом з займаної смуги, – це перестроювання транспортного засобу в іншу 

смугу, а також рух транспортного засобу по одній смузі зі швидкістю 

більшою, ніж рух іншого транспортного засобу по сусідній смузі.  

Враховуючи подібність обох описаних вище маневрів, а також 

наявність однакових факторів ризику потрапляння в ДТП внаслідок 

порушення правил їх здійснення, пропонуємо внести зміни до Правил 

дорожнього руху в частині визначення поняття «обгін» з таким змістом: 

«випередження одного або кількох транспортних засобів, що рухаються, 

пов’язане із виїздом з займаної смуги». 
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Також пропонуємо виключити з Правил дорожнього руху пункт 14.6 е, 

відповідно до якого забороняється здійснювати обгін на дорогах, що мають 

дві і більше смуги для руху в одному напрямку, оскільки, враховуючи 

запропоноване визначення поняття «обгін», така заборона втрачає будь-який 

сенс.  

Щодо кваліфікації порушення правил маневрування як окремо взятого 

правопорушення зазначимо, що частина 2 статті 122 КУпАП визначає 

відповідальність за порушення правил користування зовнішніми 

освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку 

руху чи зміні його напрямку. Інші порушення правил маневрування будуть 

кваліфікувати тільки при наявності певних наслідків як створення аварійної 

ситуації чи спричинення ДТП. Водночас варто зазначити різницю між 

такими поняттями, як «перестроювання» та «зміна напряму руху». Перше 

поняття не передбачає зміни напряму руху. Тобто, виходячи з букви Закону, 

відсутня відповідальність за неподання світлових сигналів про намір 

перестроїтись в іншу смугу руху.  

На підставі викладеного пропонуємо 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». 

Наступною поширеною причиною ДТП є порушення правил проїзду 

перехресть. Усі дорожні перехрестя умовно можна поділити на дві категорії – 

регульовані та нерегульовані. Регулювання дорожнього руху здійснюється за 

допомогою світлофорного регулювання або ж регулювальника.  

Безперечно, система світлофорного регулювання відіграє важливу роль 

у забезпеченні безпеки дорожнього руху, але, як і будь-яка інша механічна 

система, здатна до виходу з ладу внаслідок несправностей або ж відключення 

при проведенні ремонтних робіт на вулично-шляхових мережах.  

У таких випадках у разі необхідності організації дорожнього руху на 

ділянках доріг, не обладнаних засобами світлофорного регулювання, ці 
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функції виконує регулювальник дорожнього руху, вимоги до якого висуває 

пункт 1.10 Правил дорожнього руху – працівник міліції, що виконує 

регулювання дорожнього руху у форменому одязі підвищеної видимості з 

елементами із світлоповертального матеріалу за допомогою жезлу, свистка. 

До регулювальника прирівнюються працівники військової інспекції безпеки 

дорожнього руху, дорожньо-експлуатаційної служби, черговий на 

залізничному переїзді, поромній переправі, які мають відповідне посвідчення 

та нарукавну пов'язку, жезл, диск з червоним сигналом чи світлоповертачем, 

червоний ліхтар або прапорець та виконують регулювання у форменому 

одязі [1]. Як бачимо, це поняття потребує вдосконалення в частині зміни 

«міліції» на «Національну поліцію». Також слід зазначити, що поліція 

відмовилась від регулювання дорожнього руху за допомогою жезла; ці 

функції виконуються за допомогою диска зі світлоповертачем. 

Важливість дотримання вимог регулювальника або ж світлофорного 

регулювання дорожнього руху полягає в тому, що в іншому разі це може 

призвести не просто до порушення Правил дорожнього руху, а й до 

створення аварійної ситуації чи ДТП, наслідки яких можуть бути 

непоправними.  

Причиною основної маси ДТП, що трапляються внаслідок порушень 

вимог світлофорів чи регулювальника дорожнього  руху, є продовження руху 

транспортних засобів після увімкнення жовтого сигналу світлофора або 

підняття регулювальником руки вгору, коли водії не в змозі зупинити 

транспортний засіб без екстреного гальмування перед дорожньою розміткою 

1.12 (стоп-лінія), дорожнім знаком 5.62 "Місце зупинки" Правил дорожнього 

руху, а якщо їх немає – не ближче 10 м до найближчої рейки перед 

залізничним переїздом, перед світлофором, пішохідним переходом, а якщо і 

вони відсутні та в усіх інших випадках – перед перехрещуваною проїжджою 

частиною, не створюючи перешкод для руху пішоходів. Відповідно до 

пункту 8. 11 Правил дорожнього руху такі дії водія транспортного засобу 

вважаються виправданими тільки при умові забезпечення ним безпеки 
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дорожнього руху. Але, як показує практика та дані соціологічних досліджень, 

близько 93 % винуватців ДТП самовпевнено розраховували на ненастання 

негативних наслідків в результаті цього правопорушення. Ризик створення 

аварійної ситуації чи ДТП в такій ситуації підвищується ще й тим, що водій, 

який наближається до регульованого перехрестя доріг та бачить зелений 

мигаючий сигнал світлофору або навіть жовтий, починає збільшувати 

швидкість руху для того, щоб «проскочити» перехрестя (як він думає, 

безпечно) на заборонений сигнал світлофору. І дійсно, в цій ситуації він вже 

не в змозі зупинити транспортний засіб у місці, вказаному пунктом 8.10 

Правил дорожнього руху, навіть при виникненні загрози безпеці дорожнього 

руху.  

З цього приводу пропонуємо внести зміни до п. 8.11 Правил 

дорожнього руху, виклавши його в такій редакції: 

«водій транспортного засобу, який наближається до регульованого 

перехрестя доріг при включенні зеленого мигаючого сигналу світлофору, 

повинен вжити заходів для зменшення швидкості руху, для того щоб вчасно 

та безпечно зупинити транспортний засіб у місці, вказаному в пункті 8.10 

Правил дорожнього руху». 

Ця пропозиція обґрунтовується тим, що зміст п. 8.11 Правил 

дорожнього руху в чинній редакції Правил створює додаткові ризики для 

створення аварійних ситуацій та ДТП. 

Крім того, дослідження адміністративної практики Національної 

поліції та судових справ за статтею 124 КУпАП, що вчинились внаслідок 

порушень вимог світлофорів чи регулювальника, свідчить про наявність 

значної кількості спірних ситуацій при кваліфікації даного виду 

правопорушень. Вони пов’язані з тим, що часто водії не можуть дійти згоди 

стосовно того, хто з них проїхав на заборонений сигнал світлофора. 

Розв’язання такої конфліктної ситуації для працівників Національної поліції 

ускладнюється, коли відсутні будь-які інші докази у справі про 

адміністративні правопорушення, крім свідчень самих учасників ДТП (фото-, 
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відеофіксація правопорушень, пояснення свідків правопорушення). 

Вважаємо неправильною практику, коли в таких випадках працівники 

Національної поліції складають протокол про адміністративне 

правопорушення за статтею 124 КУпАП щодо кожного учасника ДТП, 

оскільки не можуть обидва транспортних засоби проїхати на заборонений 

сигнал світлофору. У такому разі протокол про адміністративне 

правопорушення може бути складено тільки стосовно тієї особи, в діях якої є 

склад адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 124 

КУпАП. 

Таким чином, розглянуто нормативні підстави адміністративної 

відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, що спричинило 

ДТП. З’ясовано, що до них віднесено систему норм, керуючись якою 

компетентні посадові особи встановлюють наявність в діях особи складу 

адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 124 КУпАП, та 

приймають рішення щодо застосування до правопорушника заходів 

адміністративної відповідальності. Основними нормативно-правовими 

актами, в яких містяться ці норми, є КУпАП (ст. 124, 255, 221, 27, 30, 38, 268 

та ін.) та Правила дорожнього руху, затверджені Постановою Кабінету 

Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306. 

Розгляд норм Правил дорожнього руху, порушення яких найчастіше 

призводить до ДТП, а також норм КУпАП, що встановлюють 

відповідальність за їх порушення, дозволило визначити недоліки цих норм та 

надати пропозиції щодо їх вдосконалення, а саме: 

1. Обґрунтовано необхідність зменшення гранично допустимого 

показника перевищення встановлених обмежень швидкості руху 

транспортних засобів з 20 км/год. до 10 км/год. Для цього запропоновані 

відповідні зміни до частини 1 статті 122 КУпАП. Також запропоновано 

встановити поріг перевищення швидкості руху транспортних засобів в 30 

км/год. Відповідальність за це правопорушення слід передбачити в частині 2 

статті 122 КУпАП. 
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2. Обґрунтовано необхідність вдосконалення поняття «обгін». 

Враховуючи подібність таких маневрів, як обгін та випередження, а також 

наявність однакових факторів ризику потрапляння в ДТП внаслідок 

порушення правил їх здійснення, запропоновано внесення змін до Правил 

дорожнього руху в частині визначення поняття «обгін» з таким змістом: 

«випередження одного або кількох транспортних засобів, що рухаються, 

пов’язане із виїздом з займаної смуги». Також запропоновано виключити з 

Правил дорожнього руху пункт 14.6 е Правил дорожнього руху, відповідно 

до якого забороняється здійснювати обгін на дорогах, що мають дві і більше 

смуги для руху в одному напрямку, оскільки, враховуючи запропоноване 

визначення поняття «обгін», така заборона втрачає будь-який сенс.  

3. Враховуючи відсутність відповідальності за порушення правил 

подання світлових сигналів про намір перестроїтись в іншу 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». 

4. Запропоновано внесення змін до п. 8.11 Правил дорожнього руху, 

нова редакція якого виглядатиме в такий спосіб: «водій транспортного 

засобу, який наближається до регульованого перехрестя доріг при включенні 

зеленого мигаючого сигналу світлофору, повинен вжити заходів для 

зменшення швидкості руху, для того щоб вчасно та безпечно зупинити 

транспортний засіб у місці, вказаному в пункті 8.10 Правил дорожнього 

руху». 

Ця пропозиція обґрунтовується тим, що зміст п. 8.11 Правил 

дорожнього руху в чинній редакції Правил створює додаткові ризики для 

створення аварійних ситуацій та ДТП. 
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2.2. Фактичні підстави адміністративної відповідальності за 

порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП  

 

В юридичній літературі вже досить давно існує концепція, відповідно 

до якої правопорушення визнається різновидом юридичного факту, що 

породжує правовідносини відповідальності і в той же час є підставою 

юридичної відповідальності. Так, І.В. Тимошенко, Д.М. Бахрах до фактичної 

підстави настання адміністративної відповідальності відносять порушення 

правових норм, що охороняються адміністративними санкціями, – 

адміністративне правопорушення (адміністративний проступок, 

адміністративний делікт) [99, с. 37, 100]. 

Отже, фактичну підставу адміністративної відповідальності становить 

адміністративне правопорушення. У цьому виявляються тісний взаємозв'язок 

і взаємозумовленість адміністративного правопорушення і адміністративної 

відповідальності: з одного боку, без правопорушення немає адміністративної 

відповідальності, а з іншого – підставою адміністративної відповідальності 

виступає правопорушення. В силу цього поняття «адміністративне 

правопорушення» і «адміністративна відповідальність» існують як 

нерозривні правові категорії [101]. 

Щоб встановити фактичну підставу притягнення до адміністративної 

відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, що спричинило 

ДТП, поліцейський на стадії адміністративного розслідування, а суд на стадії 

розгляду справи встановлюють, чи підпадає окреме діяння у вигляді 

порушення відповідного пункту чи пунктів Правил дорожнього руху, що 

відбулося в об’єктивній дійсності, під ознаки складу проступку, 

передбаченого статтею 124 КУпАП, тобто встановлює склад 

адміністративного правопорушення. 

Для того щоб краще розкрити сутність і зміст адміністративної 

відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, що спричинило 
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ДТП, розглянемо такі правові категорії, як адміністративне правопорушення 

та склад адміністративного правопорушення. 

Відповідно до статті 9 КУпАП адміністративним правопорушенням 

(проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи 

бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи 

громадян, на встановлений порядок управління, за яку законом передбачено 

адміністративну відповідальність [38]. 

Як бачимо, в даному визначенні законодавець робить акцент на об’єкті 

адміністративного правопорушення – громадському порядку, власності, 

правах і свободах громадян, на встановленому порядку управління. Крім 

цього, можна виділити ознаки даного поняття, такі як діяння, протиправність, 

суспільна небезпека, караність, винність [102, с. 228]. Також слід зазначити, 

що законодавець урівняв поняття проступку і правопорушення. Ототожнення 

цих понять означає, що адміністративна відповідальність може настати за 

порушення загальнообов’язкових правил, які регулюються різними галузями 

права, але за умови, що вони тягнуть адміністративні санкції, які містяться в 

статтях особливої частини розділу ІІ КУпАП [103, с. 432, 433]. 

Для характеристики соціальної сутності адміністративного 

правопорушення має значення вказівка на те, що це діяння посягає на певний 

правовий об'єкт, яким є суспільні відносини у певній сфері, що визначають 

права або свободи громадян [78, с. 7]. 

Протиправність адміністративного правопорушення визначається його 

забороною законом, бо така дія може нанести шкоду охоронюваним 

правовідносинам. Протиправність виділяє адміністративне правопорушення 

серед інших порушень норм права, на які законодавець не встановив 

заборони [78, с. 7]. 

Важливою ознакою є шкідливість адміністративного правопорушення 

для суспільних відносин. Ця ознака є суттєвою, оскільки тільки діяння, що є 

шкідливими, законодавець закріпив в Особливій частині другого розділу 

КУпАП. Ці діяння не є суспільно небезпечними. Саме з позицій суспільної 
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небезпечності законодавець провадить межу між цими правопорушеннями – 

злочином та адміністративним проступком. Характер діяння, його 

повторність, жорстокість тощо можуть впливати на збільшення шкідливості 

правопорушення і навіть перетворити його в суспільно небезпечне, що, у 

свою чергу, дає підстави законодавцю для встановлення кримінальної 

відповідальності [78, с. 7]. 

Для кваліфікації правопорушення за статтею 124 КУпАП важливим є 

встановлення всіх елементів його складу.  

Проблемі встановлення складу правопорушення приділили увагу в 

своїх роботах такі вчені, як Ю. П. Битяк [45; 46], М. І. Данількевич [104], 

Г. Г. Забарний [52; 105],  В. В. Зуй [46], В. К. Колпаков [56; 60], С. В. Пєтков 

[106], В. К. Шкарупа [51] та інші автори. 

Цілком підтримуємо думку більшості вчених, що визначають склад 

адмiнiстративного правопорушення як встановлену законодавством 

сукупність об’єктивних i суб’єктивних ознак, за наявності яких діяння 

вважається адмiнiстративним правопорушенням.  

Порушення Правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження 

транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних 

переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна, як і інші адміністративні 

проступки, має свій склад, який складається з таких елементів: об’єкт, 

об’єктивна сторона, суб’єкт і суб’єктивна сторона. При цьому для 

притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності за 

статтею 124 КУпАП необхідна обов’язкова наявність у протиправному діянні 

усіх елементів складу правопорушення. В іншому випадку дане діяння не 

можна кваліфікувати як проступок та застосовувати адміністративні 

стягнення [107].  

Правильність кваліфікації правопорушення та вибір відповідного 

адміністративного стягнення, передбаченого статтею 124 КУпАП, залежить 

від якості та повноти оцінки елементів складу даного правопорушення. Отже, 

визначимо поняття адміністративного правопорушення, передбаченого 
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статтею 124 КУпАП, та встановимо ознаки його складу. 

Для визначення поняття адміністративного правопорушення, 

передбаченого статтею 124 КУпАП, спочатку проаналізуємо його ознаки. Як 

було встановлено раніше з аналізу статті 9 КУпАП, будь-яке 

правопорушення характеризується низкою ознак.  

Перш за все, це діяння у вигляді дії чи бездіяльності, що полягає у 

порушенні відповідного пункту Правил дорожнього руху,  що спричинило 

пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, 

залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна. Тобто діяння, що 

охоплюється правопорушенням, передбаченим статтею 124, має 

матеріальний характер, адже завжди повинно призводити до певних 

наслідків. 

Порушення Правил дорожнього руху, що призвело до ДТП, може бути 

вчинено шляхом як дії, так і бездіяльності. Наприклад, дії можуть полягати у 

перевищені водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості 

руху або ж безпечної швидкості руху, проїзді на заборонний сигнал 

регулювання дорожнього руху, керуванні транспортними засобами особами, 

які перебувають у стані сп’яніння, що призвело ДТП. Як бездіяльність можна 

розглядати, наприклад, незабезпечення належного технічного стану 

транспортного засобу, що призвело до ДТП, та інші. 

Друга ознака правопорушення полягає у суспільній небезпечності 

(шкідливості) діяння. 

В юридичній літературі вже давно триває дискусія з приводу того, чи 

властива така ознака, як суспільна небезпека, адміністративному 

правопорушенню. З цього приводу деякі науковці вважають, що суспільна 

небезпека властива виключно злочинам, а адміністративні правопорушення 

характеризуються такою ознакою, як суспільна шкідливість. Цей підхід 

підтримують такі вчені, як Д. М. Бахрах [44], А.П. Клюшниченко [108, с. 77, 

78], О. М. Якуба [109]. 

Іншу точку зору мають такі вчені, як І. А. Галаган [110], А. Є. Луньов 
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[111], В. К. Колпаков [59], О. Ф. Шишов [112], Л.Л. Дедков [113], які 

вважають, що адміністративні правопорушення, як і злочини, є суспільно 

небезпечними, різниця між цими видами правопорушень полягає лише в 

ступені суспільної небезпеки.  

Інша група вчених (Б. М Лазарєв [114], М. С. Студенікіна [115]) взагалі 

ігнорує таку ознаку адміністративного правопорушення, як суспільна 

небезпека чи шкідливість. 

Підтримуємо точку зору тих вчених, які вважають, що 

адміністративним правопорушенням притаманна ознака суспільної 

небезпеки, адже не можна сказати, що особа, яка порушила правила 

дорожнього руху, що призвело до ДТП з матеріальним збитком, тим самим 

вчинивши адміністративне правопорушення, відповідальність за яке 

передбачена статтею 124 КУпАП, не вчинила суспільно небезпечного діяння.  

Таким чином, ступінь суспільної небезпеки є кількісним матеріальним 

критерієм для якісного розмежування правопорушень на злочини та 

проступки. Не можна стверджувати, що дана ознака є несуттєвою, адже саме 

ступінь суспільної небезпеки дозволяє відрізнити адміністративне 

правопорушення у вигляді порушення правил дорожнього руху, що призвело 

до ДТП, від аналогічного порушення, але з більш тяжкими наслідками, що 

містить ознаки злочину. 

Оскільки адміністративні правопорушення вносять дезорганізацію в 

систему суспільних відносин, вони забороняються нормативно-правовими 

актами. Юридичною формою вираження цього є протиправність, тобто 

заборона діяння, передбачена конкретною нормою адміністративно-

правового законодавства [116].  

Стосовно діяння у вигляді порушення Правил дорожнього руху, що 

спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних 

доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна, 

протиправність полягає в тому, що певна особа вчиняє дію чи бездіяльність, 

передбачену конкретним пунктом (пунктами) Правил дорожнього руху, за 
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що статтею 124 КУпАП передбачено відповідальність. 

Наступною ознакою адміністративного правопорушення є винність, яка 

характеризує психічне ставлення особи до вчиненого нею діяння. Ознака 

винності суб’єкта, який вчинив неправомірне діяння, акцентує увагу на тому, 

що юридична відповідальність може наступати тільки за винні діяння (у 

формі умислу або необережності). Стаття 9 КУпАП визначає 2 форми вини – 

умисел чи необережність. Адміністративне правопорушення, передбачене 

статтею 124 КУпАП, характеризується складною формою вини, адже діяння 

у вигляді порушення Правил дорожнього руху може бути вчинено як умисно, 

так і з необережності; стосовно наслідків вина може бути тільки 

необережною.  

Однією з обов’язкових юридичних ознак адміністративного 

правопорушення є караність. Даний термін більше притаманний 

кримінальному праву. В адміністративному праві караність не розглядається 

як обов'язкова ознака адміністративного проступку і не закріплена в чинному 

законодавстві. На думку Б. М. Лазарєва, цим підкреслюється якісна 

відмінність санкцій за злочини і за адміністративні правопорушення [117, с. 

36]. 

Погоджуємось з думкою В.В. Головко та В.І. Майорова про те, що 

відсутність в адміністративному законодавстві вказівки на караність ще не 

може служити підставою для твердження, що воно не властиво 

адміністративним видам правопорушень. Законодавець хоча і не вказує у 

визначенні на дану ознаку правопорушення, але, визнаючи правопорушення 

протиправним, винним діянням, не може залишати його безкарним [118]. 

В офіційному визначенні адміністративного правопорушення 

законодавець прямо не вказує на караність як його обов'язкову ознаку, а 

лише говорить про те, що законодавством встановлена адміністративна 

відповідальність, кінцевим результатом якої є накладення адміністративного 

стягнення, передбаченого санкцією норми. За вчинення правопорушення, 

передбаченого статтею 124 КУпАП, передбачено стягнення у виді штрафу в 
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розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести 

місяців до одного року. 

Отже, до ознак адміністративного правопорушення у вигляді 

порушення Правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження 

транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних 

переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна, слід віднести: діяння у вигляді 

дії чи бездіяльності, результатом якого є порушення Правил дорожнього 

руху, настання наслідків у вигляді матеріальних збитків, суспільна 

небезпечність, протиправність, винність та караність. 

Зазначимо, що склад адміністративного правопорушення відносять до 

нормативної підстави адміністративної відповідальності. Однак розглядати 

фактичну підставу адміністративної відповідальності окремо від нормативної 

досить важко, оскільки це, як прийнято говорити, «дві сторони однієї 

медалі», тобто категорії взаємопов'язані. Фактична підстава адміністративної 

відповідальності у процесі своєї реалізації має відбитися крізь призму 

нормативної підстави. Цей процес в юридичній літературі дістав назву 

«кваліфікація правопорушення». Отже, розглянемо поняття складу 

адміністративного правопорушення взагалі та визначимо об’єктивні та 

суб’єктивні ознаки складу адміністративного правопорушення, 

передбаченого статтею 124 КУпАП. 

Під поняттям «склад адміністративного проступку» в теорії 

адміністративного права розуміють єдність встановлених законодавством 

про адміністративні правопорушення об’єктивних та суб’єктивних ознак, що 

характеризують конкретне суспільно небезпечне діяння як адміністративний 

проступок [119, с. 318-319, 75]. 

Пункт 1 статті 247 КУпАП визначає, що відсутність складу 

правопорушення є обставиною, що виключає провадження у справі про 

адміністративне правопорушення. 

Правопорушення, передбачене статтею 124 КУпАП, як і інші 
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адміністративні правопорушення, також має свій склад, який включає в себе 

такі елементи, як об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт і суб’єктивна сторона. 

При цьому для притягнення правопорушника до адміністративної 

відповідальності за дане правопорушення необхідна обов’язкова наявність 

всіх елементів складу правопорушення.  

Розпочнемо з першого елементу складу правопорушення, 

передбаченого статтею 124 КУпАП – об’єкта. Адміністративно-правова 

наука об’єкт правопорушення поділяє на загальний, родовий та 

безпосередній [120, с. 162; 121, с. 37; 122, с. 51]. Такі вчені, як А.І. Берлач 

[123, с. 36], А. І. Миколенко [124, с. 61] та інші, поряд з родовим об’єктом 

виділяють ще й видовий. Існує також точка зору, що видовий об’єкт є 

частиною родового, тобто співвідноситься з як вид з родом [125, с. 490; 126, 

с. 182]. Саме цю точку зору поділяємо і ми. 

Важливість об’єкта правопорушення полягає в тому, що від точності 

його визначення залежить правильність кваліфікації правопорушення. 

Оскільки адміністративне правопорушення у вигляді порушення Правил 

дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, 

вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх 

споруд чи іншого майна, належить до глави 10 КУпАП «Адміністративні 

правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв'язку», 

родовий об'єкт даного правопорушення включає в себе кілька видових 

об'єктів, що становлять специфічні групи суспільних відносин, загальних для 

ряду проступків одного роду. Такими виступають, зокрема, власне дорожній 

рух, встановлений порядок експлуатації транспортних засобів, шляхового 

господарства і зв'язку та ін.  

На наш погляд, доцільно статті, що визначають адміністративну 

відповідальність у сфері безпеки дорожнього руху, виділити в окрему Главу 

КУпАП під назвою «Адміністративні правопорушення у сфері безпеки 

дорожнього руху». Це дозволило б спростити правозастосовну практику у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, а також привести норми 
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Національного законодавства у відповідність до міжнародних стандартів. 

Подальша конкретизація родового об'єкта адміністративного 

правопорушення, передбаченого статтею 124 КУпАП, викликає необхідність 

визначити поняття безпосереднього об’єкта даного правопорушення, до 

якого віднесено конкретні суспільні відносини, на які посягає 

правопорушення у вигляді порушення Правил дорожнього руху, що 

спричинило ДТП. Тобто безпосереднім об’єктом адміністративного 

правопорушення у вигляді порушення Правил дорожнього руху, що 

спричинило ДТП, є суспільні відносини, що складаються у сфері безпеки 

дорожнього руху, взяті під охорону конкретною статтею 124 КУпАП. А 

оскільки дана стаття включає в себе будь-яке порушення Правил дорожнього 

руху, що спричинило ДТП, це можуть бути суспільні відносини, що 

забезпечують встановлений порядок керування транспортними засобами, 

перевезення пасажирів при наданні послуг з перевезення пасажирів, 

перевезення вантажів, швидкісного режиму, порядку проїзду перехресть, 

проїзду залізничних переїздів та інші правила дорожнього руху. 

Наступний елемент складу адміністративного правопорушення, 

передбаченого статтею 124 КУпАП, – об’єктивна сторона, яка полягає перш 

за все у протиправному діянні учасників дорожнього руху, внаслідок чого 

відбувається порушення Правил дорожнього руху. Це діяння може 

відбуватись як у формі активних дій – наприклад, перевищення встановленої 

швидкості руху, так і у формі бездіяльності – наприклад, 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. При цьому 

адміністративна відповідальність настає при пошкодженні транспортних 

засобів, вантажів, шляхів, шляхових та інших споруд чи іншого майна за 

відсутності істотної матеріальної шкоди, що може полягати в знищенні чи 

пошкодженні транспортних засобів, перевезеного вантажу, шляхових споруд, 

будинків, знищенні чи пошкодженні іншого державного, громадського чи 
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особистого майна громадян. 

Визнання заподіяної матеріальної шкоди істотною залежить від суми 

шкоди, завданої під час здійснення діяння, та інших конкретних обставин 

справи. При визначенні суми шкоди, заподіяної транспортному засобу, 

необхідно враховувати відсоток його зношування до моменту події. 

За наявності істотної матеріальної шкоди залежно від кваліфікуючих 

ознак настає кримінальна відповідальність за статтями 196 і 277 КК України. 

Отже, адміністративне правопорушення, передбачене статтею 124 

КУпАП, має матеріальний склад, адже його об’єктивна сторона включає не 

тільки діяння у вигляді порушення Правил дорожнього руху, але й наслідки, 

що знаходяться у причинному зв’язку з ними.  

Саме встановлення причинного зв'язку викликає найбільші труднощі 

при кваліфікації правопорушення за статтею 124 КУпАП. Адже на практиці 

трапляються випадки, коли водій безпідставно притягується до 

адміністративної відповідальності за статтею 124 КУпАП через порушення 

безпечної швидкості руху, хоча насправді ДТП відбулось через незадовільні 

дорожні умови або ж у разі заносу транспортного засобу при ожеледиці. 

Категорії причинно-наслідкового зв'язку в справах про адміністративні 

правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху залишаються 

дискусійними і в науковому світі. 

Так, деякі вчені пропонують при встановленні причинно-наслідкового 

зв'язку в дорожньо-транспортних пригодах використовувати концепцію 

необхідних і випадкових зв'язків, згідно з якою причинний зв'язок між 

діянням учасника дорожнього руху, яке призвело до порушення Правил 

дорожнього руху, та наслідками, що настали в результаті таких порушень, є у 

всіх тих випадках, коли ця дія була необхідною передумовою результату 

[127]. У той же час критеріїв для розмежування причин та умов, як правило, 

не пропонується, що викликає труднощі при застосуванні даної концепції на 

практиці. 

На думку А.І. Коробєєва, причинний зв'язок у транспортних злочинах 
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слід вважати встановленим у всіх випадках, коли порушення відповідних 

правил передувало настанню шкідливого результату, було необхідною 

умовою його настання і (або) створило реальну можливість його настання 

або перетворило таку можливість в дійсність [128, с. 83]. Таким чином, 

вчений вбачає наявність причинно-наслідкового зв’язку між неправомірним 

допуском до експлуатації технічно несправного транспортного засобу 

посадовою особою, відповідальною за випуск транспортних засобів на лінію, 

та наслідками, які настали в результаті дорожньо-транспортної пригоди, хоча 

шкода в даному випадку завдається водієм.  

Дане твердження обґрунтовує нашу пропозицію 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.  

Вивчення наукової літератури демонструє, що єдиний підхід до 

питання про можливість перерви причинно-наслідкового зв'язку серед 

дослідників відсутній. 

Так, В.Б. Малінін, В.М. Кудрявцев вказують: «Підвищена небезпека 

транспортних засобів зумовлює відоме розширення меж кримінальної 

відповідальності для працівників транспорту: вони повинні мати на увазі 

можливість не тільки правильної поведінки громадян, що стикаються з цією 

сферою, а й випадкових помилок, а тому несуть відповідальність навіть за 

такі випадки створення умов своїми злочинними діями, коли злочинний 

результат настає безпосередньо за «вини потерпілого» [129; 130].  

Аналогічну точку зору має В.І. Жулев, який вказує, що при 

встановленні причинного зв'язку необхідно узгоджувати грубість 

допущеного порушення з тяжкістю наслідків, що настали. Як ілюстрація 

наводиться такий приклад: «У місці, де швидкість транспорту обмежена до 

15 км/год., водій керує транспортним засобом зі швидкістю 60 км/год і збиває 
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пішохода, завдаючи йому ... тілесні ушкодження.  

Досудовим розслідуванням встановлюється, що і при швидкості 

15 км/год. пішохід все одно був би збитий. Чи означає це, що в даному 

випадку водій за ... перевищення встановленої швидкості завжди повинен 

звільнятися від відповідальності, тому що перевищення швидкості не 

знаходиться в причинному зв'язку з шкідливими наслідками. Але через те, 

що в наявності конкретні наслідки, вирішення питання в такий спосіб 

означало б визнання, що при швидкості 60 км/год. і при швидкості 15 км/год. 

в результаті наїзду на пішохода останньому заподіюються тотожні тілесні 

ушкодження та навіть одні й ті самі. Тоді як ясно, що тяжкість тілесних 

ушкоджень перебуває в безпосередній залежності від швидкості руху 

транспортного засобу в момент удару» [131; 132, с. 48]. Вважаємо, що таке 

твердження буде вірним в абсолютній більшості випадків, але все ж таки не в 

кожному, тому що трапляються ситуації, коли наслідки ДТП за мінімальної 

швидкості руху транспортного засобу будуть більш тяжкими, ніж за умови в 

декілька раз більшої швидкості руху того ж транспортного засобу. Виходячи 

з цього, вважаємо, що в тому разі, коли водій транспортного засобу, 

рухаючись без порушень Правил дорожнього руху, не мав технічної 

можливості зупинити транспортний засіб, єдиною причиною дорожньо-

транспортної пригоди є порушення Правил дорожнього руху пішоходом.  

Також бувають випадки, коли учасник дорожнього руху, винний в 

дорожньо-транспортній пригоді безпосередньо сам не заподіює жодної 

шкоди, але саме його дії є основною причиною ДТП. Йдеться про ситуації, 

коли, наприклад, водій транспортного засобу створює аварійно небезпечну 

ситуацію, а інший учасник дорожнього руху, якому створена така ситуація, 

для уникнення зіткнення порушує Правила дорожнього руху, наслідком чого 

стає ДТП. Єдиним винуватцем в таких ДТП буде водій, який створив 

аварійно небезпечну ситуацію, але при цьому потрібно довести, що інший 

учасник дорожнього руху не мав іншого варіанту уникнення ДТП. Якщо ж 

буде встановлено, що така можливість була, то в даному випадку буде мати 
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місце переривання причинно-наслідкового зв’язку. Вважаємо, що в такій 

ситуації  в причинно-наслідковому зв’язку з наслідками ДТП будуть 

перебувати діяння обох учасників ДТП. 

Слід зазначити, що на кваліфікацію правопорушення, передбаченого 

статтею 124 КУпАП, суттєво впливає визначення моменту небезпечної 

дорожньо-транспортної ситуації, адже від цього залежить, чи міг водій 

транспортного засобу уникнути зіткнення, чи ні. Водночас нормативне 

визначення даного поняття відсутнє. А закріплене в чинних Правилах 

дорожнього руху поняття небезпеки для руху дозволяє вважати небезпечною 

звичайну перешкоду для руху, при створенні якої уникнути дорожньо-

транспортної події можна шляхом застосування службового гальмування, не 

вдаючись до екстреного гальмування. 

На наш погляд, у Правилах дорожнього руху доцільно закріпити 

поняття небезпечної дорожньо-транспортної ситуації, під якою пропонуємо 

розуміти раптове виникнення на шляху рухомого транспортного засобу 

перешкоди або велику ймовірність виникнення такої перешкоди вже в 

наступний момент, уникнення якої можливе лише через застосування 

екстреного гальмування чи зміни місця розміщення на проїжджій частині. 

Суб’єктом правопорушення, передбаченого статтею 124 КУпАП, може 

бути не тільки особа, що керує транспортним засобом, а будь-який учасник 

дорожнього руху, який є осудним та досяг віку, з якого настає 

адміністративна відповідальність. У більшості випадків суб’єктом цього 

правопорушення виступає саме водій транспортного засобу, рідше – 

пішоходи, пасажири та інші учасники дорожнього руху. 

У зв’язку цим, а також враховуючи те, що водій як власник чи 

користувач транспортного засобу повинен нести підвищену відповідальність, 

оскільки в результаті порушення Правил дорожнього руху створює 

підвищену суспільну небезпеку, доцільно у статті 124 КУпАП залишити 

суб’єктом правопорушення тільки водія транспортного засобу. 

Відповідальність інших учасників дорожнього руху за порушення Правил 
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дорожнього руху, що спричинило ДТП, слід передбачити у статті 127 

КУпАП. 

Як уже з’ясовано, порушення Правил дорожнього руху, що призвело до 

ДТП, може вчинятись і посадовими особами, хоч за чинним законодавством 

саме за це порушення вони не несуть відповідальності. Адміністративну 

відповідальність посадових осіб за порушення своїх обов’язків у сфері 

безпеки дорожнього руху передбачено в статтях 128 та 129, також в статтях 

139 та 140 КУпАП. Перші дві статті взагалі не передбачають підвищеної 

відповідальності в разі наявності наслідків (ДТП), в результаті вчинення їх 

порушень, в останніх двох статтях відсутня диференціація відповідальності 

залежно від наслідків. У зв’язку з цим вказані норми законодавства, на наш 

погляд, потребують вдосконалення. 

Оскільки порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, 

належить до правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, 

військовослужбовці та інші посадові особи (Національної поліції, Служби 

безпеки України, Державної прикордонної служби та ін.), на яких 

поширюється дія дисциплінарних статутів, відповідно до статті 15 КУпАП 

несуть адміністративну відповідальність на загальних підставах. Але при 

порушенні Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, водіями 

транспортних засобів Збройних Сил України або інших утворених відповідно 

до законів України військових формувань та Державної спеціальної служби 

транспорту  – військовослужбовцями строкової служби – штраф як 

адміністративне стягнення до них не застосовується. 

Іноземці й особи без громадянства, які перебувають на території 

України, підлягають адміністративній відповідальності на загальних 

підставах з громадянами України. Питання про відповідальність за 

адміністративні правопорушення, вчинені на території України іноземцями, 

які згідно з чинними законами та міжнародними договорами України 

користуються імунітетом від адміністративної юрисдикції України, 

вирішуються дипломатичним шляхом [38]. 
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Законодавством встановлено також деякі особливості адміністративної 

відповідальності народних депутатів України. Так, стаття 27 Закону України 

«Про статус народних депутатів України» [142] передбачає, що застосування 

до них заходів адміністративного стягнення, що накладаються у судовому 

порядку, не допускається без його письмової згоди або без згоди Верховної 

Ради України. В інших випадках, тобто коли стягнення накладається не в 

судовому порядку (наприклад, поліцейським на місці вчинення 

правопорушення), народні депутати несуть адміністративну відповідальність 

на загальних підставах. Оскільки стягнення за правопорушення, передбачене 

статтею 124 КУпАП, накладається в судовому порядку, притягнути до 

адміністративної відповідальності народного депутата без його письмової 

згоди або без згоди Верховної Ради України неможливо. Але працівники 

Національної поліції повинні скласти протокол про адміністративне 

правопорушення, оскільки на місці вчинення правопорушення невідомо, чи 

буде такий дозвіл на час розгляду справи про адміністративне 

правопорушення. 

Судді за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, як і 

за інші адміністративні правопорушення, несуть відповідальність на 

загальних підставах. Але враховуючи статті 47, 48 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» [133], які визначають недоторканність та імунітет 

судді, до останніх не можуть бути застосовані такі заходи забезпечення 

провадження у справі про адміністративні правопорушення, як 

адміністративне затримання, особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і 

документів. Суддю також не можна примусово доставити до відділу поліції. 

Останній елемент складу адміністративного правопорушення – 

суб’єктивна сторона, яка характеризується наявністю вини у формі умислу 

або необережності щодо діяння у вигляді порушення Правил дорожнього 

руху та тільки необережності щодо наслідків. 

Умисел щодо діяння у вигляді порушення Правил дорожнього руху 

передбачає, що особа усвідомлювала протиправний характер своєї дії або 
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бездіяльності. Необережність щодо наслідків може бути або у формі 

самовпевненості, або у формі протиправної недбалості. 

Форма вини повинна відображатися на санкції при накладенні 

адміністративного стягнення, але, як показує аналіз правозастосовної 

практики, це, на жаль, часто не враховується, хоча й повинно з’ясовуватись у 

контексті реалізації завдань провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 

 

 

2.3. Процесуальні підстави адміністративної відповідальності за 

порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП 

 

Якісне та швидке розслідування ДТП багато в чому залежить від того, 

наскільки якісно і своєчасно був проведений огляд місця ДТП, кваліфіковано 

та повно оформлена схема ДТП та інші процесуальні документи. Досить 

часто некваліфіковані дії поліції на місці ДТП призводять до втрати слідів і 

важливих доказів, а іноді й до вчинення іншої події: наїзд на автомобіль, що 

стоїть на проїжджій частині, чи людей, увагу яких привернено скоєною ДТП. 

Власне процесуальною підставою адміністративної відповідальності за 

порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, і буде вся 

сукупність процесуальних документів, що складаються під час оформлення 

ДТП. До них слід віднести: а) документи, на підставі яких формується 

доказова база у справі (протокол про адміністративне правопорушення, 

пояснення свідків та учасників пригоди, схема ДТП, протокол огляду місця 

ДТП, висновок експерта); б) призначення конкретного адміністративного 

стягнення на конкретну особу – постанова суду у справі про адміністративне 

правопорушення.  

Оформлення ДТП без потерпілих за загальними правилом здійснюється 

працівниками патрульної поліції. Ця діяльність за своєю сутністю є 

різновидом  адміністративної діяльності Національної поліції [134, c. 411].  
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У провадженні у справі про адміністративне правопорушення, 

передбачене статтею 124 КУпАП, як і в будь-якому іншому провадженні, 

традиційно можна виділити 4 стадії: адміністративне розслідування, розгляд 

справи, оскарження та виконання постанови. Документи, на підставі яких 

формується доказова база у справі про адміністративне правопорушення, 

складаються на першій стадії – адміністративного розслідування. 

Цю стадію можна розбити на певні етапи, першим з яких буде прийом 

та реагування на заяву про ДТП. На цьому етапі поліція приймає та реєструє 

повідомлення про вчинення ДТП. У поліції всі телефонні виклики надходять 

до call-центру «102», оператор якого фіксує установчі дані про особу та 

обставини вчинення ДТП та передає дану інформацію (в разі відсутності 

потерпілих) диспетчеру патрульної поліції, який керується Інструкцією з 

організації діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ 

України, спрямованої на захист інтересів суспільства і держави від 

протиправних посягань, затвердженої наказом МВС від 28 квітня 2009 р. за 

№ 181 [135], та за програмою «Цунамі» визначає найближчий екіпаж 

патрульної поліції до місця пригоди й направляє його туди. Патрульні 

поліцейські, отримавши відповідне завдання на робочий планшет, 

підтверджують його та вирушають на місце пригоди. 

Інформацію про ДТП поліцейський може отримати і в результаті 

особистого спостереження під час патрулювання або ж від громадян 

(заявників), які стали очевидцями чи потерпілими від події. У такому разі 

поліцейський з’ясовує особисті дані заявника, обставини вчинення ДТП. Цю 

інформацію поліцейський доповідає диспетчеру та вирушає на місце 

пригоди. 

Другий етап – охорона місця події та організація дорожнього руху. 

Прибувши на місце ДТП, патрульний поліцейський повинен швидко та 

виважено оцінити ситуацію та надати попередню інформацію диспетчеру. 

Незважаючи на те, що компетенція патрульної поліції поширюється на ДТП, 

за яке передбачена адміністративна відповідальність, за наявності потерпілих 
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патрульний не може залишатися осторонь і має надати першу медичну 

допомогу потерпілим. Якщо ДТП без потерпілих, патрульний поліцейський 

розпочинає самостійно оформлювати матеріали ДТП. Цей етап 

розпочинається перш за все із забезпечення власної безпеки поліцейських. 

Для цього потрібно увімкнути проблискові маячки, аварійну світову 

сигналізацію, в т.ч. на транспортних засобах учасників ДТП, виставити знаки 

аварійної зупинки, огородити місця ДТП фішками та спеціальною стрічкою. 

Для організації безпечного дорожнього руху та об’їзду місця ДТП 

використовуються переносні дорожні знаки та світловідбивальні конуси. 

Найкращим засобом позначення місць ДТП, що виникли вночі, є 

лазерний випромінювач, який  обертається з деяким відхиленням променя, 

що генерується ним у вертикальній площині. Це забезпечує утворення 

світлового конуса, добре видимого навіть на схованих поворотах 

автомобільних доріг. 

Установка конусів, що огороджують місце пригоди, і дорожніх знаків 

повинна виконуватися так, щоб забезпечувати плавну траєкторію об’їзду 

місця ДТП. При відсутності спеціальних пристроїв для позначення місця 

пригоди можна також використовувати підручні матеріали (гілки дерев, 

усілякі дерев’яні щити, легкі предмети  світлих тонів, солярові смолоскипи і 

т. ін.). З цією метою можуть бути використані будь-які підручні засоби 

(щити, дошки, ящики та інші предмети з нанесенням на них необхідної  

інформації). По мірі ліквідації наслідків вони (поряд з конусами, що 

огороджують місце події, і дорожніми знаками) повинні вчасно видалятися 

[10].  

На неосвітленій ділянці дороги можна поставити автомобіль із 

включеним ближнім світлом фар убік місця ДТП [10]. 

Оскільки навіть незначні за своїми наслідками ДТП можуть суттєво 

порушити ритм дорожнього руху і викликати ряд небажаних соціальних 

проявів (масові запізнення на роботу, навчання, зрив графіків доставки 

продуктів харчування і матеріалів, затримки прибуття аварійних служб на 
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місця проведення відновлюваних робіт тощо), патрульні поліцейські повинні 

за необхідності звільнити проїжджу частину від транспортних засобів, що 

брали участь у ДТП, та інших об’єктів, попередньо зафіксував їх 

розташування. У складних ситуаціях слід організувати об’їзди з метою 

виключення руху через передбачувану зону ДТП сторонніх транспортних 

засобів [136]. 

Треба зазначити, що встановлення з цією метою необхідних 

переносних дорожніх знаків, покажчиків, огороджень та миготливих ліхтарів 

не звільняє поліцейських від необхідності активного регулювання 

дорожнього руху заради уникнення транспортного затору.  

У деяких випадках організацію безпечного дорожнього руху потрібно 

здійснювати паралельно з іншими першопочатковими діями на місці ДТП. 

Така необхідність викликана тим, що незабезпечення безпеки в дорожньому 

русі може призвести до нових ДТП, створити значні затори в русі транспорту 

тощо.  

Третій етап – встановлення учасників, очевидців та свідків ДТП. Після 

того як вжито всіх заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та 

охорони місця події, поліцейський повинен встановити учасників, очевидців 

та свідків ДТП, а також отримати від них всю можливу інформацію за 

фактом вчинення ДТП.  

На цьому етапі патрульний поліцейський встановлює осіб – учасників 

ДТП, перевіряє їх документи, а саме посвідчення водія, свідоцтво про 

реєстрацію транспортного засобу, договір обов’язкового страхування 

власників наземних транспортних засобів та інших документів відповідно до 

Правил дорожнього руху. 

При спілкуванні з особами, причетними до ДТП, поліцейський повинен 

виявляти ввічливість та тактовність, дотримуватись принципів законності, 

верховенства права, дотримання прав і свобод людини. При цьому потрібно 

виявляти принциповість та наполегливість для встановлення об’єктивної 

істини у справі. 
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Цінність показань свідків, на думку О.М. Бандурки, зумовлена тим, що 

вони можуть містити відомості про факти щодо предмета доведення, 

доказові факти, факти процесуального характеру, а також відомості про 

причини виникнення адміністративно-правових суперечок, факти порушення 

режиму законності кимсь із суб’єктів адміністративного процесу. Крім того, 

вони часто є єдиним засобом пізнання певних обставин справи [7, с. 98; 8, с. 

53]. 

Є.В. Додін зазначає, що свідок – це особа, яка володіє як очевидець або 

в силу інших причин відомостями про факти, що підлягають встановленню й 

оцінці в адміністративно-деліктному процесі [137, с. 112]. На думку 

О.В. Крикун, під свідком науковці та законодавець розуміють кожну особу, 

якій відомі будь-які обставини, що стосуються справи [138]. Як зазначає 

А.П. Мішкініс, особа стає свідком у провадженні в таких випадках: а) якщо 

протокол про адміністративне правопорушення складається на місці його 

вчинення і дані про свідка заносяться до протоколу, то процесуальний статус 

свідка особа буде мати з моменту підписання протоколу; б) якщо особа 

викликається як свідок в орган (до посадової особи), в провадженні якої 

знаходиться справа, – з моменту отримання офіційного повідомлення про це; 

в) якщо в орган (до посадової особи) за власним бажанням з’являється особа, 

відомості про яку даній посадовій особі не було відомо, вона стає свідком з 

моменту подачі заяви з наміром дати показання [139, c. 144]. 

Встановивши осіб, які мають у своєму розпорядженні ті чи інші 

відомості про подію, поліцейський повинен записати в службову книжку чи 

блокнот їхні прізвища, імена, по батькові, місце роботи, домашню адресу, 

номер та попередити їх про те, що без його дозволу їм забороняється 

залишати місце події до оформлення необхідних матеріалів. Якщо перелічені 

дані про свідків відразу ж не зафіксувати, то надалі установити очевидців 

події буде дуже важко [136]. 

Виходячи з того, що очевидці, яким удалося бачити початкову, 

кульмінаційну і фінальну стадії ДТП, зустрічаються надзвичайно рідко, 
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бажано затримати їх до оформлення необхідних матеріалів ДТП, надати їм 

можливість дати письмові показання. Якщо це неможливо, треба  

зафіксувати відомості про даних осіб, повідомити їм номер телефону 

чергової частини і вказати посадових осіб, до яких вони згодом повинні 

звернутися для давання свідчень [136]. 

Як правило, основу бази показань свідків у справах про ДТП складають 

показання тих,  хто спостерігав лише кінцеву стадію даних подій, реагуючи 

на звук удару, скрип гальм, шин і різкі зміни траєкторії руху транспортних 

засобів. Однак їхні показання також являють собою певну цінність для 

встановлення механізму виникнення пригоди, наслідків ДТП і дій його 

учасників [136]. 

Обов’язковому опитуванню підлягають водії і пасажири всіх 

транспортних засобів, що знаходяться в зоні ДТП, серед яких можуть 

виявитися як очевидці, так і безпосередні учасники події. Першорядна увага 

приділяється особам, що знаходяться в транспортних засобах і мають які-

небудь навіть незначні зовнішні ушкодження. Якщо водіїв даного транспорту 

знайти не вдається, то їхня особистість установлюється за реєстраційними 

номерами транспортного засобу, документами, що залишилися в кабінах і 

салонах, речах і  вантажах, що перевозилися ними. 

Залежно від часу прибуття на місце події дуже корисним може  

виявитися опитування водіїв громадського транспорту чи інших 

транспортних засобів, що виконують човникові рейси даною ділянкою  

вулиці чи дороги. 

Опитування проводиться усно (шляхом бесіди). При цьому основну 

увагу необхідно звертати на виявлення істотних обставин, які б визначали 

характер й обставини ДТП, встановлення осіб і транспортних засобів, 

причетних до цієї події. 

У підсумку попереднього опитування водіїв і очевидців ДТП 

патрульний поліцейський повинен мати такі відомості: місце і час скоєння 

ДТП, її вид, обставини, при яких вона виникла, і її наслідки; дані про 
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транспортні засоби, що брали участь у ДТП (марка, номерний знак, 

належність, місце стоянки); відомості про особу, що повідомила про ДТП (П. 

І. Б., домашня адреса, телефон домашній, службовий); чи змінювали 

розташування на проїжджій частині транспортні засоби з місця події і чи 

були внесені в обстановку місця ДТП які-небудь інші зміни [136]. 

Важливо зазначити, що, розмовляючи з громадянами, поліцейський  не 

повинен висловлювати свої припущення і судження про обставини 

здійснення події, оскільки його судження чи пропозиція може бути 

сприйнята як вірогідно відомий факт і вплинути на формування показань 

свідків [136].  

Слід вказати, що на практиці малися непоодинокі випадки, коли 

зацікавлені особи представлялися очевидцями ДТП і давали невірні відомості 

про характер і обставини скоєння пригоди, а також невірні відомості про 

себе. Тому важливо використовувати будь-яку можливість встановлення 

особистості очевидця і вірогідності даних про ДТП, які він повідомляє [136]. 

Четвертий етап – складання процесуальних документів за фактом 

вчинення ДТП. Виконавши першопочаткові дії на місці ДТП, розібравшись в 

її механізмі і наслідках, патрульний поліцейський доповідає про це 

диспетчеру та за вказівкою чергового, за умови відсутності потерпілих, 

приступає до оформлення матеріалу цього ДТП. Дії поліцейського на місці 

вчинення ДТП регламентуються наказом МВС України № 1395 від 

07.11.2015 року «Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими 

матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі».  

Відповідно до даного нормативно-правового акта в разі порушення 

учасниками дорожнього руху Правил дорожнього руху, що спричинило 

пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, 

залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна, на місці ДТП 

складається протокол про адміністративне правопорушення стосовно цих 

осіб, до якого додаються: 
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1) схема місця ДТП , яку підписують учасники ДТП та поліцейський; 

2) пояснення учасників пригоди та свідків (у разі їх наявності); 

3) показання технічних приладів (у разі їх наявності);  

4) показання засобів фото- та/або відеоспостереження (у разі їх 

наявності); 

5) інші матеріали, які необхідні для прийняття рішення у справі [96]. 

Вказаний етап розпочинається з огляду місця події та складення схеми 

ДТП. Перш за все потрібно встановити обставини, що мають безпосередню 

причетність до ДТП. Звертається увага на розташування транспортних 

засобів на проїжджій частині, напрямок їх руху до моменту зіткнення, 

наявність засобів регулювання дорожнього руху, пріоритетність проїзду на 

даній ділянці дороги, наявність слідів гальмування та їх розмір, наявність 

скла та інших предметів та частин транспортних засобів, що відокремились 

внаслідок зіткнення.  

Як і кримінальна фотографія, огляд місця ДТП доцільно здійснювати 

або від загальної картини пригоди до безпосередніх фрагментів, найменших 

деталей, що відокремилися від транспортного засобу, або навпаки – від 

найменшого до загального огляду. 

Патрульний поліцейський перед складенням схеми ДТП повинен 

звернути увагу на дорожні умови та оглянути їх, а саме: назву, напрямок 

дороги щодо сторін горизонту; план дороги (пряма ділянка, перехрестя і його 

форма, повороти й закруглення дороги, їх напрямки й радіуси); поздовжній 

профіль дороги (випуклий, горизонтальний, двоскатний, односкатний, його 

величина); ширину проїжджої частини дороги; тип дорожнього покриття 

(асфальтобетон, цементобетон, бруківка, гравій, пісок тощо); стан 

дорожнього покриття (сухе, мокре, забруднене, ожеледь, сніг, льодовий 

покрив, вигляд, розміри та місце їх розташування тощо); пошкодження 

дорожнього покриття (місце розташування, конфігурація вибоїн, розміри та 

вигляд країв тощо); ширину кожного з узбіч, чи є вона однаковою; тип 

покриття узбіччя і його стан (укріплене, м'яке, вкрите щебенем, піском, 
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травою, снігом, кригою тощо); пошкодження на узбіччях від транспортних 

засобів-учасників ДТП чи іншим чином; ширину тротуарів; висоту бордюрів; 

наявність перешкод на проїжджій частині дороги, узбіччях, тротуарах; 

глибину кюветів; довжину відкосів кюветів, їх стан; дорожні знаки на 

відстані 300 м в обидва боки, зона дії знаків, правильність їх установлення і 

стан; розмітку проїжджої частини в зоні місця ДТП; зовнішнє оточення місця 

ДТП (відкрита місцевість, дерева, будови, обриви і т. д.); спосіб регулювання 

дорожнього руху на регульованому перехресті (регулювальник або 

світлофор, його тип, режим роботи, місцезнаходження, справність); 

видимість поверхні проїжджої частини по осьовій лінії; коефіцієнт зчеплення 

коліс транспортного засобу з дорожнім покриттям [136]. 

Також патрульний поліцейський повинен з’ясувати, за яких обставин 

сталася ДТП, тобто механізм її виникнення, які зміни обстановки сталися до 

прибуття на місце ДТП патрульної поліції, місце зіткнення (наїзду), тобто 

удару. Про це свідчить концентрація осипаного ґрунту, осколків скла, різкі 

відхилення слідів руху від початкового напрямку і т. ін. При відсутності 

матеріальних доказів, що свідчать про місце удару, воно встановлюється 

відповідно до свідчень учасників та очевидців пригоди [140].  

Враховуючи вищевикладене, визначається доцільність та порядок 

проведення замірів. Понятим і учасникам ДТП роз’яснюються їх обов’язки і 

права щодо складання схеми та заходи особистої безпеки [140]. 

У процесі огляду місця пригоди в обов'язковому порядку має бути 

складена схема ДТП, яка є об’єктивною фіксацією кінцевого розташування 

транспортних засобів та інших об’єктів після події. Саме вона передусім 

виступає як доказова база при аналізі обставин дорожньо-транспортної 

пригоди та подальшого з’ясування обставин події при визначенні 

відповідностей дій учасників ДТП вимогам ПДР України.  

На схемі ДТП графічно фіксуються такі об'єкти: 

- ділянка дороги, де відбулася ДТП; 

- засоби організації дорожнього руху: наявність світлофорів, 
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дорожніх знаків та розмітки; 

- сталі орієнтири, до яких здійснюється прив’язка розташування 

транспортних засобів об’єктів і слідів; 

- транспортні засоби, що брали участь у ДТП, координати їх 

розташування стосовно один одного, а також щодо елементів дороги та 

сталих орієнтирів; 

- сліди коліс транспортних засобів (гальмування, юзу, заносу 

тощо), їх довжина з зазначенням розривів, якщо такі є; 

- розташування інших слідів і предметів, що мають стосунок до 

ДТП (уламків транспортних засобів, осколків скла, слідів рідин тощо); 

- розмір проїжджої частини, розташування засобів організації 

дорожнього руху. 

У випадку наїзду транспортного засобу на перешкоду (електроопора, 

дерево, яма тощо) на схемі ДТП також має бути умовно позначена ця 

перешкода. 

Схема служить для того, щоб зафіксувати взаємне розташування 

найбільш важливих об'єктів на місці ДТП відносно елементів проїжджої 

частини та ймовірного місця зіткнення, із зображенням на ній проведених 

вимірювань (розмірів). 

При оформленні подій за ознаками адміністративних правопорушень за 

статтею 124 КУпАП схема ДТП в обов’язковому порядку має складатися 

виключно: 

- на місці події; 

- ручкою; 

- із застосуванням відповідного приладдя для креслення (бажано 

використання спеціальної лінійки з геометричними формами).  

На схемі ДТП не допускаються виправлення та закреслення. 

Про ознайомлення зі схемою учасники ДТП мають поставити свої 

підписи. У разі необхідності (залишення учасником ДТП місця події) схему 

підписують поняті. 
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При виконанні схеми використовують вертикальну і горизонтальну 

опорні (базові) лінії, до яких «прив'язуються» сліди, об'єкти (в першу чергу 

транспортні засоби) та місце зіткнення (наїзду) на місці ДТП, від яких 

здійснюються необхідні вимірювання [141]. 

Вертикальна (на схемі перпендикулярна поздовжньої осі дороги) 

опорна лінія найчастіше «прив'язується» до одного з стаціонарних (базових) 

об'єктів, розташування якого зазвичай є (кут будівлі, кут підземного або 

наземного пішохідного переходу, опори моста) або залишатиметься з 

великою часткою вірогідності незмінним (опора лінії електропередач, 

освітлення, кілометрові покажчики тощо) [141]. 

Горизонтальна (на схемі паралельна поздовжній осі дороги) опорна 

лінія в більшості випадків збігається з межею проїжджої частини. Однак 

якщо конфігурація дороги нерівна та хвиляста, горизонтальна опорна лінія 

може і не збігатися з нею. Для зручності фіксації обстановки на місці ДТП і 

фіксації розмірів горизонтальна опорна лінія, у міру можливості, повинна 

розташовуватися паралельно поздовжній осі дороги або краю проїжджої 

частини [141]. 

«Прив’язати» об’єкти означає поєднати прямими лініями, 

розташованими перпендикулярно до горизонтальної та вертикальної опорних 

ліній. Таких «прив’язок» від кожного об’єкта має бути не менше трьох 

загалом, наприклад, одна вертикальна та дві горизонтальні. Така фіксація 

об’єкта на схемі в подальшому дозволить безперешкодно відтворити його 

чітке розташування. 

Для складання якісної схеми ДТП необхідно зафіксувати розмір слідів 

гальмування та їх приналежність конкретному транспортному засобу. 

Відображення криволінійного сліду потребуватиме ретельності як при 

вимірах, так і в відображенні на схемі ДТП.  

Для фіксації дугоподібного сліду можна застосовувати спосіб січних 

хорд, за яким дугоподібний слід послідовно ділиться на кілька сегментів за 

допомогою хорди. Із середини кожної хорди до дуги проводиться 
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перпендикуляр, лінійні розміри якого зображуються на схемі. 

При фіксації слідів шин транспортних засобів вимірюється відстань 

між слідами шин, залишених правими і лівими колесами. При 

прямолінійному русі воно відповідає колії конкретної осі транспортного 

засобу. У загальному випадку вказаний відрізок повинен показувати відстань 

між серединами, відповідно, правого і лівого слідів.  

Розташування транспортного засобу на схемі ДТП здійснюється 

умовними позначеннями. Заміри робляться від центру коліс до базових ліній. 

Для фіксації транспортного засобу на дорозі достатньо зафіксувати відносно 

базових ліній розташування осей передніх і задніх коліс транспортного 

засобу, розташованих з одного боку (тобто, правих або лівих коліс) 

вертикально та з іншого боку однієї горизонтально. При цьому слід в 

обов'язковому порядку зазначити модель транспортного засобу (тягача, 

причепа). Якщо при огляді буде встановлено, що керовані колеса 

транспортного засобу повернуті, то кут їх повороту можна також 

зафіксувати. Розрахунок кута коліс слід проводити відповідно до 

тригонометричних функцій [141]. 

Також інколи доцільно зазначати відстань між транспортними 

засобами, що брали участь у зіткненні. 

Перед нанесенням меж розташування осипів на схему, наприклад 

осипу скла, слід у міру можливості визначити приналежність цього осипу 

конкретному транспортному засобу. Якщо виявиться, що в спільних межах 

осипів розташовуються залишки лобового скла одного з транспортного 

засобів і скла фар іншого транспортного засобу, то межі їх необхідно 

позначити окремо. Перед початком вимірювань варто позначати межі осипу і 

місць найбільшої концентрації [10]. 

Аналогічно фіксуються осип ґрунтових нашарувань (ґрунту) і патьоки 

експлуатаційних рідин, які з’явилися внаслідок зіткнення транспортних 

засобів. Основний спосіб фіксації полягає в «прив'язці» або центру осипу, 

або центру взаємно перпендикулярних осей, що вказують на максимальний 
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розмір за довжиною і шириною. Для максимально точної фіксації необхідно 

вказати кут нахилу однієї з осей до однієї з базових ліній. При необхідності 

фіксації об'єктів складної форми, наприклад патьоків експлуатаційних рідин, 

складна фігура повинна розбиватися на більш прості, пов'язані між собою 

[141]. 

На зворотному боці схеми місця ДТП зазначаються: 

1) марка (модель) пошкодженого транспортного засобу; 

2) номерний знак транспортного засобу; 

3) власник (співвласник) транспортного засобу; 

4) серія та номер полісу обов’язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів та назва страхової 

організації, яка його видала, а у разі його відсутності – посвідчення 

відповідної категорії осіб, для яких наявність полісу не є обов’язковою; 

5) перелік видимих (зовнішніх) пошкоджень транспортного засобу, які 

сталися внаслідок ДТП; 

6) вид пригоди; 

7) кількість учасників ДТП; 

8) порушення пункту Правил дорожнього руху, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306; 

9) результати огляду на стан сп’яніння (у випадку його проведення); 

10) тип транспортного засобу. 

Зазначена інформація підтверджується підписами водіїв транспортних 

засобів [96]. 

Після складання схеми ДТП поліцейський повинен ознайомити 

учасників ДТП зі схемою під особистий підпис, а також забезпечити 

прибирання транспортних засобів з проїжджої частини. 

П’ятий етап – визначення винуватця ДТП та складення протоколу про 

адміністративне правопорушення.  

Після опитування учасників ДТП та з’ясування всіх фактичних даних 

патрульний поліцейський, керуючись вимогами закону, приймає рішення за 
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своїм внутрішнім переконанням, у діях кого з учасників ДТП вбачається 

порушення вимог Правил дорожнього руху України, яких саме пунктів, 

наслідком чого стала ДТП. За наявності ознак адміністративного 

правопорушення на таку особу (осіб) складається протокол про 

адміністративне правопорушення за статтею 124 КУпАП, копія якого під 

підпис вручається особі, яка притягається до адміністративної 

відповідальності, порушникові роз’яснюються його права і обов’язки 

відповідно до статті 63 Конституції України та статті 268 КУпАП. 

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка вчинила 

адміністративне правопорушення; за наявності свідків і потерпілих протокол 

про адміністративне правопорушення може бути підписаний також цими 

особами. У разі відмови порушника від підписання протоколу про 

адміністративне правопорушення в протоколі робиться запис про це, який 

засвідчується підписом свідків. Особа, яка вчинила адміністративне 

правопорушення, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту 

протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання, які 

долучаються до протоколу [96]. 

Справи про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху, передбачені статтею 124 КУпАП, розглядають 

судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів.  

Відповідно до ст. 276 КУпАП  справа про адміністративне 

правопорушення розглядається за місцем його вчинення, тому в протоколі 

місцем розгляду зазначається місцевий суд за місцем ДТП. 

Особа, на яку складається протокол про адміністративне 

правопорушення, має право, згідно з ч. 2 ст. 276 КУпАП, подати заяву про 

направлення справи за зареєстрованим місцем її проживання або за місцем 

реєстрації транспортного засобу. Патрульний зобов’язаний прийняти таку 

заяву. Розгляд заяви по суті здійснюється відділом адміністративної 

практики.  

Одночасно на місці оформлення відповідних документів про 
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адміністративні правопорушення водіям видаються довідки про 

пошкодження транспортних засобів. 

Поліцейський має право залучити експерта, якщо в нього виникне 

потреба в спеціальних знаннях, необхідних для об’єктивного розгляду 

матеріалів ДТП. Для цього поліцейський у триденний строк з дня вчинення 

ДТП готує перелік питань, які потрібно з’ясувати у справі про 

адміністративне правопорушення, та надсилає їх до регіонального підрозділу 

Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС 

України. 

Необхідно підкреслити, що сам факт скоєння ДТП з матеріальним 

збитком не є підставою для огляду її учасників на стан сп’яніння. Тому якщо 

постраждалих у ДТП немає, а ознаки сп’яніння у учасників пригоди (водіїв, 

пішоходів) відсутні, огляд на стан сп’яніння може не проводитись. Тобто у 

випадку відсутності підстав для огляду патрульний поліцейський має право 

сам вирішувати, після узгодження з учасниками ДТП, проводити чи не 

проводити огляд. У разі якщо огляд на стан сп’яніння не проводиться, у своїх 

поясненнях учасники ДТП обов’язково повинні зазначити, що самі вони 

спиртні напої не вживали і на огляді другого учасника ДТП не наполягають, 

тому що вважають, що він також не перебуває в стані алкогольного 

сп’яніння. 

У водія, щодо якого складено протокол про адміністративне 

правопорушення, тимчасово вилучається посвідчення водія та надається 

тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом строком до 

трьох місяців. 

Шостий етап – підготовка та направлення справи про адміністративне 

правопорушення, передбачене статтею 124 КУпАП, на розгляд до суду. У 

разі неможливості встановити на місці пригоди, в діях якої саме особи 

вбачається склад адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 

124 КУпАП, поліцейський збирає додаткову інформацію, в разі необхідності 

може залучити експерта.  
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Відповідно до п. 6 розділу 8 наказу 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» у випадках, коли 

для прийняття об’єктивного рішення виникає необхідність для отримання 

додаткових даних, поліцейський, який оформлює матеріали ДТП, протягом 

доби передає оформлені матеріли ДТП для подальшого розгляду 

уповноваженій особі підрозділу патрульної поліції, на території 

обслуговування якого сталася пригода [96]. На сьогодні такий підрозділ в 

Управліннях патрульної поліції має назву «відділ розшуку та дізнання». Але 

патрульна поліція існує не в кожному місті чи населеному пункті. Тому 

оформлення ДТП здійснюють відповідні поліцейські, на яких покладені такі 

обов’язки. 

Уповноважена особа підрозділу патрульної поліції під час розгляду 

матеріалів ДТП повинен(на) в найкоротший строк, але не більше одного 

місяця з дати вчинення ДТП, встановити всі обставини її скоєння, вжити 

інших заходів щодо об’єктивного визначення особи, яка вчинила 

адміністративне правопорушення, передбачене статтею 124 КУпАП, скласти 

відносно такої особи протокол про адміністративне правопорушення та в 

п’ятиденний строк надіслати його до відповідного суду [96]. 

У даному наказі не відображено питання складення протоколу про 

адміністративне правопорушення, передбачене статтею 124 КУпАП, у разі 

закриття кримінального провадження за статтею 286 КК України та передачі 

матеріалу до патрульної поліції для вирішення питання про притягнення до 

адміністративної відповідальності. Складність цього питання полягає в тому, 

що строк притягнення до адміністративної відповідальності, визначений 

статтею 38 КУпАП, складає 3 місяці з дня вчинення правопорушення, а при 

триваючому правопорушенні – з дня його виявлення. Але в цій самій нормі 

вказано, що у разі закриття кримінального провадження, але за наявності в 

діях порушника ознак адміністративного правопорушення адміністративне 
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стягнення може бути накладено не пізніше 1 місяця з дня прийняття рішення 

про закриття кримінального провадження. 

У зв’язку з цим виникає питання, чи можна притягнути до 

відповідальності особу протягом місяця після закриття кримінального 

провадження, коли з дня вчинення правопорушення минуло більше 3 місяців. 

Практика з цього питання є неоднозначною. Деякі суди притягають до 

відповідальності, роз’яснюючи, що строк після закриття кримінального 

провадження є спеціальним стосовно загального строку притягнення до 

відповідальності. Деякі суди закривають провадження, роз’яснюючи, що 

місяць після закриття провадження повинен охоплюватись загальним трьох 

місячним строком.  

Враховуючи викладене вище, вважаємо, що статтю 38 КУпАП 

потрібно більш точно конкретизувати з цього приводу. Також у наказі МВС 

України 1395 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» слід 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. 

 

 
Висновки до розділу 2 

 
 

1. Розглянуто нормативні підстави адміністративної відповідальності за 

порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП. З’ясовано, що до 

них віднесено систему норм, керуючись якою компетентні посадові особи 

встановлюють наявність в діях особи складу адміністративного 

правопорушення, передбаченого статтею 124 КУпАП, та приймають рішення 

щодо застосування до правопорушника заходів адміністративної 
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відповідальності. Основними нормативно-правовими актами, в яких 

містяться ці норми, є КУпАП (ст. 124, 255, 221, 27, 30, 38, 268 та ін.) та 

Правила дорожнього руху, затверджені Постановою Кабінету Міністрів 

України від 10 жовтня 2001 року № 1306. 

2. 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: 

2.1. Обґрунтовано необхідність зменшення гранично допустимого 

показника перевищення встановлених обмежень швидкості руху 

транспортних засобів з 20 км/год. до 10 км/год. Для цього запропоновано 

внести відповідні зміни до частини 1 статті 122 КУпАП. Також 

запропоновано встановити поріг перевищення швидкості руху транспортних 

засобів у 30 км/год. Відповідальність за це правопорушення передбачити в 

частині 2 статті 122 КУпАП. 

2.2. Обґрунтовано необхідність вдосконалення поняття «обгін» 

Враховуючи подібність таких маневрів, як обгін та випередження, а також 

наявність однакових факторів ризику потрапляння в ДТП внаслідок 

порушення правил їх здійснення запропоновано внесення змін до Правил 

дорожнього руху в частині визначення поняття «обгін» з таким змістом: 

«випередження одного або кількох транспортних засобів, що рухаються, 

пов’язане із виїздом із займаної смуги». Також запропоновано виключити з 

Правил дорожнього руху пункт 14.6 е, відповідно до якого забороняється 

здійснювати обгін на дорогах, що мають дві і більше смуги для руху в 

одному напрямку, оскільки, враховуючи запропоноване визначення поняття 

«обгін», така заборона втрачає будь-який сенс.  

2.3. 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 
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освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку 

руху чи зміні його напрямку» замінити на «правил маневрування» та інші. 

2.4. Запропоновано внесення змін до п. 8.11 Правил дорожнього руху, 

виклавши його в такій редакції: 

«водій транспортного засобу, який наближається до регульованого 

перехрестя доріг при включенні зеленого мигаючого сигналу світлофору, 

повинен вжити заходів для зменшення швидкості руху, для того щоб вчасно 

та безпечно зупинити транспортний засіб у місці, вказаному в пункті 8.10 

Правил дорожнього руху». 

Ця пропозиція обґрунтовується тим, що зміст п. 8.11 Правил 

дорожнього руху в чинній редакції Правил створює додаткові ризики для 

створення аварійних ситуацій та ДТП. 

3. 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 та караність.  

Враховуючи те, що у процесі кваліфікації правопорушення фактична 

підстава адміністративної відповідальності у процесі своєї реалізації має 

«пройти» крізь призму нормативної підстави, розглянуто склад 

адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 124 КУпАП, а 

саме встановлено: 

- родовий та видовий об’єкт вказаного правопорушення, на основі 

чого визначено безпосередній об’єкт правопорушення, до якого віднесено 

суспільні відносини, що складаються у сфері безпеки дорожнього руху, 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, 

перевезення пасажирів при наданні послуг з перевезення пасажирів, 

перевезення вантажів, швидкісного режиму, порядку проїзду перехресть, 
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проїзду залізничних переїздів та інші правила 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 перш за все у протиправному 

діянні учасників дорожнього руху, внаслідок чого відбувається порушення 

Правил дорожнього руху. Це діяння може відбуватись як у формі активних 

дій – наприклад, перевищення встановленої швидкості руху, так і у формі 

бездіяльності – наприклад, 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 наявні наслідки у 

вигляді пошкодження певних об'єктів, а також причинно-наслідковий зв'язок 

між діянням та наслідками; 

- суб’єктивну сторону правопорушення, яка характеризується 

наявністю вини у формі умислу або необережності щодо діяння у вигляді 

порушення Правил дорожнього руху; стосовно наслідків вина може бути 

тількі необережною; 

- суб’єкт правопорушення – до таких належить не тільки особа, що 

керує транспортним засобом, а й будь-який учасник дорожнього руху, який є 

осудним та досяг віку, з якого настає адміністративна відповідальність.  

4. Запропоновано закріпити в Правилах дорожнього руху поняття 

небезпечної дорожньо-транспортної ситуації, під якою пропонується 

розуміти раптове виникнення на шляху рухомого транспортного засобу 

перешкоди або велику ймовірність виникнення такої перешкоди вже в 

наступний момент, уникнення якої можливе лише шляхом застосування 

екстреного гальмування чи зміни місця розміщення на проїжджій частині. 

5. 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 
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правопорушення тільки водія транспортного засобу. Відповідальність інших 

учасників дорожнього руху за порушення Правил дорожнього руху, що 

спричинило ДТП, запропоновано передбачити в статті 127 КУпАП. 

6. Встановлено, що процесуальні документи, на підставі яких 

формується доказова база у справі про адміністративне правопорушення, 

складаються на першій стадії – стадії адміністративного розслідування, в якій 

виділено шість етапів: 1) прийом та реагування на заяву про ДТП; 2) охорона 

місця події та організація дорожнього руху; 3) встановлення осіб – учасників 

ДТП та очевидців (свідків) ДТП; 4) складання процесуальних документів за 

фактом вчинення ДТП; 5) визначення винуватця ДТП та складення 

протоколу про адміністративне правопорушення; 6) підготовка та 

направлення справи про адміністративне правопорушення, передбачене 

статтею 124 КУпАП, на розгляд до суду. 

7. Запропоновано конкретизувати статтю 38 КУпАП в 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 пропонується у наказі МВС України 1395 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. 
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РОЗДІЛ 3 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОФОРМЛЕННЯ ДТП ТА НАПРЯМИ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ,  

ЩО СПРИЧИНИЛО ДТП 

 

 

3.1. Зарубіжний досвід оформлення ДТП 

 

Важливим фактором удосконалення механізму оформлення 

матеріалів ДТП є запровадження передового зарубіжного досвіду. Виявлення 

переваг та недоліків процедури оформлення матеріалів ДТП можливе лише 

після детального розгляду відповідного зарубіжного досвіду регулювання 

суспільних відносин у цій сфері.  

Особливістю адміністративно-правового управління в галузі безпеки 

дорожнього руху Європи є спрощений порядок оформлення ДТП, який діє в 

більшості європейських країн. Його головними умовами і відмінними рисами 

є: виїзд поліції виключно на ДТП, що призвели до шкоди життю або 

здоров'ю, і оформлення учасниками аварії на місці єдиного повідомлення про 

ДТП (що отримало назву «європротокол»), при цьому свій екземпляр кожен 

водій направляє у власну страхову компанію. А потім страховики самостійно 

визначають винність кожного з учасників ДТП на підставі інформації, що 

міститься в повідомленні, показань свідків і типових схем ДТП [151]. 

Зазначимо, що в західних країнах європротокольні правила діють вже 

давно. В принципі, оформлення дрібних ДТП без участі дорожньої поліції 

дійсно полегшує життя автомобілістам. У разі дрібної аварії – наприклад, 

через подряпини на бампері – автовласникам не потрібно чекати дорожньої 

поліції. А пряме врегулювання збитків спрощує процедуру відшкодування 

збитку: потерпілий замість того, щоб домагатися виплат від страхової 
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компанії винуватця ДТП, звертається до власного страховика [151]. 

Розпочнемо наш розгляд з однієї з найрозвинутіших країн ЄС – 

Німеччини. За середніми показниками стану безпеки дорожнього руху 

Україна відстає від Німеччини у 2,8/8 рази [143; 144; 145]. Дії учасників 

дорожнього руху в Німеччині після ДТП закріплені в § 34 StVO (Правила 

дорожнього руху Німеччини): 

- зупинитися та залишатись на місці пригоди; 

- забезпечити рух і при незначних пошкодженнях негайно 

прибрати транспортний засіб убік для звільнення проїжджої частини; 

- за наявності потерпілих надати їм допомогу; 

- встановити наслідки ДТП; 

- повідомити про свою причетність до ДТП і за бажанням 

повідомити своє ім'я і адресу, а також пред'явити водійські права і документи 

на машину і чесно повідомити дані своєї страховки на вимогу;  

- негайно додатково забезпечити можливість встановлення 

обставин, коли водій залишає місце події, якщо йому це дозволено з 

поважних причин або після закінчення встановленого терміну. Для цього 

щонайменше необхідно повідомити уповноваженій особі або в найближчу 

поліцейську дільницю про причетність до ДТП, адресу, місце перебування, а 

також номер і місце стоянки транспортного засобу і надати його в 

розпорядження для негайного встановлення обставин на необхідний час; 

- учасником ДТП є кожен, чия поведінка впливала на події, що 

призвели до ДТП; 

- сліди ДТП не повинні віддалятися, поки не буде проведено 

необхідне встановлення обставин [146]. 

Якщо після ДТП в учасників пригоди будуть виявлені ознаки 

алкогольного чи іншого сп’яніння, вони підлягають освідуванню на стан 

сп’яніння. Освідування на стан алкогольного сп’яніння за згодою всіх 

учасників пригоди може проводитись на місці пригоди поліцейськими за 

допомогою спеціальних технічних засобів або ж лікарями в медичних 
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закладах. Якщо результат освідування встановив стан сп’яніння у особи, 

винної у ДТП, це не є підставою для невиплати страховою компанією збитків 

потерпілій особі, але в подальшому страхова компанія в порядку цивільного 

судочинства має право зажадати відшкодування збитків з винуватця ДТП.  

Кримінальні дії у сфері дорожнього руху, такі як алкоголь за кермом 

або управління автомобілем у стані наркотичного сп'яніння, спричинення 

тілесних ушкоджень або смерті з необережності, залишення місця ДТП, 

пов'язані з відповідними наслідками, такими як позбавлення прав на водіння 

автомобіля, медично-психологічне обстеження (Idiotentest) та ін. [147]. 

Якщо автомобілю заподіяно технічних пошкоджень, власник має право 

самостійно вирішувати, відновлювати його в майстерні або просто отримати 

від страхової компанії вартість ремонту і розпорядитися отриманими 

коштами на власний розсуд. У такому випадку буде виплачена сума збитку 

без врахування ПДВ [147]. 

Якщо вартість автомобіля до аварії нижче, чим вартість ремонту, то в 

наявності так званий «Totalschaden». У таких випадках, як правило, страхові 

виплати обмежуються лише вартістю автомобіля до ДТП. Одночасно 

страхова компанія вказує, кому може бути проданий пошкоджений 

автомобіль за залишковою ціною. При цьому власник не зобов'язаний 

продавати автомобіль, він має право його відновити. Якщо вартість 

відновних робіт перевищує первинну вартість автомобіля не більше ніж на 30 

%, то, за певних умов, страхова компанія сплатить ремонт автомобіля [147].  

У Німеччині сильна судова система, і у громадян є можливість через 

суд стягнути з винуватця ДТП та його страхової компанії серйозну 

компенсацію за заподіяння моральної шкоди, відшкодування судових витрат 

тощо [148]. 

У Німеччині, як і в інших країнах ЄС, рівень використання 

європротоколу складає більше 80 % від ДТП без потерпілих. Левова частка 

учасників пригоди використовує мобільні додатки для зв’язку  зі страховою 

компанією. Для порівняння зазначимо, що в Україні у 2015 році у 
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спрощеному порядку зі складенням європротоколу оформили ДТП 12 % 

потерпілих. Такі показники свідчать про недовіру значної частини водіїв 

нашої країни до процедури самостійного оформлення матеріалів ДТП без 

участі поліції.  

Перехід на спрощену систему оформлення автомобільних аварій – 

європротокол – у деяких країнах Європи почали більше 30 років тому. У 

Франції та Бельгії, наприклад, поліцію на місце аварії викликати 

необов'язково з 1972 р. Загальноєвропейського законодавства на цей рахунок 

не існує – ці правила регулюються законодавством кожної країни – члена ЄС 

[151]. 

Відповідно до законодавства Франції оформити матеріали ДТП без 

поліції можливо тільки якщо його наслідки становлять виключно матеріальні 

збитки. Кількість транспортних засобів у ДТП не має значення. Якщо ж у 

ДТП є потерпілі, навіть з незначними ушкодженнями, або ж пошкоджено 

національну власність, на місце пригоди обов’язково повинна приїхати 

поліція. Законодавство Бельгії передбачає можливість оформлення ДТП без 

поліції навіть у разі, якщо є потерпілі, але на практиці відбувається таким 

чином, що в поліцію про ДТП та її наслідки все ж таки повідомляють. 

У Франції потерпілий автомобіль можуть відремонтувати ще до того, 

як повідомлення про ДТП потрапить до страховика. Ось характерний 

приклад роботи однієї з французьких компаній. Протягом півгодини після 

того, як клієнт повідомив свого страховика про аварію, з потерпілим 

зв'язується представник компанії і домовляється, де і коли можна забрати 

битий автомобіль для ремонту. У цей час страховик надсилає інформацію 

про машину клієнта в спеціалізовану сервісну компанію, яка організовує 

підбір найближчої авторемонтної майстерні. На час ремонту клієнт отримує 

від автосервісу безкоштовну машину – майстерні така система вигідна, адже 

вона отримує гарантований потік замовлень. Передавши дані про клієнта в 

майстерню, сервісна компанія направляє на місце ДТП незалежного 

експерта-оцінювача для огляду і оцінки пошкоджень. Після ремонту звіряє 
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рахунок з автосервісу зі звітом оцінювача і направляє результат в страхову 

компанію для оплати. Усе відбувається без найменшої участі клієнта [152]. 

Також у цій країні практикується пряме відшкодування шкоди, коли 

потерпілий отримує компенсацію завданих збитків не від страхової компанії 

особи, винної в ДТП, а безпосередньо від тієї компанії, з якою укладався 

договір страхування.  

В Євросоюзі ця схема діє таким чином. Компанія потерпілого платить 

страховку від імені страховика винуватця, а потім стягує з нього 

компенсацію за врегулювання. Страховик винуватця зобов'язується 

приймати результати врегулювання, вироблені страховиком потерпілого, в 

разі якщо останнім були дотримані єдині для всіх учасників системи 

стандарти врегулювання страхового випадку. Ця система діє у Франції, 

Бельгії, Греції, Італії, Португалії, Іспанії та інших країнах. У найбільш 

розвиненому і повному вигляді пряме врегулювання діє у Франції з 1968 р. – 

на відпрацювання системи французам знадобилося близько 10 років. 

Важливими умовами переходу на цю систему є єдина методика оцінки 

збитку при проведенні технічної експертизи, стандарти електронного 

документообігу, бази даних ДТП, кліринговий центр для розрахунків між 

страховиками тощо [151]. 

Цікаво, як французькі страхові компанії розраховуються між собою за 

зустрічними вимогами. Вони не висувають одна одній виплатних справ, а 

використовують середню по всіх компаніях розрахункову величину збитку за 

звітний період, яка регулярно переглядається. Так, в 2005 р (за підсумками 

2004 р.) ця сума становила 1204 євро. Для прискорення платежів французькі 

страховики ОСАГО створили єдиний розрахунковий центр. А збиток 

клієнтові, якщо його сума не перевищує 6500 євро, виплачується за 

спрощеною процедурою [153]. 

У Бельгії головна трудність при переході на систему прямого 

відшкодування була пов'язана з великими витратами на обробку 

документації, але з появою комп'ютерів і баз даних ці витрати вдалося 
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зменшити до мінімуму. Єдиної бази за всіма аваріями ні у Франції, ні в 

Бельгії немає, але в Бельгії в загальну базу вносяться дані щодо ДТП, 

компенсація за якими виплачується за рахунок прямого відшкодування. В 

обох країнах існують єдині стандарти технічної експертизи автомобілів, що 

потрапили в аварію. У Франції вся ця інформація і список оцінювачів 

наведені на сайті міністерства транспорту, а в Бельгії для підрахунку збитку 

використовується база даних Informex, в якій вказані ціни всіх автомобілів і 

запчастин, а також час ремонту [153]. 

Таким чином, можемо зазначити, що одним з найголовніших здобутків 

у сфері адміністративно-правового забезпечення виконання Правил 

дорожнього руху в Європі є функціонування системи спрощеного 

оформлення ДТП з незначними матеріальними збитками – європротоколу. 

Досвід використання електронної версії європротоколу в таких країнах, як 

Польща, Чехія, Іспанія та Бельгія, доводить, що час оформлення ДТП можна 

скоротити до 30 %.  

Одним із заходів, спрямованих на поширення використання 

європротоколу в Україні, є запровадження електронного європротоколу, 

проект якого був ухвалений 28.01.2016 рішенням президії Моторного 

(транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) [149]. 

За задумом, під час укладання договору ОСЦПВ (електронного полісу) 

клієнт отримає доступ до мобільного додатку і зможе встановити його на 

свій телефон. У разі ДТП через цей додаток буде здійснюватися перевірка 

страхового покриття обох учасників ДТП шляхом запиту до ЦБД МТСБУ. На 

сервері МТСБУ буде здійснюватися фіксація часу і дати ДТП, а за 

допомогою GPS-навігації – фіксуватися місце ДТП. Також буде можливість 

вибрати одну з типових схем ДТП і додати фото події. Заповнений 

європротокол потрапить до ЦБД, а потерпілому надаватиметься інформація 

щодо можливості прямого врегулювання збитку [150]. 

Мобільний додаток дозволить не тільки заощадити час учасників на 

врегулювання, але й запобігти помилкам, яких нерідко припускаються 
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учасники при заповненні паперової версії європротоколу. В електронній 

версії при заповненні кожного з пунктів потерпілому будуть надаватися 

підказки і нагадування, які суттєво спростять процес заповнення. До того ж 

МТСБУ отримає можливість контролювати правомірність відмови 

страховика у виплаті відшкодування у разі неточності при заповненні 

європротоколу [150]. 

Зростання лімітів для врегулювання в рамках європротоколу з 25 до 

50 тис. грн., за прогнозами МТСБУ, стимулюватиме збільшення частоти 

використання європротоколу в 2016 році до 15–17 % потерпілих. Спрощений 

механізм врегулювання стане особливо популярним після переходу до 

прямого врегулювання страхових подій [150]. 

Для того щоб європротокол повноцінно запрацював в Україні, потрібно 

ввести електронний поліс ОСЦПВ та під час укладення договору з клієнтом 

надавати унікальний логін, який потрібно використовувати в мобільному 

додатку. Електронна форма європротоколу спростить оформлення ДТП з 

матеріальними збитками без участі поліції, збільшить випадки оформлення 

ДТП в спрощеному порядку та дозволить уникнути помилок при заповненні 

європротоколу. 

У США відсутня адміністративна відповідальність за ДТП. 

Оформлення ДТП, як правило, здійснюється поліцейським, який складає 

рапорт про подію та визначає винуватця. Останньому за отримання копії 

цього рапорту доведеться заплатити встановлену грошову суму. Якщо у 

водіїв пригоди є згода щодо обставин ДТП та особи, винної у ДТП, вони 

можуть самостійно, без виклику поліції звернутись до страхової компанії для 

відшкодування збитків навіть без складення схеми ДТП. Покарання особи, 

винної в ДТП, у США здійснюється в грошовому еквіваленті, адже 

збільшується розмір грошової суми за придбання страховки в майбутньому 

[154]. 

У Російській Федерації адміністративна відповідальність за порушення 

Правил дорожнього руху, відповідно до статті 12.24 КРФпАП, передбачена 
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тільки за завдання тілесних ушкоджень легкого або середнього ступеня 

тяжкості [155]. Але особа, винна у ДТП, може понести адміністративну 

відповідальність за порушення відповідного пункту Правил дорожнього 

руху, що спричинило ДТП.  

За спричинення дрібного ДТП без потерпілих передбачена тільки 

цивільно-правова відповідальність. При цьому учасники ДТП можуть 

оформити дану подію в спрощеному порядку. Для того щоб оформити ДТП 

без виклику поліції, необхідно дотримати низку умов. По-перше, якщо було 

завдано шкоду життю і здоров'ю когось із водіїв, пасажирів або пішоходів, то 

скористатися європротоколом буде не можна. По-друге, якщо ДТП сталося в 

результаті взаємодії (зіткнення) двох транспортних засобів. При цьому під 

зіткненням розуміється подія, при якій рухомі транспортні засоби зіткнулися 

між собою або відбулося зіткнення з транспортним засобом, який раптово 

зупинився. Також важливою умовою є відсутність заподіяння шкоди будь-

якому іншому майну, крім двох транспортних засобів. По-третє, необхідно, 

щоб відповідальність кожного з водіїв була застрахована за договором 

ОСАГО або іноземним договором страхування «Зелена карта», укладеним 

стосовно саме того автомобіля, що взяв участь у ДТП. По-четверте, 

обставини ДТП, характер і перелік видимих пошкоджень автомобілів не 

повинні викликати розбіжності в оцінці учасників події. Якщо є суперечки 

або не дотримується будь-яка інша умова (хоча б одна), потрібно викликати 

поліцію. Якщо ж усі перелічені вище умови дотримані, можна приступати до 

заповнення повідомлення про ДТП, видане страховою компанією, в якій 

учасники пригоди оформляли поліс ОСАГО [156]. 

Якщо учасники події з якихось причин не змогли прийти до єдиної 

думки в оцінці обставин вчинення ДТП або через пошкодження 

транспортних засобів, рух яких неможливий або заборонений, слід 

повідомити про те, що трапилося, в орган поліції. 

Поліція після прибуття на місце аварії ретельно його оглядає, а 

результати фіксує в протоколі огляду місця ДТП, вилучає водійські 
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посвідчення учасників, а також складає схему ДТП, яка додається до 

протоколу огляду місця події. Такий огляд і складання схеми проводяться за 

участю не менш як двох понятих, якими не можуть бути учасники ДТП, 

свідки події, а також працівники поліції. 

Згідно з п. 2.12.2 «Інструкції про організацію провадження у справах 

про адміністративні правопорушення правил, норм і стандартів, що 

стосуються безпеки дорожнього руху» Російської Федерації на схемі події 

повинно бути графічно відображено такі об’єкти: ділянку дороги, на якій 

відбулося ДТП; стійкі орієнтири, щодо яких на схемі здійснена прив’язка, – 

кут будівлі, опорні стовпи, мости і т. ін. (дерева або тимчасові споруди як 

орієнтири використовувати небажано); транспортні засоби, які брали участь 

в ДТП, координати їх розміщення щодо елементів проїзної частини та 

стійких орієнтирів; сліди коліс транспортних засобів: їх розміщення щодо 

елементів проїжджої частини, довжина від їх початку до кожного колеса 

транспортних засобів із зазначенням їх розривів, довжина слідів на ділянках 

дороги з різним або різнорідним покриттям; інші сліди та предмети, які 

стосуються пригоди; розміщення частин та об’єктів (уламки кузова, частинки 

фарби, уламки скла, осипання ґрунту, сліди різних речовин тощо), які 

відділилися від транспортного засобу, щодо елементів проїжджої частини, 

транспортних засобів; площу розсіювання осколків скла, осипання ґрунту 

тощо; координати місця зіткнення, наїзду тощо щодо стійких орієнтирів; 

ширину проїжджої частини разом із роздільними смугами; ширину тротуарів, 

узбіч, профіль кювету; радіус кривої у плані (повороту); розміри ділянок з 

різнорідним покриттям; розміри ділянок з різним станом дорожнього 

покриття; розміри та розміщення дефектів дорожнього покриття; розміщення 

дорожньої розмітки; розміщення світлофорів, дорожніх знаків та інших 

технічних засобів регулювання дорожнього руху; розміщення шлагбаума, 

засобів сигналізації, дорожніх знаків при наближенні до залізничного 

переїзду; поздовжній і поперечний похили проїзної частини; коефіцієнт 

зчеплення коліс автомобіля з дорожнім покриттям, зокрема з різнорідним 
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[157; 158, 8, с. 112]. 

Для того щоб оформити європротокол у Білорусії, необхідно 

насамперед мати повну згоду учасників аварії щодо її обставин: характер 

пошкодження транспортних засобів та перелік таких пошкоджень не повинні 

викликати розбіжностей в учасників ДТП, хтось один має визнати свою 

провину, шкоду в результаті події заподіяно тільки двом транспортним 

засобам, які брали участь в ДТП. По-друге, водії не пред'являють претензій 

до стану один одного (вони не перебувають у стані алкогольного, 

наркотичного сп'яніння), шкода заподіяна тільки майну учасників ДТП і 

оцінюється ними в розмірі до 400 євро. По-третє, у водіїв повинні бути 

водійські посвідчення відповідної категорії та всі інші документи відповідно 

до Правил дорожнього руху, в тому числі чинні договори обов'язкового 

страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних 

засобів; кількість учасників ДТП – не більше двох [159]. 

Якщо у когось з учасників прострочено водійське посвідчення або у 

встановлений договором страхування строк не сплачена друга частина 

внеску за полісом, тобто на момент ДТП страховий поліс не діє, потрібно 

викликати на місце пригоди ДАІ. Усі перелічені вище умови є обов'язковими, 

будь-яке їхнє порушення стане підставою для відмови у виплаті страхового 

відшкодування (при використанні схеми фіксації події з повідомленням) 

[159]. 

Потерпілий забирає оригінал бланку європротоколу, з яким потім 

звертається до страхової компанії. Це може бути як своя страхова компанія, 

так і страхова компанія винуватця ДТП. Законодавством чітко встановлений 

строк звернення – протягом п’яти робочих днів. Копія бланку європротоколу 

залишається у винуватця ДТП. 

Заяву про відшкодування збитку подає до страхової компанії власник 

транспортного засобу або особа, яка має довіреність на право керування 

транспортним засобом. Якщо ж у момент ДТП за кермом знаходилась інша 

особа, вона лише надає пояснення з приводу обставин вчинення ДТП. 
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Незважаючи на схожі з країнами ЕС процедури спрощеного 

оформлення ДТП, як в Російській Федерації, так і в Білорусії вони не 

знайшли широкої підтримки у населення. Це пояснюється тим, що страхові 

компанії часто не виплачують страхові компенсації, посилаючись на 

неправильність заповнення європротоколу. Часто водії не можуть дійти 

згоди, хто з них винен у спричиненні ДТП, а якщо винуватець очевидний, 

інший учасник пригоди не хоче «ризикувати», оформлюючи європротокол. 

Часто водії не можуть визначити на місці пригоди суму завданого 

транспортним засобам збитку. 

Багато хто в Росії вважає, що якою б не була сума страховки – 25 000, 

50 або 100 тисяч, – європротокол працювати не буде. Слід встановити на 

законодавчому рівні, що екіпажі ДАІ виїжджають лише на ДТП з 

потерпілими або у випадку, якщо за кермом п’яний, без страховки або взагалі 

без водійських прав [160]. 

Спрощена процедура оформлення ДТП у Білорусі також не 

користується популярністю: як і раніше, вважається за краще викликати для 

оформлення ДТП ДАІ. До причин такого стану білоруські експерти відносять 

інерцію водіїв («елементарна боязнь всього нового і недовіра до людей»); 

незначний еквівалент виплати – 200 євро; відсутність інституту аварійних 

комісарів [161]. 

Схожі проблеми існують і в Україні, незважаючи на те, що МВС 

України закликає активніше використовувати європротокол під час 

оформлення ДТП. Спрощене оформлення ДТП без участі поліції надасть 

останнім більше часу для забезпечення публічної безпеки і порядку. Але, як 

показує практика, процедура спрощеного оформлення ДТП майже не 

працює. Статистичні дані свідчать, що у 2015 році в спрощеному порядку 

було оформлено не більше 10 % від загальної кількості ДТП. 

Ще у вересні 2011 року набув чинності Закон України від 17.02.2011 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ДТП і 

виплати страхового відшкодування» [162], яким впроваджено механізм 
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спрощеного оформлення дорожньо-транспортних пригод з незначними 

наслідками шляхом складання повідомлення про ДТП. Тобто якщо ДТП 

сталась без потерпілих, її учасники забезпечені полісом обов’язкового 

страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів, а сума заподіяного транспортним засобам збитку 

становить не більше як 25 тис. грн., то водії можуть оформити європротокол. 

Для цього учасникам ДТП потрібно заповнити на місці ДТП спеціальний 

бланк уніфікованого зразка й протягом трьох робочих днів звернутись зі 

своїм примірником до страховика. Зазначений документ  стає підставою  для 

відшкодування збитків потерпілій стороні [163]. 

Окрім перелічених обов’язкових умов складання повідомлення, водії 

також неодмінно  мають дійти згоди щодо обставин вчинення аварії, усі 

учасники ДТП повинні бути присутні на місці ДТП й не перебувати в стані 

сп’яніння або під дією ліків, які знижують увагу та швидкість реакції. Якщо 

ж хоча б одна з умов не виконана, на місце пригоди потрібно викликати 

працівників поліції [163].  

Оформлення ДТП у спрощеному порядку має суттєві переваги перед 

звичайним. Це пояснюється тим, що водіям не потрібно викликати на місце 

пригоди поліцію та чекати, поки останні складуть матеріали справи про 

адміністративне правопорушення. Винуватець ДТП при оформленні ДТП за 

допомогою європротоколу підлягає звільненню від адміністративної 

відповідальності за статтею 124 КУпАП, санкція якої передбачає штраф або 

позбавлення права керування транспортними засобами. Використання 

європротоколу не тільки економить час при оформленні ДТП, а й дозволяє 

уникнути заторів транспортних засобів. 

Однак попри суттєві переваги європротоколу, більшість учасників ДТП 

з незначними наслідками все ж не використовують таку можливість й 

викликають на місце пригоди працівників поліції. Це пояснюється кількома 

причинами. Перш за все, українські водії фактично не мають досвіду 

оформлення таких документів, тому що бояться, що заповнять бланк 
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неправильно і їхня помилка буде підставою для відмови у виплаті 

відшкодування [168]. 

Дійсно, доволі часто учасникам ДТП відмовляють у виплаті, коли в 

європротоколі неправильно або неохайно відтворено схему ДТП, зокрема 

неправильно вказано розташування автомобілів у момент зіткнення, або 

якщо на бланку наявні виправлення. Як свідчить статистика, відмова за 

європротоколом відбувається частіше, ніж у разі оформлення документів 

працівниками поліції. Однак це не означає, що користуватись 

європротоколами не варто: щоб не припускатися помилок, водіям лише 

необхідно дотримуватись інструкції щодо заповнення повідомлення про 

пригоду, не робити виправлень, а в разі виникнення певних сумнівів чи 

запитань – одразу ж з місця ДТП телефонувати в страхову компанію для 

отримання консультацій [168]. 

Схема ДТП – це одна з найважливіших частин європоротоколу, де 

мають бути зазначені місця розташування транспортних засобів після 

зіткнення, напрямок їхнього руху, місце удару тощо. Зрозуміло, що водії, які 

не є спеціалістами в цій справі й зазвичай перебувають у стресовому стані 

після ДТП, навряд чи можуть гарантувати правильність складання такої 

схеми. Тому вважаємо, що страховим компаніям потрібно активніше вести 

просвітницьку діяльність серед клієнтів, докладно пояснюючи, як саме 

заповнювати європротоколи. До того ж робити це слід не тоді, коли люди 

звертаються після аварії, а ще під час продажу поліса. Також доцільно 

надавати необхідні роз’яснення щодо оформлення повідомлень про ДТП ще 

в автошколах, а працівникам поліції слід проводити відповідні тренінги та 

профілактичні бесіди на цю тему з учасниками дорожнього руху [163, с. 22-

23; 168]. 

З метою збільшення практики оформлення ДТП в спрощеному 

порядку, безумовно, потрібно збільшувати грошову суму відшкодування 

збитків у декілька разів, адже сьогоднішній розмір грошової суми часто не 

задовольняє потреби у відшкодуванні завданих збитків для відновлення 
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пошкоджених транспортних засобів. 

Усі ці пропозиції можуть покращити статистичні дані використання 

європротоколу, але не набагато. Вважаємо, що в нашій країні європротокол 

зможе по-справжньому запрацювати тільки тоді, коли на місце пригоди 

будуть виїжджати представники страхових компаній (страхові комісари), які 

повинні мати спеціальні підготовку, здатні оцінити обставини ДТП, 

визначити її винуватця.  

Отже, враховуючи зарубіжний досвід, пропонуємо такі заходи, 

спрямовані на вдосконалення процедури оформлення ДТП з матеріальними 

збитками: 

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 в 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) в разі встановлення працівником станції технічного обслуговування 

транспортних засобів невідповідності обставин ДТП Закону України від 

17.02.2011 «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, 

та норму Правил дорожнього руху, порушення якої призвело до ДТП. У разі 
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наявності в діях особи, винної в спричиненні ДТП, складу адміністративного 

правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху поліція притягає 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. 

 

 

3.2. Напрями вдосконалення адміністративної відповідальності за 

порушення Правил дорожнього руху, що спричинило ДТП 

 

За спричинення ДТП передбачено адміністративну, кримінальну та 

цивільно-правову відповідальність. Адміністративна відповідальність за 

спричинення ДТП виступає насамперед превентивним засобом до вчинення 

злочинних діянь у сфері безпеки дорожнього руху, передбачених 

Кримінальним Кодексом України. Адже відмежування адміністративної 

відповідальності від кримінальної за спричинення ДТП полягає лише у його 

наслідках, але ці наслідки зачіпають охоронювану державою найважливішу 

соціальну цінність – життя та здоров’я людини. 

Кримінальна відповідальність за спричинення ДТП передбачена 

статтями 286, 287, 288, 291 Кримінального Кодексу України. 

Так, відповідно до частини 1 статті 286 КК України кримінальна 

відповідальність настає за порушення Правил дорожнього руху або 

експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що 

спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження [164]. Тоді 

як адміністративна відповідальність, відповідно до статті 124 КУпАП, настає 

за порушення учасниками дорожнього руху Правил дорожнього руху, що 

спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних 

доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна [38]. 

Звідси виникає питання – яку відповідальність повинна нести особа за 

порушення Правил дорожнього руху України, що спричинило потерпілому 
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легкого ступеня тяжкості тілесне ушкодження? Питання залишається 

відкритим, адже, як бачимо, ані кримінальним, ані адміністративним 

законодавством такий випадок не охоплюється.  

Практика йде таким шляхом. Якщо вчиняється ДТП з потерпілими, 

інформація про це вноситься слідчим до ЄРДР та розпочинається 

кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 КК України. При цьому 

слідчий призначає судово-медичну експертизу для визначення ступеня 

тяжкості тілесних ушкоджень, отриманих потерпілим внаслідок ДТП. Якщо 

вказана експертиза не показує наявності у потерпілого тілесних ушкоджень 

середньої тяжкості або більш тяжких тілесних ушкоджень, слідчий закриває 

кримінальне провадження та передає матеріали до відповідного підрозділу 

Національної поліції, який, у свою чергу, як правило, складає протокол за 

статтею 124 КУпАП. Але якщо об’єктивна сторона правопорушення не 

передбачає настання наслідків у вигляді пошкодження транспортних засобів, 

вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх 

споруд чи іншого майна, а лише виявляє наявність у потерпілого легкого 

ступеня тяжкості тілесного ушкодження, склад адміністративного 

правопорушення буде відсутній. 

На наш погляд, враховуючи політику лібералізації кримінального 

законодавства, відповідальність за порушення учасниками дорожнього руху 

Правил дорожнього руху, що спричинило легкого ступеня тяжкості тілесне 

ушкодження потерпілому, слід передбачити у статті 124 КУпАП. 

Таким чином, пропонуємо внести зміни до статті 124 КУпАП, 

виклавши її 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  
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Повторне протягом року вчинення правопорушення, передбаченого 

частиною першою цієї статті, – 

тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами 

на строк один рік». 

За порушення або невиконання правил, норм та стандартів, що 

стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, що спричинили ДТП, 

несуть відповідальність також і посадові особи. Так, залежно від тяжкості 

наслідків посадові особи за ці правопорушення несуть адміністративну 

відповідальність за статтею 128-1 КУпАП, а також кримінальну за статтею 

287 КК України. Також незалежно від наслідків (окрім тілесних ушкоджень 

середньої тяжкості та більш серйозних наслідків) посадові особи несуть 

відповідальність за статтями 128 та 129 КУпАП. За об’єктивними ознаками 

склади вказаних правопорушень мають схожість. 

Діяння, яке передбачає кримінальну відповідальність, передбачену 

статтею 287 КК України, може виражатись у таких формах: 

1. Випуск в експлуатацію завідомо технічно несправних транспортних 

засобів. Адміністративне правопорушення, передбачене статтею 128 КУпАП, 

передбачає випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан, 

обладнання або комплектність яких не відповідає вимогам правил і 

стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху, технічної 

експлуатації. Отже, схожість дійсно вбачається, але виникають питання з 

приводу термінологічних понять «випуск в експлуатацію транспортного 

засобу», «випуск на лінію транспортних засобів». Нормативного визначення 

дані поняття не мають, але суть їх єдина і зводиться до надання посадовою 

особою, відповідальною за технічний стан та комплектність транспортних 

засобів на підприємстві, установі чи організації, дозволу на виїзд 

транспортного засобу із гаража автогосподарства, що дається посадовою 

особою, відповідальною за технічний стан і експлуатацію транспортного 

засобу, для здійснення транспортного процесу, тобто перевезення пасажирів 

чи вантажів. Законодавство України покладає на вказаних посадових осіб 
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обов’язки вживати заходів для забезпечення безпеки дорожнього руху, 

забезпечувати відповідність технічного стану транспортних засобів вимогам 

безпеки дорожнього руху і не допускати транспортні засоби до експлуатації 

за наявності в них несправностей, що загрожують безпеці дорожнього руху. 

До посадових осіб належать керівники підприємств, установ і організацій, а 

також начальники транспортних цехів, головні інженери, головні механіки 

підприємств, які дають одну з форм дозволів – наказ, згоду, письмовий або 

усний дозвіл. 

Дана посада, відповідно до Типового положення про Систему 

управління безпекою руху на автомобільному транспорті (на всіх рівнях – 

міністерство – підприємство), вводиться на автотранспортних підприємствах 

з чисельністю водіїв до 50 чоловік (можливо за сумісництвом); від 51 до 250 

чоловік – одного фахівця; від 251 до 500 чоловік – двох фахівців; від 501 до 

1000 – трьох фахівців. В автотранспортних підприємствах з чисельністю 

водіїв понад 500 осіб створюється служба безпеки дорожнього руху [165]. 

Технічний стан транспортного засобу повинен відповідати вимогам 

розділу 31 Правил дорожнього руху «Технічний стан транспортних засобів та 

їх обладнання» [1]. Крім того, адміністративна відповідальність настає за 

недодержання установлених правил обладнання або комплектності 

транспортного засобу, яка не відповідає вимогам правил і стандартів, що 

стосуються убезпечення дорожнього руху, технічної експлуатації. Це може 

полягати у відсутності медичної аптечки з нанесеними на неї відомостями 

про тип транспортного засобу, для якого вона призначена, знаку аварійної 

зупинки (миготливий червоний ліхтар), який відповідає вимогам 

стандарту, на вантажних автомобілях з дозволеною максимальною масою 

понад 3,5 т і в автобусах з дозволеною максимальною масою понад 5 т – 

противідкатних упор (щонайменше два), проблискових маячків оранжевого 

кольору на великовагових та великогабаритних транспортних засобах, 

працездатного вогнегасника на легковому, вантажному автомобілі, автобусі 

[1] тощо. Також об’єктивна сторона статті 128 КУпАП передбачає 
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відповідальність за випуск на лінію транспортних засобів, переобладнаних 

без відповідного погодження, не зареєстрованих у встановленому порядку, 

таких, що не пройшли обов'язкового технічного контролю або без поліса 

обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка") чи 

без ліцензійної картки на транспортний засіб, без проходження щозмінного 

медичного огляду та контролю технічного стану, а також направлення в рейс 

одного водія при здійсненні пасажирських перевезень на автобусному 

маршруті протяжністю понад п'ятсот кілометрів. При цьому склад 

адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 128 КУпАП, є 

формальним, тобто відповідальність настає з моменту виїзду транспортного 

засобу за межі автогосподарства. Злочинне діяння в цій сфері має 

матеріальний склад, тобто відповідальність настає з моменту настання 

певних наслідків – середньої тяжкості тілесне ушкодження, тяжке тілесне 

ушкодження або смерть.  

Тобто, як бачимо, кримінальна відповідальність передбачає ступеневий 

підхід до відповідальності залежно від тяжкості наслідків. В 

адміністративній відповідальності такий підхід відсутній. Посадова особа, 

відповідальна за випуск транспортних засіб на лінію, в разі порушення 

правил допуску транспортних засобів в експлуатацію буде нести однакову 

відповідальність незалежно від того, чи призведе це порушення до дорожньо-

транспортної пригоди з легкими тілесними ушкодженнями або 

матеріальними збитками, чи ні. 

2. Наступна форма діяння злочину, передбаченого статтею 287 КК 

України, виражається в допуску до керування транспортним засобом особи, 

яка перебуває в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або 

під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість 

реакції, або не має права на керування транспортним засобом. Майже 

тотожним є діяння, яке передбачає адміністративну відповідальність за 

частиною 1 статті 129 КУпАП, – допуск до керування транспортними 
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засобами водіїв, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи 

іншого сп'яніння, або у хворобливому стані, або під впливом лікарських 

препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, або таких, що не 

пройшли у встановлений строк медичного огляду. Стан сп’яніння водія має 

виникнути до моменту випуску транспортного засобу на лінію й 

установлюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 

17.12.2008 № 1103 «Про затвердження Порядку направлення водіїв 

транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під 

впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і 

проведення такого огляду» [166]. 

Відмінність між об’єктивними сторонами вказаних статей полягає 

тільки в тому, що адміністративна відповідальність наступає ще й за допуск 

до керування транспортними засобами водіїв, які перебувають у 

хворобливому стані, або таких, що не пройшли у встановлений строк 

медичного огляду. Водночас критеріїв та порядку визначення хворобливого 

стану не визначено. Також діяння, за яке передбачено кримінальну 

відповідальність, включає допуск до керування транспортним засобом особи, 

яка не має права на керування транспортним засобом. Це особа, яка взагалі 

не отримувала відповідного посвідчення або яка позбавлена в установленому 

порядку права керування транспортними засобами, а також особа, не 

допущена до керування даним типом транспортного засобу. Адміністративна 

відповідальність за аналогічне діяння передбачена ч. 2 ст. 129 КУпАП. Межа 

між адміністративною та кримінальною відповідальністю за вказані діяння 

полягає знову ж таки в наслідках, і посадова особа, відповідальна за випуск 

транспортних засобів на лінію, в разі порушення правил їх експлуатації буде 

нести однакову відповідальність без урахування того, чи призведуть ці 

порушення до дорожньо-транспортних пригод з матеріальними збитками або 

тілесними ушкодженнями легкого ступеня тяжкості, чи не призведуть.  

Із цього випливає доцільність встановлення підвищеної 
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відповідальності посадових осіб, відповідальних за випуск транспортних 

засобів на лінію, якщо в результаті порушення їх посадових обов’язків буде 

створено аварійну обстановку або пошкодження транспортних засобів, 

вантажів, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх 

споруд чи іншого майна або завдано потерпілому легке тілесне ушкодження.  

Для цього пропонуємо частину 2 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 легкого тілесного 

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. 

Частину 3 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 легкого тілесного 

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 пропонуємо 

вважати частиною четвертою. 

Необхідність відмежування відповідальності за частиною 2 статті 128 
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та частиною 3 статті 129 КУпАП від відповідальності за частиною 4 статті 

122 та статті 124 КУпАП викликана ще й тим, що за вказаними статтями 

криються різні суб’єкти відповідальності. Так, суб’єктами відповідальності за 

частиною 4 статті 122 та статті 124 КУпАП є водії транспортних засобів, а за 

статтями 128 та 129 КУпАП – посадові особи, відповідальні за випуск 

транспортних засобів, і їх відповідальність повинна бути диференційована 

залежно від наявності наслідків та їх тяжкості. 

3. Остання форма об’єктивної сторони кримінального правопорушення, 

передбаченого статтею 287 КК України, – це інше грубе порушення правил 

експлуатації транспорту, що убезпечують дорожній рух.  

Але зміст яких саме норм законодавець вкладає в це визначення, 

незрозуміло. Практика провадження у справах про адміністративні 

правопорушення показує, що до таких порушень відносять будь-які дії або 

бездіяльність, внаслідок яких здійснюється експлуатація транспортних 

засобів в умовах, які загрожують безпеці дорожнього руху. До них належать, 

зокрема, грубе порушення режиму роботи водіїв, неприпинення експлуатації 

транспортних засобів, несправність яких виявилася під час рейсу, давання 

вказівки про експлуатацію транспортного засобу з перевищенням норм 

завантаження і т.д. 

Проаналізувавши статті 128 та 129 КУпАП та статті 287 КК України, 

зазначимо, що адміністративне законодавство визначає дещо більше 

обов’язків посадових осіб, порушення яких передбачає адміністративну 

відповідальність. Так, не охоплюються кримінально-правовим 

законодавством такі діяння осіб, відповідальних за випуск транспортних 

засобів в експлуатацію, як: 

1. Випуск на лінію транспортних засобів: 

- обладнання або комплектність яких не відповідає вимогам правил і 

стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху, технічної 

експлуатації; 

- переобладнаних без відповідного погодження; 
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- не зареєстрованих у встановленому порядку; 

- що не пройшли обов'язкового технічного контролю; 

- без поліса обов'язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового 

сертифіката «Зелена картка») чи без ліцензійної картки на транспортний 

засіб. 

2. Направлення в рейс одного водія при здійсненні пасажирських 

перевезень на автобусному маршруті протяжністю понад п'ятсот кілометрів. 

3. Допуск до керування транспортними засобами водіїв у 

хворобливому стані або таких, що не пройшли у встановлений строк 

медичного огляду. 

Отже, якщо перелічені порушення призведуть до спричинення ДТП з 

будь-якими наслідками, посадова особа все одно буде нести тільки 

адміністративну відповідальність. У цьому аспекті вважаємо за необхідне 

конкретно визначити, за які саме порушення правил експлуатації транспорту 

посадова особа буде нести кримінальну відповідальність. 

Зазначимо певну схожість диспозицій перших частин статей 128 та 129 

КУпАП щодо обов’язку здійснення контролю проходження водієм 

медичного огляду. Так, у частині першій статті 128 КУпАП йдеться про 

проходження щозмінного медичного огляду, який повинен проходити водій 

перед виїздом транспортного засобу з автогосподарства. Про це медичним 

працівником робиться відмітка в шляховому листі. Наявність цієї відмітки 

повинна контролювати посадова особа, відповідальна за випуск 

транспортного засобу в експлуатацію. Крім цього, водій також повинен 

проходити медичний огляд у встановлений законом строк, про що водієві 

видається медична довідка встановленої форми, наявність якої повинна 

контролювати посадова особа, відповідальна за випуск транспортних засобів 

в експлуатацію. У разі порушення цього обов’язку посадова особа буде нести 

адміністративну відповідальність за частиною першою статті 129 КУпАП. 

Незрозумілою є позиція законодавця щодо розділення відповідальності 
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за порушення обов’язку контролю посадовими особами проходження 

медичного огляду водієм за різними статтями КУпАП. Діяння, передбачені 

статтями 128 та 129 КУпАП, можна поділити на дві великі групи. До першої 

слід віднести діяння посадових осіб, відповідальних за випуск в 

експлуатацію транспортних засобів, щодо контролю певних вимог до 

транспортних засобів, до другої – щодо водія. Зважаючи на те, що стаття 128 

КУпАП передбачає обов’язок посадових осіб, відповідальних за випуск 

транспортних засобів, контролювати певні вимоги до транспортних засобів, 

таких як технічний стан, обладнання або комплектність тощо, нелогічним 

виглядає поряд з цим встановлювати вимоги до водія. У зв’язку з цим 

пропонуємо контроль щодо дотримання певних вимог водієм перенести до 

статті 129 КУпАП. 

Отже, пропонуємо з частини 1 статті 128 КУпАП слова «без 

проходження щозмінного медичного огляду» виключити, а частину 1 статті 

129 КУпАП після слів «Допуск до керування транспортними засобами 

водіїв» доповнити словами «без проходження щозмінного медичного 

огляду». 

Ще одна категорія посадових осіб, які підлягають як адміністративній, 

так і кримінальній відповідальності за спричинення ДТП, – це посадові 

особи, відповідальні за будівництво, реконструкцію, ремонт чи утримання 

автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, інших дорожніх споруд, 

або особи, які виконують такі роботи. Законодавством України, зокрема 

Єдиними правилами ремонту і утримання автомобільних шляхів, вулиць, 

залізничних переїздів, правилами користування ними і охорони, 

затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.1994 № 

198 [167], на відповідні підрозділи Національної поліції покладене завдання 

забезпечення додержання міністерствами, відомствами, організаціями, 

установами, підприємствами незалежно від форм власності, громадськими 

об’єднаннями, посадовими особами, а також громадянами всіх правових 

норм, що діють у сфері безпеки дорожнього руху, з метою збереження життя, 
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здоров’я й власності громадян. На підставі цієї законодавчої бази відповідні 

підрозділи Національної поліції зобов’язані контролювати додержання 

встановлених правил, нормативів і стандартів, що діють у сфері безпеки 

дорожнього руху. Посадові особи Національної поліції у процесі нагляду за 

експлуатаційним станом шляхів, шляхових споруд і залізничних переїздів 

виявляють порушення відповідних правил, нормативів і стандартів. У 

процесі перевірки вулиць і шляхів, що споруджуються або реконструюються, 

у тому числі шляхом виїзду на місце провадження робіт, з’ясовують 

відповідність їх геометричних, конструктивних параметрів, шляхових 

пристроїв і обстановки, що впливає на безпеку руху, вимогам проекту; 

постійно здійснюється контроль за виконанням дорожніми й іншими 

організаціями вимог щодо організації та забезпечення безпеки руху в зоні 

проведення будівельних, ремонтних та інших робіт. При виявленні недоліків 

або відхилень від проектної документації виконавцеві будівельних робіт 

вручається припис, а при необхідності інформується замовник, відповідний 

орган державної виконавчої влади, організація, що фінансує (відділення 

банку). Такий захід реагування, як припис, також видається відповідним 

посадовим особам при виявленні недоліків в утриманні шляхів, вулиць і 

шляхових споруд. У приписі повинні міститись вимоги усунути виявленні 

порушення правил, нормативів і стандартів, що забезпечують безпеку 

дорожнього руху. 

Перелічені порушення або невиконання правил, норм і стандартів щодо 

забезпечення безпеки дорожнього руху утворюють склад правопорушення, 

передбаченого частиною першою статті 128-1 КУпАП. Якщо такі 

правопорушення спричинили створення аварійної обстановки або 

пошкодження транспортних засобів, вантажів, шляхів, шляхових та інших 

споруд чи іншого майна, то діяння повинно кваліфікуватись за частиною 

другою статті 128-1 КУпАП. 

Наступними нормами, що визначають відповідальність посадових осіб 

за порушення Правил дорожнього руху чи інших нормативів у сфері 
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дорожнього руху, що спричинили ДТП, є статті 139 та 140 КУпАП. 

Так, частина друга статті 139 КУпАП передбачає відповідальність за 

пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних 

переїздів, трамвайних колій, технічних засобів регулювання дорожнього 

руху, самовільне знімання, закриття чи встановлення технічних засобів 

регулювання дорожнього руху, створення перешкод для дорожнього руху, в 

тому числі забруднення дорожнього покриття, або невжиття необхідних 

заходів щодо їх усунення та попередження інших учасників руху про 

небезпеку, що виникла, або невжиття посадовими особами, відповідальними 

за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, 

утримання автомобільних доріг та вулиць, громадянами – суб'єктами 

господарської діяльності заходів щодо заборони руху підвідомчих 

технологічних транспортних засобів, сільськогосподарської техніки і машин 

на гусеничному ходу автомобільними дорогами і вулицями, покриття яких 

може бути пошкоджене, якщо дані правопорушення спричинили 

пошкодження транспортних засобів, вантажів чи іншого майна. 

Суб’єктами правопорушень, передбачених статтею 139 КУпАП, є як 

посадові особи, відповідальні за технічний стан, обладнання, експлуатацію 

транспортних засобів, утримання автомобільних доріг та вулиць, так і 

громадяни, а також громадяни – суб’єкти господарської діяльності. 

Пошкодження припускає протиправне погіршення якості предметів (їх 

деталей, обладнання й ін.) або приведення їх у часткову непридатність, що 

веде до втрати ними частини свого цільового призначення. Пошкодження 

може бути вчинене різними способами (крім загальнонебезпечного – вибухи 

залізничних переїздів, віадуків тощо, підпал шляхових споруд, – що тягне за 

собою кримінальну відповідальність). Розмір шкоди, заподіяної 

пошкодженням об’єктів, зазначених у статті, для кваліфікації діяння 

значення не має. 

Безпека і безперебійний дорожній рух багато в чому залежать від стану 

автомобільних доріг з усіма сукупними спорудами (мостами, трубами, 
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переправами, будинками лінійно-експлуатаційної служби й 

автотранспортних споруд, зеленими насадженнями, снігозахисними і 

шляховими огородженнями, укріпними пристроями, дорожніми знаками і 

дороговказами тощо). Під «створенням перешкод для дорожнього руху» 

мають на увазі такі дії учасників дорожнього руху й інших осіб, які 

заважають, ускладнюють або створюють перешкоду, за винятком випадків, 

безпосередньо пов’язаних із рухом транспортних засобів і пішоходів. 

Частина перша статті 140 КУпАП встановлює відповідальність за 

порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки 

дорожнього руху при утриманні автомобільних доріг і вулиць, залізничних 

переїздів, інших дорожніх споруд, невжиття заходів щодо своєчасної 

заборони або обмеження руху при виникненні умов, які загрожують безпеці 

руху, або неприйняття своєчасних заходів до відновлення безпечних умов 

для руху. 

Суб’єктами частини другої та третьої є як посадові особи, так і 

громадяни, а також громадяни – суб’єкти господарської діяльності. Ці норми 

передбачають відповідальність за порушення визначеного законодавством 

порядку погодження з уповноваженим підрозділом Національної поліції: 

встановлення рекламоносіїв, технічних засобів організації дорожнього руху, 

проведення будь-яких робіт на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних 

переїздах; розроблення проектної документації на будівництво, 

реконструкцію і ремонт автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів 

та об'єктів дорожнього сервісу; здійснення пасажирських перевезень за 

встановленими маршрутами руху транспортних засобів загального 

користування та порушення нормативів щодо обладнання на автомобільних 

дорогах, вулицях, залізничних переїздах місць: провадження робіт, 

залишення дорожніх машин, будівельних матеріалів, конструкцій тощо, а так 

само неусунення після закінчення робіт перешкод і неприведення 

автомобільної дороги, вулиці, залізничного переїзду у стан, що гарантує 

безперешкодний і безпечний рух транспортних засобів та пішоходів. 
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У разі якщо порушення, передбачені частиною першою, другою чи 

третьою статті 140 КУпАП, призвели до створення аварійної обстановки або 

пошкодження транспортних засобів, вантажів, автомобільних доріг, вулиць, 

залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна, відповідальність за 

ці правопорушення настає за частиною четвертою статті 140 КУпАП. 

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють суспільні 

відносини в цій сфері, є Закон України «Про дорожній рух» [33], Правила 

дорожнього руху [1], Єдині правила ремонту і утримання автомобільних 

шляхів, вулиць, залізничних переїздів, правила користування ними і 

охорони [167]. Так, п. 32.1 Правил дорожнього руху визначено перелік 

питань в сфері безпеки дорожнього руху, що потребує узгодження з 

Державтоінспекцією (відповідним підрозділом Національної поліції), а саме: 

розміщення в смугах відведення автомобільних доріг або червоних лініях 

міських вулиць і доріг та їх штучних спорудах кіосків, павільйонів, 

рекламоносіїв, пересувних торговельних пунктів, а також на прилеглих 

територіях, будинках, спорудах – адміністративних приміщень підприємств, 

установ та організацій, місць торгівлі та надання послуг; маршрути та 

перелік доріг, на яких може проводитися навчання водінню транспортними 

засобами; умови та порядок руху колон у складі більш як понад 5 механічних 

транспортних засобів. 

Відповідно до Правил посадові особи, відповідальні за експлуатацію 

шляхів та їх обладнання, експлуатацію залізничних переїздів, мостів, 

шляхопроводів та інших споруд, зобов’язані тримати їх у стані, що 

відповідає встановленим вимогам безпеки дорожнього руху. При виникненні 

на ділянках шляху умов, що загрожують безпеці руху, вони зобов’язані 

вжити заходів до своєчасної заборони або обмеження руху, а також 

відновлення нормальних умов для руху. Відповідні посадові особи у 

встановленому порядку погоджують із Національною поліцією маршрути 

руху транспортних засобів загального користування, установлення в 

безпосередній близькості транспарантів, плакатів, рекламних щитів тощо; 
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обладнання шляхів технічними засобами організації дорожнього руху; 

проведення на дорогах масових і спортивних заходів; виконання будь-яких 

робіт на дорогах. 

Посадові особи дорожніх, будівельних та інших організацій зобов’язані 

вжити заходів до позначення на дорогах місць провадження робіт дорожніми 

знаками, пристроями, що обгороджують і направляють, а в темний час доби і 

в умовах недостатньої видимості – сигнальними вогнями, передбаченими 

чинними нормативами. 

Залишені на шляху дорожні машини, будівельні матеріали, конструкції 

тощо мають бути позначені відповідними дорожніми знаками, пристроями, 

що обгороджують і направляють, а в темний час доби і в умовах недостатньої 

видимості – червоними або жовтими вогнями. 

Після закінчення робіт особа, відповідальна за їх провадження, має 

негайно усунути створені цими роботами перешкоди і привести дорогу в 

стан, що забезпечує безперешкодний і безпечний рух транспортних засобів і 

пішоходів. 

Особа, яка створила перешкоду для руху, має негайно вжити заходів 

для її усунення, а якщо це неможливо – заходи для попередження інших 

учасників руху. 

У випадку забруднення проїжджої частини шляху під час провадження 

будь-яких робіт відповідні посадові особи мають невідкладно вжити 

необхідних заходів щодо очищення шляху і своєчасного попередження 

учасників руху про виниклу небезпеку. 

Посадові особи зобов’язані вжити заходів до заборони руху 

підвідомчих транспортних засобів і машин на гусеничному ходу по дорогах, 

покриття яких може бути зруйноване. 

Забороняється будь-кому знімати, загороджувати, пошкоджувати, 

самовільно встановлювати дорожні знаки, світлофори й інші технічні засоби 

організації руху [48, с. 376-377]. 

Зазначимо, що як і інші статті, що визначають відповідальність за 
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порушення нормативів у сфері безпеки дорожнього руху, що призвели до 

ДТП, правопорушення, передбачені статтями 139 та 140 КУпАП, не 

передбачають відповідальності за спричинення ДТП, що призвели до 

завдання тілесних ушкоджень легкого ступеня тяжкості. Враховуючи те, що 

дані правопорушення не передбачають кримінальної відповідальності, 

пропонуємо закріпити її у КУпАП. 

Отже, пропонуємо статтю 139 КУпАП доповнити частиною третьою 

такого змісту: 

Порушення, передбачені частиною першою цієї статті, що спричинили 

тілесні ушкодження легкого ступеня тяжкості, – 

тягнуть за собою накладення адміністративного арешту 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, – в розмірі 

п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на громадян – 

суб'єктів господарської діяльності – в розмірі ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

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 накладення адміністративного арешту 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, на громадян – 

суб'єктів господарської діяльності – накладення штрафу в розмірі ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Оскільки дані правопорушення мають підвищений ступінь суспільної 

небезпеки, адже пов’язані із завданням шкоди здоров’ю потерпілого, 

запропоновано щодо громадян запровадити стягнення у виді 

адміністративного арешту, а щодо громадян – суб’єктів господарської 
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діяльності – підвищений штраф розміром у сто неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 

Також зазначимо, що диспозиція частини 1 статті 140 КУпАП містить 

формулювання «Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються 

забезпечення безпеки дорожнього руху при утриманні автомобільних доріг і 

вулиць, залізничних переїздів, інших дорожніх споруд». Майже аналогічне 

визначення містить частина перша статті 128-1 КУпАП «Порушення або 

невиконання правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки 

дорожнього руху… під час будівництва, реконструкції, ремонту та 

утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів і дорожніх 

споруд». Враховуючи однаковість змісту диспозицій обох норм, пропонуємо 

залишити відповідальність за порушення даних правил в частині першій 

статті 140 КУпАП, оскільки дана норма є спеціальною, а зі статті 128-1 

КУпАП її виключити.  

Назву статті 140 КУпАП пропонуємо викласти в такій редакції: 

Порушення правил, норм і стандартів при будівництві, реконструкції, 

ремонті та утриманні автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів і 

дорожніх споруд, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження 

руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях місць провадження 

робіт 

Частину першу статті 140 КУпАП пропонуємо викласти в такій 

редакції: 

Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення 

безпеки дорожнього руху при будівництві, реконструкції, ремонті та 

утриманні автомобільних доріг і вулиць, залізничних переїздів, інших 

дорожніх споруд, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження 

руху при виникненні умов, які загрожують безпеці руху, або неприйняття 

своєчасних заходів до відновлення безпечних умов для руху. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. 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, наслідком якої є завдання потерпілому тілесних ушкоджень легкого 

ступеня тяжкості. Враховуючи це, запропоновано в статті 124 КУпАП 

скасувати адміністративну відповідальність за порушення Правил 

дорожнього руху, що спричинило ДТП з матеріальними збитками, та 

передбачити відповідальність за порушення водіями транспортних засобів 

Правил дорожнього руху, що спричинило легкого ступеня тяжкості тілесне 

ушкодження. Отже, запропоновано 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. 

2. Розглянуто відповідальність посадових осіб за порушення норм у 

сфері безпеки дорожнього руху, що призвело до ДТП. 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 пошкодження 
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транспортних засобів, вантажів, автомобільних доріг, вулиць, залізничних 

переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна або завдано потерпілому легке 

тілесне ушкодження. Отже, запропоновано 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 легкого тілесного 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. 

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 легкого тілесного 

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 слід вважати 

частиною четвертою. 

3. Зважаючи на те, що стаття 128 КУпАП передбачає обов’язок 

посадових осіб, відповідальних за випуск транспортних засобів, 

контролювати певні вимоги до транспортних засобів, таких як технічний 

стан, обладнання або комплектність тощо, нелогічним виглядає поряд із цим 
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встановлювати вимоги до водія. У зв’язку з цим пропонуємо контроль щодо 

дотримання певних вимог водієм перенести до статті 129 КУпАП. Отже, 

запропоновано з частини 1 статті 128 КУпАП слова «без проходження 

щозмінного медичного огляду» виключити, а частину 1 статті 129 КУпАП 

після слів «Допуск до керування транспортними засобами водіїв» доповнити 

словами «без проходження щозмінного медичного огляду». 

4. Розглянуто відповідальність посадових осіб, відповідальних за 

будівництво, реконструкцію, ремонт чи утримання автомобільних доріг, 

вулиць, залізничних переїздів, інших дорожніх споруд, а також осіб, які 

виконують такі роботи, за порушення норм у сфері безпеки дорожнього руху, 

що призвели до ДТП. 

Встановлено недоліки статей 139 та 140 КУпАП, а саме відсутність 

відповідальності за порушення нормативів у сфері безпеки дорожнього руху, 

що спричинило ДТП із завданням тілесних ушкоджень легкого ступеня 

тяжкості. Враховуючи те, що дані правопорушення не передбачають 

кримінальної відповідальності, запропоновано закріпити її в КУпАП. 

Оскільки дані правопорушення мають підвищений ступінь суспільної 

небезпеки, адже пов’язані із завданням шкоди здоров’ю потерпілого, 

запропоновано щодо громадян запровадити стягнення у виді 

адміністративного арешту, а щодо громадян – суб’єктів господарської 

діяльності – підвищений штраф розміром у сто неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. Отже, запропоновано статтю 139 КУпАП доповнити 

частиною третьою такого змісту:  

Порушення, передбачені частиною першою цієї статті, що спричинили 

тілесні ушкодження легкого ступеня тяжкості, – 

тягнуть за собою накладення адміністративного арешту 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, – в розмірі 

п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на громадян – 
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суб'єктів господарської діяльності – в розмірі ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

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 накладення адміністративного арешту 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, на громадян – 

суб'єктів господарської діяльності – накладення штрафу в розмірі ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Встановлено, що диспозиція частини 1 статті 140 КУпАП містить 

формулювання «Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються 

забезпечення безпеки дорожнього руху при утриманні автомобільних доріг і 

вулиць, залізничних переїздів, інших дорожніх споруд». Майже аналогічне 

визначення містить частина перша статті 128-1 КУпАП «Порушення або 

невиконання правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки 

дорожнього руху… під час будівництва, реконструкції, ремонту та 

утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів і дорожніх 

споруд». Враховуючи однаковість змісту диспозицій обох норм, 

запропоновано залишити відповідальність за порушення даних правил в 

частині першій статті 140 КУпАП, оскільки дана норма є спеціальною, а зі 

статті 128-1 КУпАП виключити.  

5. Розглянуто особливості оформлення матеріалів ДТП у країнах 

Європейського Союзу, Сполучених Штатах Америки, Російській Федерації, 

Білорусії. Встановлено такі позитивні особливості зарубіжного досвіду 

оформлення ДТП, які можуть бути використані в Україні: 

1) розширити можливості застосування спрощеної процедури 

оформлення ДТП без виклику на місце пригоди поліції; 

2) збільшити граничну грошову суму відшкодування збитків для 
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можливості оформлення матеріалів ДТП в 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 із 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) в разі встановлення працівником станції технічного обслуговування 

транспортних засобів невідповідності обставин ДТП Закону України від 

17.02.2011 «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 притягає 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. 
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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 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 

встановити позитивні та негативні сторони історично зумовленої зміни 

законодавства, що встановлювало адміністративну відповідальність за 
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порушення Правил дорожнього руху, яке спричинило ДТП. 

3. Запропоновано визначення поняття адміністративної 

відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, що спричинило 

ДТП, як виду державного примусу, що реалізується в передбаченій законом 

процесуальній формі та відображає такий стан особи, при якому вона зазнає 

несприятливих наслідків морального, особистого, майнового чи 

організаційного характеру в результаті державного осуду вчиненого нею 

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 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 у справах про адміністративні 

правопорушення здійснює 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 діях 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 тих, що встановлюють швидкісний режим транспортних засобів, 

порядок здійснення обгону та випередження, маневрування та ін. 

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 



150 

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, 

спрямовані на вдосконалення процедури оформлення ДТП з матеріальними 

збитками 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 

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 
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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, та 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 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 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, 
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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: 

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 легкого тілесного 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: 
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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 легкого тілесного 

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 накладення адміністративного арешту 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, – в розмірі 

п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на громадян – 

суб'єктів господарської діяльності – в розмірі ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян; 

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 накладення адміністративного арешту 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, на громадян – 

суб'єктів господарської діяльності – накладення штрафу в розмірі ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
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ДОДАТКИ 
 

Додаток А 
 

Соціологічне опитування водіїв транспортних засобів щодо проблемних 

питань адміністративної відповідальності за порушення Правил 

дорожнього руху, що спричинило ДТП 

 

1. Як ви вважаєте, чи існують недоліки законодавчого 

регулювання порядку оформлення матеріалів ДТП; 

А) Так; 

Б) Ні. 

 

2. Визначте якість оформлення матеріалів ДТП працівниками 

поліції: 

А) Низький рівень; 

Б) Середній рівень; 

В) Високий рівень. 

 

3. Чи змінилась якість оформлення матеріалів ДТП при зміні 

працівників ДАІ на патрульну поліцію? 

А) Змінилась в кращу сторону; 

Б) Не змінилась; 

В) Змінилась в гіршу сторону. 

 

4. Як ви вважаєте, хто має оформлювати ДТП без потерпілих (з 

матеріальним) 

А) Поліція; 

Б) Страхові комісари; 

В) Спеціалізовані станції технічного обслуговування, які б 

оформлювали всі матеріали, ремонтували транспортний засіб, потім самі без 
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участі водія отримували б відповідну компенсацію від страхової компанії 

Г) Самі водії, після чого звертатись в страхові компанії. 

 

5. Оцініть правомірність та ввічливість поліції при оформленні 

матеріалів ДТП 

А) правомірність та ввічливість на високому рівні; 

Б) правомірність та ввічливість на середньому рівні; 

В) правомірність та ввічливість на низькому рівні. 

 

6. Оцініть рівень професіоналізму поліції при оформленні 

матеріалів ДТП 

А) Низький рівень; 

Б) Середній рівень; 

В) Високий рівень. 

 

7. З якими основними проблемами ви зустрічались при 

оформленні ДТП? 

А) Тривалий виїзд поліції на місце ДТП; 

Б) Тривалий час оформлення матеріалів ДТП поліцією; 

В) Низький рівень професіоналізму поліції щодо оформлення ДТП; 

Г) Відсутність допомоги в оформленні матеріалів ДТП аварійними 

комісарами; 

Д) Відмова страхової компанії відшкодувати збитки навіть при 

незначних порушеннях в оформленні європротоколу; 

Г) Заниження страховою компанією відшкодування збитків; 

Е) Інше (Вкажіть)_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

8. Чи доводилось Вам порушувати Правила дорожнього руху за 

умови впевненості, що це не призведе до негативних наслідків (ДТП чи 
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штрафу за правопорушення) 

А) Так; 

Б) Ні, 

В) Порушив би тільки якщо б запізнювався. 

 

9. Ваші пропозиції щодо покращення порядку оформлення 

матеріалів ДТП 

 

Узагальнення результатів соціологічного опитування водіїв щодо 

проблем оформлення ДТП. 

Усього опитано 320 водіїв транспортних засобів усіх категорій. 

Вибірковим анкетуванням були охоплені водії таких регіонів: 

Дніпропетровської обл. – 92, Запорізької обл. – 69, Київської обл. – 56, 

Кіровоградської – 34, Полтавської обл. – 28; Львівської обл. – 21, 

Тернопільської – 20. 

1. Як ви вважаєте, чи існують недоліки законодавчого 

регулювання порядку оформлення матеріалів ДТП: 

А) Так – 74 %; 

Б) Ні – 26 %. 

 

2. Визначте якість оформлення матеріалів ДТП працівниками 

поліції: 

А) Низький рівень – 31%; 

Б) Середній рівень – 54%; 

В) Високий рівень – 15%. 

 

3. Чи змінилась якість оформлення матеріалів ДТП при зміні 

працівників ДАІ на патрульну поліцію: 

А) Змінилась в кращу сторону – 42%; 

Б) Не змінилась – 38%; 
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В) Змінилась в гіршу сторону – 20%. 

 

4. Як ви вважаєте хто має оформлювати ДТП без потерпілих (з 

матеріальним): 

А) Поліція – 3 %; 

Б) Страхові комісари – 5%; 

В) Спеціалізовані СТО, які б оформлювали всі матеріали, ремонтували 

транспортний засіб, потім самі без участі водія отримували б відповідну 

компенсацію від страхової компанії – 92 % 

Г) Самі водії, після чого звертатись в страхові компанії – 0 %. 

 

5. Оцініть правомірність та ввічливість поліції при оформленні 

матеріалів ДТП: 

А) правомірність та ввічливість на високому рівні – 74%; 

Б) правомірність та ввічливість на середньому рівні – 26%; 

В) правомірність та ввічливість на низькому рівні – 0 %. 

 

6. Оцініть рівень професіоналізму поліції при оформленні 

матеріалів ДТП: 

А) Низький рівень – 12%; 

Б) Середній рівень – 77 %; 

В) Високий рівень – 11%. 

 

7. З якими основними проблемами ви зустрічались при 

оформленні ДТП: 

А) Тривалий виїзд поліції на місце ДТП – 7 %; 

Б) Тривалий час оформлення матеріалів ДТП поліцією – 18 %; 

В) Низький рівень професіоналізму поліції при оформленні ДТП – 

30%; 

Г) Відсутність допомоги в оформленні матеріалів ДТП аварійними 
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комісарами – 43%; 

Д) Відмова страхової компанії відшкодувати збитки навіть при 

незначних порушеннях в оформленні Європротоколу – 34%; 

Г) Заниження страховою компанією відшкодування збитків – 28%; 

Е) Інше (Вкажіть) 5% ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

8. Чи доводилось Вам порушувати Правила дорожнього руху за 

умови впевненості, що це не призведе до негативних наслідків (ДТП чи 

штрафу за правопорушення): 

А) Так – 53%; 

Б) Ні – 13%, 

В) Порушував, тільки тому, що запізнювався(лась) – 34%. 

 

9. Ваші пропозиції щодо покращення порядку оформлення 

матеріалів ДТП – оформлення ДТП без потерпілих спеціалізованими СТО – 

69 %, допомога в оформленні ДТП страховими компаніями – 32 %, допомага 

в оформленні матеріалів ДТП поліцією – 14 %. 
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Додаток Б 
 

Соціологічне опитування поліцейських, які здійснюють оформлення 

ДТП  

 

1. Як ви вважаєте, чи існують недоліки законодавчого 

регулювання порядку оформлення матеріалів ДТП: 

А) Так; 

Б) Ні. 

 

2. Як ви вважаєте хто має оформлювати ДТП без потерпілих (з 

матеріальним) 

А) Поліція; 

Б) Страхові комісари; 

В) Спеціалізовані станції технічного обслуговування, які б 

оформлювали всі матеріали, ремонтували транспортний засіб, потім самі без 

участі водія отримували б відповідну компенсацію від страхової компанії 

Г) Самі водії, після чого звертатись в страхові компанії. 

 

3. З якими основними проблемами ви зустрічались при оформленні 

ДТП?________________________________________________________ 

 

4. Ваші пропозиції щодо покращення порядку оформлення 

матеріалів ДТП__________________________________________________ 

 

Узагальнення результатів соціологічного опитування 

поліцейських щодо проблем оформлення ДТП. 

Усього опитано 250 працівників патрульної поліції з міст: Дніпра, 

Кривого Рогу, Запоріжжя, Кропивницького. 

1. Як ви вважаєте, чи існують недоліки законодавчого 
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регулювання порядку оформлення матеріалів ДТП: 

А) Так – 81 % 

Б) Ні – 19 % 

 

2. Як ви вважаєте хто має оформлювати ДТП без потерпілих (з 

матеріальним): 

А) Поліція – 17 % 

Б) Страхові комісари – 35 % 

В) Спеціалізовані станції технічного обслуговування, які б 

оформлювали всі матеріали, ремонтували транспортний засіб, потім самі без 

участі водія отримували б відповідну компенсацію від страхової компанії – 

26 % 

Г) Самі водії, після чого звертатись в страхові компанії – 21 %.  

 

3. З якими основними проблемами ви зустрічались під 

провадження в справах про адміністративні правопорушення, 

передбачені статтею 124 КУпАП:  

Складність в оформленні схеми ДТП – 38 %; 

Неможливість встановити особу, винну в ДТП, через недостатність 

доказів – 31 %; 

Неможливість встановити особу правопорушника – 24%. 

Складення протоколу про адміністративне правопорушення за статтею 

124 КупАП після закриття кримінального провадження за статтею 286 КК 

України (відсутність чіткої вказівки в законодавстві на строки давності 

притягнення адміністративної відповідальності) – 7 %. 

 

 

4. Ваші пропозиції щодо покращення порядку оформлення 

матеріалів ДТП 

Передача прав щодо оформлення матеріалів ДТП страховим компаніям 
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– 31 %; 

Збільшення відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, 

що призвели до ДТП з матеріальним збитком – 23 %; 

Збільшення умов, за яких можливе оформлення ДТП без потерпілих –

14 %; 

Стимулювання водіїв користуватись європротоколом – 16 %; 

Передача поновноважень щодо розгляду справ про адміністративні 

правопорушення, що призвели до ДТП, від суду до поліції – 6 %. 
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Додаток В 

Проект 
 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
 

«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення в частині забезпечення безпеки дорожнього руху» 

 
 

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є: 
 

І. Внести зміни до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення (Відомості Верховної Ради України УРСР (ВВР), 1984, 
додаток до № 51, ст. 1121): 

 
1) доповнити Кодекс статтею 9-1 такого змісту: 
«Стаття 9-1.  Адміністративна відповідальність 
Адміністративна відповідальність – це вид державного примусу, що 

реалізується в передбаченій чинним Кодексом процесуальній формі та 
відображає такий стан особи, при якому вона зазнає несприятливих наслідків 
морального, особистого, майнового чи організаційного характеру в 
результаті державного осуду вчиненого нею адміністративного 
правопорушення»; 

2) внести зміни до частини 1 статті 122, а саме: слово «двадцять» 
замінити словом «десять»; 

3) частину 2 статті 122 викласти в такій редакції: 
«Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних 

засобів більш як на тридцять кілометрів на годину, порушення правил 
проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування, 
проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, 
порушення правил обгону і зустрічного роз’їзду, безпечної дистанції або 
інтервалу, розташування транспортних засобів на проїзній частині, 
порушення правил руху автомагістралями, правил маневрування, 
використання зовнішніх освітлювальних приладів або попереджувальних 
сигналів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів, 
користування під час руху транспортного засобу засобами зв’язку, не 
обладнаними технічними пристроями, що дозволяють вести перемови без 
допомоги рук (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час 
виконання ними невідкладного службового завдання), а так само порушення 
правил навчальної їзди»; 

4) назву статті 124 викласти в такій редакції: 
«стаття 124. Порушення Правил дорожнього руху, що спричинило 

потерпілому легкої тяжкості тілесне ушкодження або пошкодження 
транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних 
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переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна»; 
5) у санкції частини 1 статті 124 виключити слова «або позбавлення 

права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до 
одного року»; 

6) статтю 124 доповнити частиною 2 такого змісту: 
«Порушення учасниками дорожнього руху Правил дорожнього руху, 

що спричинило потерпілому легкої тяжкості тілесне ушкодження, а так само 
повторне вчинення правопорушення, передбаченого частиною першою цієї 
статті, – 

тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами 
на строк один рік»; 

7) у частині 1 статті 128 виключити слова «без проходження 
щозмінного медичного огляду»; 

8) частину 2 статті 128 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 легкого тілесного 
ушкодження, а так само повторне протягом року вчинення будь-якого з 
порушень, передбачених частиною першою цієї статті»; 

9) з частини 1 статті 128-1 виключити слова «а також під час 
будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, 
вулиць, залізничних переїздів і дорожніх споруд»; 

10) частину 1 статті 129 після слів «Допуск до керування 
транспортними засобами водіїв» доповнити словами «без проходження 
щозмінного медичного огляду або водіїв»; 

11) статтю 129 після частини 2 доповнити частиною 3 такого змісту: 
«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 легкого тілесного 
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»; 

12) відповідно до попередньої пропозиції, частину 3 статті 129 КУпАП 
вважати частиною 4; 

13) статтю 139 доповнити частиною 3 такого змісту:  
«Порушення, передбачені частиною першою цієї статті, що 

спричинили тілесні ушкодження легкого ступеня тяжкості, – 
тягнуть за собою накладення адміністративного арешту на строк від 

десяти до п’ятнадцяти діб на громадян, накладення штрафу на посадових 
осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію 
транспортних засобів, утримання автомобільних доріг та вулиць, в розмірі 
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п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на громадян – 
суб'єктів господарської діяльності – в розмірі ста неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян»; 

14) статтю 140 доповнити частиною 5 такого змісту: 
«Порушення, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї 

статті, що спричинили тілесні ушкодження легкого ступеня тяжкості, – 
тягнуть за собою накладення адміністративного арешту на строк від 

десяти до п’ятнадцяти діб на громадян, накладення на посадових осіб 
штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
або адміністративного арешту на строк від п'яти до десяти діб та накладення 
на громадян – суб'єктів господарської діяльності штрафу в розмірі ста 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». 

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

    
Голова Верховної  Ради України        
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Додаток Г 

 



183 
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Додаток Е 
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Додаток Є 
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