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Присвячується колективу Науково-дослідного інституту вивчення 
проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, 
який у складні часи у науковому тилу, і не тільки, усіма доступними 

способами боронить Українську державу

Вступ

Традиційно першим структурним елементом будь-якої наукової 
праці є її вступна частина. Вона призначена для загального окреслен-
ня об’єкта і предмета дослідження, його актуальності, поставлених 
наукових задач, визначеної мети, застосованих методів, уточнення 
зв’язку роботи із затвердженими важливими державними стратегіями, 
програмами і планами, з’ясування наукової новизни, теоретичної та 
практичної значущості дослідження та ін. Виражаючись телевізійною 
мовою, вступ монографії потрібен для її реклами та звернення на неї 
уваги якомога більшою чисельністю різних категорій читачів. Вступ 
наукової праці – наче трейлер до художнього фільму, спрямований на 
підвищення попередньої зацікавленості читача перед ознайомленням 
з основною частиною дослідження. 

Особливість представленої наукової праці та тематики, якій вона 
присвячена, полягає у тому, що ця монографія не потребує жодної 
реклами. Це пов’язано із тим, що автотранспортні правопорушення, 
які щороку тягнуть смерті й дорожньо-транспортний травматизм 
тисяч учасників дорожнього руху, є однією із найактуальніших со-
ціальних проблем сучасності. І це стосується не лише України, а й 
усього світу загалом. 

Насправді в Україні ще до зовнішньої військової агресії уже три-
валий період часу відбувалась інша, неоголошена, «війна». Її полем 
битви, образно кажучи, є автошляхи України, на яких протягом 
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2012–2021 рр. щороку гинуло від 3 до 5 тис. українців1. У цій «війні» 
беруть участь водії транспортних засобів, немов механіки справжньої 
військової техніки або навідники важкої артилерії. Частина з них 
є неуважними, легковажними, безвідповідальними, відзначаються 
крайнім гедонізмом та аномією, допускають злочинне вживання ал-
когольних або наркотичних засобів і психотропних речовин. Умовну 
піхоту такого «війська» утворює армія пішоходів. Ці учасники до-
рожніх баталій також допускають віктимні форми поведінки, уна-
слідок якої стають жертвами дорожньо-транспортних інцидентів. 
Частина з них отримують травми різного ступеня тяжкості, перетво-
рюючись на інвалідів, інша частина, на жаль, гине. Нерідко це від-
бувається через ігнорування елементарних правил безпеки й нехту-
вання власним інстинктом самозбереження.

Попри загальний тренд, пов’язаний зі скороченням абсолютних 
показників злочинності в Україні, щодо окремих груп кримінальних 
правопорушень спостерігаються протилежні тенденції. Йдеться про 
кримінальні правопорушення проти безпеки дорожнього руху та екс-
плуатації транспорту. Так, у 2019−2020 рр. зафіксовано збільшення 
рівня кримінальних правопорушень, передбачених ст.  286 КК Укра-
їни – на 1,4 %, ст.  288 КК України – на 17,6 %2. 

На погіршення ситуації щодо безпеки дорожнього руху в Україні 
указують й інші невтішні статистичні дані патрульної поліції (2019− 
2020 рр.): збільшення кількості ДТП – на 4,6 % (з 160,6 тис. до 168,1 тис. 
відповідно); зростання загальної кількості ДТП із загиблими та/або 
травмованими – на 0,3 % (з 26 тис. до 26,1 тис. відповідно). У структу-
рі постраждалих збільшилась на 2,5 % чисельність загиблих осіб (з 
3,4 тис. до 3,5 тис. відповідно). Щороку в Україні унаслідок ДТП трав-
мується близько 4 тис. дітей, з них понад 160, на жаль, гине3. Як спра-

1  Патрульна поліція України. URL: http://patrol.police.gov.ua/statystyka/ (дата 
звернення: 7.07.2022)

2  Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за 2019–2020 роки (Форма 1) / 
Офіс Генерального прокурора. Київ, 2021. URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-
zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-
rozsliduvannya-2 (дата звернення: 9.07.2022)

3  Патрульна поліція України. URL: http://patrol.police.gov.ua/statystyka/ (дата 
звернення: 9.07.2022)
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ведливо зауважує з цього приводу В. С. Батиргареєва, дитяча смертність 
у цій сфері відбувається нерідко внаслідок легковажного ставлення до 
їх безпеки насамперед з боку батьків або близьких їм осіб1. Тобто мож-
на констатувати, що ситуація із безпекою дорожнього руху у нашій 
державі є, м’яко кажучи, напруженою. Навіть з урахуванням певного 
скорочення рівня цієї злочинності під час правового режиму воєнного 
стану вона не применшила своєї актуальності для нашої держави. 

Автотранспортна злочинність, з одного боку, й смертність та 
травматизм учасників дорожнього руху, які вона тягне, – з другого, 
спричиняють колосальні економічні збитки. За оцінками аналітиків 
Світового банку, соціально-економічні втрати України від дорожньо-
транспортного травматизму оцінюються у 68,6 млрд грн на рік, що 
становить близько 2 % ВВП (у розрахунках 2019 р.). Цей показник 
включає матеріальні витрати, пов’язані з пошкодженням майна та 
зниженням продуктивності праці, та людські втрати через серйозні 
травми або смерть унаслідок ДТП2. 

Проблема безпеки дорожнього руху є доволі гострою й у загально-
світовому масштабі. За даними ВООЗ, щорічно у світі помирає вна-
слідок ДТП понад 1,35 млн осіб (одна людська смерть кожні 24 с); 
дорожньо-транспортний травматизм посідає перше місце у структурі 
причин смертності у світі серед дітей віком 5–14 років і молоді віком 
15–29 років, а також восьме місце за значимістю причиною леталь-
ності людей3. Причому чим біднішою є країна, тим серйознішою для 
неї виявляється проблема дорожньо-транспортної смертності. У цьо-
му зв’язку нагадаємо, що відповідно до класифікації країн за рівнем 

1  Батиргареєва В. С. Окремі фокуси проблеми автотранспортної безпеки в Укра-
їні. Державна політика у сфері убезпечення дорожнього руху: теорія, законодавство, 
практика: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 5 листоп.  2021 р.): електрон. 
наук. вид. / [уклад.: А. В. Калініна]; НДІ вивч.  проблем злочинності ім. акад. 
В. В. Сташиса НАПрН України. Харків: Право, 2021. С. 22–25. 

2  Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні 
на період до 2024 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 р. 
№ 1360-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1360–2020-%D1 %80#Text (дата 
звернення: 6.07.2022)

3  Global status report on road safety 2018: summary. Geneva: World Health Organiza-
tion, 2018. 20 p. URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/277370/WHO-
NMH-NVI-18.20-eng.pdf?ua=1 (дата звернення: 9.07.2022)
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їх доходів, здійсненої Світовим банком, Україна належить до групи 
країн із рівнем доходів, нижчим за середній1. 

Недарма це питання заслугувало окремого розгляду у Цілях ста-
лого розвитку, затверджених ООН до 2030 р.2 Більше того, починаю-
чи із 2010 р., ООН запровадила вже друге поспіль десятиліття, при-
свячене забезпеченню безпеки дорожнього руху. Це означає, що 
проблема автотранспортної злочинності й, відповідно, смертності 
й травматизму під час ДТП, наразі тримається світовою спільнотою 
у фокусі своєї уваги та є об’єктом ґрунтовного наукового вивчення 
з метою розробки нових підходів щодо обмеження поширеності цьо-
го негативного соціального явища. 

Дорожньо-транспортна аварійність, смертність і травматизм пред-
ставлють собою велику проблему й для європейських країн. Так, 
у 2020 р. у 27 країнах-членах ЄС й чотирьох державах Європейської 
асоціації вільної торгівлі, які не є членами ЄС (Ісландія, Ліхтенштейн, 
Норвегія, Швейцарія) було зафіксовано 19 167 смертей під час ДТП 
(від одного загиблого у Ліхтенштейні до 2 719 – у ФРН). Додатково 
близько 100 тис. європейців щороку у ДТП отримують серйозні трав-
ми3. Заплановане двократне зниження смертності від автомобільних 
аварій у ЄС протягом 2010–2020 р. не було досягнуто. Позитивна 
динаміка за цей період спостерігається лише у Норвегій та Греції, 
яким удалось зменшити кількість фатальних випадків на дорогах на 
54 %. Усі ж європейські країни скоротили цей показник у 2010–
2020 рр. лише на 37 %4. Тому в ЄС було прийнято рішення перенести 
мету скорочення смертності під час ДТП на 50 % до 2030 р.

1  World Bank Country and Lending Groups. URL: https://datahelpdesk.worldbank.org/
knowledgebase/articles/906519#High_income (дата звернення: 19.05.2022)

2  Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года: резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций от 25.09.2015 г. № 70/1. URL: https://www.un.org/ga/search/view_doc.
asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R (дата обращения: 30.05.2022).

3  Sustainable and Smart Mobility Strategy – putting European trans-
port on track for the future. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789 (дата звернення: 6.07.2022)

4  Road safety targets: Monitoring report / European Road Safety Observatory, 2021. 
8 р. URL: https://ec.europa.eu/transport/road_safety/system/files/2021–12/ERSO_ROAD_
SAFETY_TARGETS_ MONITORING_Nov2021_final.pdf (дата звернення: 6.07.2022)
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Нездатність у ЄС кардинально розв’язати проблему дорожньо-
транспортної смертності й травматизму та хоча б стабілізувати цю 
ситуацію у багатьох інших країнах світу, включаючи Україну, ви-
кликала необхідність у запровадженні нових і нестандартних під-
ходів. Представлене негативне явище є своєрідним соціальним за-
хворюванням, яке вилікувати хірургічним шляхом, тобто лише 
рефлексуючи на симптоми у виді вже здійсненних протиправних 
проявів притягненням винних до відповідальності, неможливо. Для 
забезпечення довготривалого позитивного соціального результату 
(істотне зменшення на 30–50 % рівня таких правопорушень й смерт-
ності від ДТП) необхідна нова проактивна модель запобігання 
цьому негативному явищу соцільної дійсності. Вона передбачає 
реалізацію передусім випереджаючих профілактичних заходів. Саме 
вони здатні завчасно запобігти тисячам правопорушень, які можуть 
стати причиною смерті або тяжкого травмування учасників дорож-
нього руху. 

Представлену проблему у монографії пропонується розглянути 
більш широко крізь призму соціальної превенції. Це означає, що 
смертність і дорожньо-транспортний травматизм можливо істотно 
скоротити не тільки й не стільки репресією, скільки запровадженням 
тісно пов’язаних між собою заходів політичного, правового, еконо-
мічного, соціально-психологічного, інформаційного, культурно-ви-
ховного, науково-технічного та іншого характеру. Саме стратегія 
Vision Zero («Мета: нуль» або «Нульове бачення») пропонує розв’язати 
цю соціальну проблему у межах анонсованої парадигми. Як показав 
час, ця стратегія здатна ефективно протидіяти свавіллю на дорогах, 
безвідповідальному ставленню водіїв до правил і вимог транспортної 
безпеки, а також залучати до вирішення цієї соціальної проблеми 
якомога ширше коло суб’єктів. 

У цій монографії здійснюється спроба не лише окреслити головні 
орієнтири при запровадженні стратегії Vision Zero у багатьох західних 
країнах. Наукова праця покликана розвіяти низку міфів, які глибоко 
укорінились у свідомості багатьох соціальних акторів (від пересічних 
громадян – до керівників правоохоронних органів) й стали частиною 
діяльності відповідних органів державної влади. 
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Представлене кримінологічне дослідження покликано відповісти 
на низку важливих запитань, як-то: Що таке стратегія Vision Zero? 
Які інституційні засади лежать в її основі? Яке законодавство визна-
чає цю стратегію? Як вона співвідноситься із репресивним напрямом 
у запобіганні правопорушенням, що вивчаються? Які напрями і за-
ходи цієї стратегії потребують запровадження з метою скорочення 
смертності й травматизму на дорогах України? тощо. При цьому уся 
монографія пронизана спрямованістю пошуку відповіді на головне 
запитання: Чи можливо виключно високими штрафами та іншими 
заходами адміністративно- й кримінально-правового впливу досягти 
високих показників безпеки дорожнього руху? Є переконання, що 
у цій праці наведено достатню кількість аргументів для того, щоб така 
однозначна відповідь була надана. 

Особливісь цієї монографії полягає, окрім іншого, у тому, що 
майже кожна сформульована у тому чи іншому розділі наукова за-
дача переслідує мету визначення взаємозалежності та з’ясування 
певних кореляційних зв’язків між станом безпеки дорожнього руху 
у країнах ЄС, інших державах, включаючи Україну, та розміром ад-
міністративних штрафів за окремі правопорушення, рівнем економіч-
ного розвитку, обсягом інвестицій у дорожньо-транспортну інфра-
структуру, якістю доріг, технологічним розвитком, кількістю камер 
автоматичної фіксації правил дорожнього руху та ін. Ретельний ана-
ліз і узагальнення солідного емпіричного й теоретичного матеріалу 
дозволило побудувати власну авторську позицію по багатьом питан-
ням транспортної безпеки, яка не узгоджується з деякими поширени-
ми стереотипами у цій сфері. 

Дослідження сучасної прогресивної практики розвинених країн 
світу щодо убезпечення дорожнього руху дало підстави для вироблення 
низки рекомендацій, які стосуються основних засад державної політики 
України у цій царині. Причому перспективні напрями щодо удоскона-
лення існуючої у нашій державі діяльності пропонуються з певною до-
лею скепсису, без зайвої ідеалізації майбутнього стану справ, а лише 
виходячи із реалістичної картини соціальної дійсності в Україні. 

В основі здійснених у роботі висновків та висунутих наукових 
гіпотез лежить вивчення сучасних наукових досліджень багатьох за-



Вступ

11

хідних учених, які стосуються різних аспектів безпеки дорожнього 
руху та експлуатації транспорту. У монографії активно використову-
ються різноманітні статистичні дані міжнародних та європейських 
органів та організацій, наукові огляди, міжнародне й зарубіжне за-
конодавство. Кожний розділ наукової праці супроводжується автор-
ським підходом до методології пізнання тієї чи іншої проблематики. 
У сукупності перелічені обставини дозволили отримати надійні та 
достовірні наукові результати дослідження. 

Для спрощення сприйняття наукового матеріалу розв’язання кон-
кретних наукових задач супроводжується багатьма таблицями й ма-
люнками. Останні виконують функцію доказової ілюстративної бази 
дослідження при обґрунтуванні відповідних наукових положень. 

Монографія включає солідний список із 274 літературних джерел, 
з них понад половина – на англійській мові. Рішення про використан-
ня у своїй більшості англомовних першоджерел зумовлюється неви-
соким науковим рівнем окремих публікацій українських дослідників, 
які стосуються зарубіжного досвіду убезпечення дорожнього руху. 
Деякі з них мають ознаки порушення вимог академічної доброчес-
ності, адже інколи 3–5 і навіть більше сторінок дисертацій або моно-
графій містять лише одне посилання. Окремі ж положення цілими 
абзацами «кочують» із однієї наукової статті до іншої. 

У представленій роботі відкинутий спрощений і науково-непро-
дуктивний підхід щодо банального аналізу практики західних країнах 
щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. Для цього у кожному 
розділі монографії має місце так званий методологічний запобіжник. 
Він забезпечує вивчення відповідних питань у межах раніше закладе-
ного дослідницького фарватеру. Більше того, наведення наукового 
матеріалу майже у кожному розділі роботи здійснюється крізь призму 
оцінки і значення окремих елементів соціальної системи «люди – тран-
спорт – дороги» у зменшенні смертності й травматизму учасників 
дорожнього руху та запобіганні автотранспортним правопорушенням. 

Нові умови соціальної дійсності в Україні, зумовлені зовнішньою 
військовою агресією, катастрофічними руйнуваннями дорожньої 
інфраструктури та фактичної зміни усієї усталеної соціальної систе-
ми координат, які стосуються типових криміногенних чинників та 
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напрямів їх запобігання у досліджуваній сфері, викликали необхід-
ність у розробці низки заходів щодо убезпечення учасників дорож-
нього руху та експлуатації транспорту у період воєнного стану. 

Представлена окрема наукова задача спрямована на посилення со-
ціально корисної складової цієї монографії. Більше того, відповідний 
науковий матеріал, що торкається заначеної проблематики, оформлений 
у виді пам’ятки для громадян під назвою «Правила поведінки учасни-
ків дорожнього руху під час війни» та розміщений у кінці роботи у до-
датку Б. З метою популяризації результатів дослідження, а також якнай-
ширшого розповсюдження указаної пам’ятки, остання була спрямова-
на до низки зацікавлених суб’єктів, а саме: Офісу Президента України, 
МВС України, Департаменту патрульної поліції, головних управлінь 
Національної поліції в областях України, Міністерства інфраструктури 
України, Міністерства соціальної політики України, обласних військо-
вих адміністрацій, виконачих комітетів міських рад тощо. 

Слід підкреслити, що зазначена монографія підготовлена відпо-
відно до спеціально виділеного її автору наукового напряму у межах 
розробки фундаментальної теми дослідження «Стратегія запобігання 
правопорушенням у сфері дорожнього руху та експлуатації транспор-
ту в Україні» відділу кримінологічних досліджень Науково-дослід-
ного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка 
В. В. Сташиса НАПрН України (номер державної реєстрації в УкрІН-
ТЕІ 0120U4105615).

Автор висловлює слова щирої вдячності шановним рецензентам:
Володимиру Андрійовичу Мисливому, доктору юридичних наук, 

професору, професору кафедри інформаційного, господарського та 
адміністративного права Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 
за ретельне ознайомлення з монографією, її загальну високу оцінку 
та доброзичливе критичне ставлення до її окремих положень;

Владиславі Станіславівні Батиргареєвій, доктору юридичних 
наук, професору, директору Науково-дослідного інституту вивчення 
проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України – 
ідеологу зазначеної тематики для її вивчення у відділі кримінологіч-
них досліджень Інституту, яка підтримала видання цієї наукової 
праці та надала до неї низку важливих зауважень і побажань.
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Розділ 1
ІНСТИТУЦІЙНИЙ КАРКАС 
УБЕЗПЕЧЕННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ: 
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

1.1 Політична й правова інституційні 
засади безпеки дорожнього руху

Вивчення сучасного зарубіжного досвіду запобігання правопору-
шенням у сфері дорожнього руху й експлуатації транспорту має не-
абияке значення. Це пояснюється таким:

– пізнання анонсованого пласту наукового знання є актуальним 
з гносеологічних (пізнавальних), а так само праксеологічних (діяль-
нісно-превентивних) позицій; 

– застосування порівняльно-правового методу дозволяє глибше 
зануритись у соціальну систему провідних розвинених демократич-
них і переважно західних країн світу, а значить – більш досконало 
пізнати особливості правового регулювання безпеки дорожнього руху 
й практики запобігання автотранспортним правопорушенням; 

– удосконалення галузі транспортної безпеки в Україні фактично 
неможливий без ретельного дослідження відповідного прогресивно-
го закордонного досвіду;

– вивчення сучасного стану безпеки дорожнього руху в окремих 
країнах світу є своєрідним орієнтиром, який дозволяє оцінити в них 
ефективність реалізації відповідної державної політики, а також на-
мітити перспективні вектори останньої в Україні;

– указана проблематика на теперішній час не вичерпала себе вна-
слідок: іноді її безсистемного дослідження науковцями; відсутності 
методологічних засад пізнання таких питань; наявності окремих 
методичних недоліків дослідницького процесу; існування наукових 
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пробілів, використання застарілої інформації, застосування спроще-
ного та/або фрагментарного підходу при вивченні окремих аспектів 
тощо. 

У свою чергу потреба у вивченні інституційних засад убезпечен-
ня дорожнього руху за кордоном зумовлюється необхідністю якнай-
повнішого дослідження цієї проблематики. Адже без урахування 
низки стовпів, завдяки яким досягається високий рівень транспортної 
безпеки у західних зарубіжних країнах, фактично неможливо дослі-
дити зазначені питання. Достовірність і повнота отриманого знання 
залежить, окрім іншого, від методологічної бази дослідження. Її 
елементами є:

– з’ясування змістовного наповнення наукової категорії «інсти-
туційні засади»;

– виділення основних задач, на виконання яких спрямоване іс-
нування й функціонування останніх; 

– запропонування авторського підходу щодо різновиду таких за-
сад у межах предмета цього дослідження; 

– надання загальної характеристики окремим елементам, су-
купність яких утворює інституційний каркас прогресивної прак-
тики зарубіжних країн у сфері дорожнього руху та експлуатації 
транспорту.

Такі поняття, як «інституціоналізм» (від лат. institutum – установ-
лення, запровадження, звичай)1, «інституційне середовище» та ін. 
мають насправді економічну природу і відбивають результати науко-
вих пошуків у сфері економічної теорії. Інституціональний підхід 
вважається модерновим щодо вивчення природи економічних явищ 
і пояснюється поєднанням багатьох суспільних наук та їх міждисци-
плінарного застосування2. Тобто такий підхід спирається на враху-
ванні не лише економічних, а й політичних, соціальних, правових, 
етичних та інших аспектів при аналізі економічних процесів. 

1  Інституціоналізм. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0 %86 %D0 %BD%D1 
%81 %D1 %82 %D0 % B8 %D1 %82 %D1 %83 %D1 %86 %D1 %96 %D0 %BE%D0 %BD
%D0 %B0 %D0 %BB%D1 %96 %D0 %B7 %D0 %BC (дата звернення: 30.05.2022). 

2  Бережний Я. В. Інституційні засади державної економічної політики. Ефек-
тивна економіка. 2011. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=681 
(дата звернення: 26.05.2022).
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Інституціоналізм з часом перетворився із окремої економічної 
течії в методологічний підхід і дослідницький принцип при вивченні 
різних проблем в інших галузях знання і сферах суспільних відносин: 
фінансових1, приватно-публічних2, інтелектуальної власності3 тощо. 
Кримінологія у цьому зв’язку не стала виключенням, оскільки про-
блема злочинності та її запобігання також вивчається крізь призму 
інституціональної теорії4. У зв’язку із цим цілком логічним і виправ-
даним видається пізнання сучасного зарубіжного досвіду запобігання 
правопорушенням у сфері дорожнього руху з огляду на певні інсти-
туційні засади, що лягають в основу такої діяльності. 

До основних задач представленого інституційного базису пізнан-
ня анонсованих питань, виходячи із його теоретичної визначеності 
й змістовного наповнення, можна віднести такі: 

– регулювання й упорядкування правових відносин у сфері до-
рожнього руху та експлуатації транспорту як у розрізі європейського 
регіону, так й на рівні різних західних держав, які відзначаються ви-
сокими показниками транспортної безпеки на сучасному етапі; 

– забезпечення стабільності функціонування такої соціальної 
системи; 

– створення комфортних і безпечних умов існування, відтворен-
ня й подальшого розвитку досліджуваного соціального механізму, що 
виражається через посилення безпеки дорожнього руху; 

– сприяння досягненню ефективності такого механізму, а також 
продуктивності діяльності у сфері, що розглядається; 

– зумовлення взаємодії різних елементів такої соціальної системи 
задля досягнення визначеного результату. Ця задача виражається 
у співпраці органів державної влади, органів місцевого самовряду-

1  Жаріков А. Ю. Інституційні засади формування системи бюджетно-податково-
го регулювання. Агросвіт. 2020. № 24. С. 79–85. 

2  Солодовнік О. О. Інституційне середовище публічно-приватно-
го партнерства. Ефективна економіка. 2014. № 11. URL: http://www.economy. 
nayka.com.ua/?op=1&z=3560 (дата звернення: 26.05.2022).

3  Вірченко В. В. Інституційні засади реалізації відносин інтелектуальної влас-
ності в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. 
Вип.  20. Ч. 1. С. 87–91. 

4  Дрьомін В. М. Інституціональна методологія в дослідженні злочинності. Ак-
туальні проблеми держави і права. 2013. Вип.  70. С. 49–56. 
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вання, громадських об’єднань щодо захисту права громадян на без-
пеку у сфері дорожнього руху; 

– зменшення фізичної, економічної та іншої шкоди і збитків від 
можливих побічних негативних наслідків функціонування такого со-
ціального механізму. У нашому випадку йдеться про смерть і трав-
мування учасників дорожнього руху, а також економічні збитки вна-
слідок утрати людинороків (сума середньої тривалості непрожитої 
частини життя жертв ДТП), що у свою чергу відбивається на щоріч-
ному скороченні ВВП на глобальному та національному рівнях; 

– можливість передбачення (кримінологічного прогнозування) 
розвитку правовідносин у досліджуваній царині тощо. 

Центральним аспектом наукової проблеми інституційних засад 
убезпечення дорожнього руху у зарубіжних країнах є виділення їх 
структури у послідовності, що відповідає авторському розумінню 
значущості кожного із її складових. Спираючись на теорію інститу-
ціоналізму, а також ураховуючи сучасний досвід провідних західних 
держав світу, до інституційних засад безпеки дорожнього руху мож-
на віднести такі, як: політична, правова, організаційна, економічна, 
соціально-психологічна, науково-технічна. Перелічені складові у сво-
їй сукупності утворюють своєрідний інституційний секстет. Він за-
клав надійний фундамент для реалізації прогресивною частиною 
європейського та іншого західного суспільства надмети у виді нульо-
вої смертності та тяжкого травмування учасників дорожнього руху. 
Надамо коротку характеристику кожній виділеній засаді. 

Політична інституційна засада вважається основною. Її прийнято 
відносити до формальних правил інституційного середовища, що 
визначає його основу1. Без цієї інституційної складової неможливо 
вирішити будь-яку соціальну проблему, у тому числі проблему зло-
чинності у сфері безпеки дорожнього руху та експлуатації транспор-
ту. Саме завдяки чіткій та непохитній політичній волі, послідовній 
актуалізації проблеми смертності й дорожньо-транспортного травма-
тизму багатьом західним країнам вдається будувати власну внутріш-

1  Солодовнік О. О. Інституційне середовище публічно-приватного партнерства. 
Ефективна  економіка .  2014.  № 11.  URL: http: / /www.economy.nayka. 
com.ua/?op=1&z=3560 (дата звернення: 26.05.2022).
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ню політику у такий спосіб, який дозволяє досягати у цілому задо-
вільного соціального результату у виді високого показника безпеки 
дорожнього руху. Доказом цьому є ініціація політикумом окремих 
європейських країн, США, Канади, Австралії та ін. широкого суспіль-
ного дискурсу, який стосується анонсованої тематики. 

Певним водороздільним рубежем, з яким пов’язується широке 
обговорення у західних країнах проблеми безпеки на дорогах, можна 
вважати 2010 р. Саме у цьому році, а саме 10 травня, ООН своєю 
резолюцією № 64/255 під назвою «Підвищення безпеки дорожнього 
руху у всьому світі» було проголошено 2011–2020 рр. Десятиліттям 
дій із забезпечення безпеки дорожнього руху1. У цьому документі 
було не лише закладено інституційний підхід до вирішення проблеми 
безпеки дорожнього руху як на глобальному, так й на національному 
рівнях, а й запропоновано урядам країн відігравати провідну роль 
у реалізації заходів у межах анонсованого Десятиліття. Тобто лідер-
ство політичного інституту (засади) визнано ООН у цьому контексті 
центральним елементом соціальної системи, покликаної зменшити 
рівень смертності й травматизму учасників дорожнього руху. 

Водночас слід визнати, що ознаки істотного впливу політичного 
інституту в указаній сфері спостерігались й ще раніше. Яскравим 
прикладом є політичне рішення шведської влади щодо затвердження 
ще у 1997 р. зараз відомої на увесь світ стратегії Vision Zero (доклад-
ніше аналізуватиметься у наступних розділах цієї праці). Певною 
послідовністю відзначається влада Франції, яка ще із часів президен-
ства Ж. Ширака, починаючи з 2002 р., прийняла низку соціально 
відповідальних політичних рішень. Завдяки ним безпека дорожнього 
руху визнавалась одним із чотирьох пріоритетних напрямів державної 
політики Франції. Такий інституційний підхід щодо впровадження 
політично виважених рішень дозволив зменшити у цій країні упро-
довж 2000–2010 рр. смертність від ДТП на 50 %2. І подібні приклади 
можна навести у багатьох інших західних країнах світу. 

1  Повышение безопасности дорожного движения во всем мире: резолюция Ге-
неральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 10.05.2010 г. № 64/255. 
URL: https://undocs.org/ru/A/RES/64/255 (дата обращения: 30.05.2022).

2  Road Safety history. URL: https://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/en/road-safety-
policy/road-safety-history (дата обращения: 30.05.2022).
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Правова інституційна засада виражається у створенні законодав-
чого базису у сфері, що розглядається. Ця складова у літературі також 
належить до групи формальних інститутів1. Його утворює своєрідна 
нормативно-правова тріада, яка складається із законодавчих та інших 
актів щодо: 

а) упровадження на національному рівні міжнародних стандартів, 
які стосуються одноманітності правил дорожнього руху та експлуа-
тації транспорту. Такі норми зазвичай містяться у законах про до-
рожній рух; 

б) стратегії убезпечення дорожнього руху у середньо- (на 
3–5 років) й довгостроковій (на 5–10 років) перспективі. Для цьо-
го у західних країнах розробляються державні стратегії, рідше 
програми безпеки дорожнього руху. На їх виконання приймаються 
відповідні державні плани. Саме указана група нормативно-право-
вих актів на теперішній час є базисом упровадження нової моделі 
безпеки дорожнього руху у розвинених країнах світу (Україна 
у цьому плані виключення не становить). Вони покладені в осно-
ву досягнення перспективної надмети, якою є нульова смертність 
на дорогах. 

Усі ці документи розробляються на виконання засадничих по-
ложень, закріплених у Глобальних цілях ООН, розрахованих до 
2030 р.2, а також відповідній резолюції ООН, що запровадила друге 
Десятиліття дій із забезпечення безпеки дорожнього руху, яке при-
падає на 2021–2030 рр.3 Більш докладно національні стратегії щодо 
убезпечення дорожнього руху аналізуватимуться у розділі 3 цієї 
роботи; 

1  Вірченко В. В. Інституційні засади реалізації відносин інтелектуальної влас-
ності в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. 
Вип.  20. Ч. 1. С. 87–91. 

2  Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года: резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций от 25.09.2015 г. № 70/1. URL: https://www.un.org/ga/search/view_doc.
asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R (дата обращения: 30.05.2022).

3  Повышение безопасности дорожного движения во всем мире: резолюция Ге-
неральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 2.09.2020 г. № 74/299. 
URL: https://undocs.org/ru/A/RES/64/255 (дата обращения: 30.05.2022).
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в) юридичної відповідальності за правопорушення у сфері до-
рожнього руху. Цей окремий блок представленої інституційної 
засади, по-перше, доповнює попередній у частині створення пра-
вового базису для високого рівня транспортної безпеки. По-друге, 
він є нормативно-правовою основою для дисциплінування учас-
ників дорожнього руху, особливо водіїв, шляхом впливу на їх по-
ведінку і правосвідомість матеріальними стимулами. Останні 
у західних країнах у більшості випадків зводяться до високих 
штрафів, інших адміністративних стягнень і навіть кримінальних 
покарань матеріального характеру. Вивчення цих питань й обґрун-
тування анонсованої позиції докладно здійснюватиметься у розді-
лі 4 монографії. 

1.2 Організаційна та економічна 
інституційні засади убезпечення 
дорожнього руху та експлуатації 
транспорту 

Організаційна інституційна засада зводиться до формування на 
національному рівні ефективного механізму щодо реалізації законо-
давчо визначеної політики у сфері безпеки дорожнього руху за кор-
доном. У кожній країні світу має місце власна вертикаль основних 
і допоміжних органів, відповідальних за свій напрям державної по-
літики у цій сфері. З метою вивчення цього питання пропонується 
зосередитись на трьох європейських країнах з найбільш високим 
рівнем безпеки дорожнього руху. Йдеться про Норвегію, Швецію 
й Мальту, де у 2020 р. був зафіксований найменший показник смерт-
ності від ДТП у розрахунку на один млн населення: від 17 до 21 від-
повідно1. Також пропонується звернути увагу на США й Велику 
Британію, де проблемі безпеки дорожнього руху традиційно приді-
ляється висока увага (див. табл. 1.1).

1  Road safety targets: Monitoring report / European Road Safety Observatory, 2021. 
8 р. URL: https://ec.europa.eu/transport/road_safety/system/files/2021–12/ERSO_ROAD_
SAFETY_TARGETS_ MONITORING_Nov2021_final.pdf (дата звернення: 6.07.2022)
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Таблиця 1.1
Характеристика організаційної інституційної засади 

у сфері безпеки дорожнього руху в окремих західних країнах світу

№ 
з/п Країна Органи, що функціонують у сфері 

убезпечення дорожнього руху

1 США

Міністерство транспорту, Федеральне управління 
автомобільних доріг (FHWA), Національне управління 
безпеки дорожнього руху (NHTSA), Федеральне 
управління безпеки автомобільних перевізників (FMCSA), 
Американська асоціація служб безпеки дорожнього руху 
(ATSSA), Національний центр безпеки дорожнього руху 
на селі (NCRRS), патрульна поліція та багато ін.1

2 Велика 
Британія

Департамент транспорту, Агентство зі стандартів для 
водіїв та ТЗ, Агентство із сертифікації ТЗ, Комітет 
з безпеки дорожнього руху, Обсерваторія безпеки 
дорожнього руху, муніципалітети, поліція та багато ін.2

3 Норвегія

Міністерство транспорту та зв’язку, Норвезьке національне 
управління державних доріг, Норвезька рада з безпеки 
дорожнього руху, Норвезька асоціація перевізників, Рада 
з розслідування нещасних випадків, Королівський 
норвезький автомобільний клуб, Норвезька асоціація 
автомобілістів, Норвезький фонд швидкої медичної 
допомоги, губернатори округів, управління поліції та ін.3

4 Швеція

Міністерство підприємництва та інновацій, Шведська 
транспортна адміністрація, Шведське транспортне 
агентство, Шведська дорожня адміністрація, Шведський 
національний науково-дослідний інститут доріг 
і транспорту, управління національної поліції та ін.4

1  Federal Highway Administration. URL: https://safety.fhwa.dot.gov/ (дата звернен-
ня: 30.05.2022).

2  Road Safety Country Overview – United Kingdom. URL: https://
road-safety.transport.ec.europa.eu/system/files/2021–07/erso-country-overview-2016-uk_
en.pdf (дата звернення: 30.05.2022).

3  Road Safety Country Overview – Norway. URL: https://road-safety.transport. 
ec.europa.eu/system/files/2021–07/erso-country-overview-2016-norway_en.pdf (дата 
звернення: 31.05.2022).

4  Road Safety Country Overview – Sweden. URL: https://road-safety.transport. 
ec.europa.eu/system/files/2021–07/erso-country-overview-2016-sweden_en.pdf (дата 
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№ 
з/п Країна Органи, що функціонують у сфері 

убезпечення дорожнього руху

5 Мальта
Транспортний центр Мальти, Міністерство фінансів, 
місцеві ради, Мальтійська страхова асоціація, об’єднання 
мотоциклістів, поліція та ін.1

Як бачимо, вертикаль суб’єктів у сфері реалізації політики захід-
них держав щодо убезпечення дорожнього руху є доволі складною 
і розгалуженою. У цілому, за окремими виключеннями, можна виді-
лити сім основних груп органів, які спрямовують свою діяльність на: 
формування відповідної державної політики; моніторинг безпеки 
дорожнього руху; покращення дорожньої інфраструктури; удоскона-
лення транспортних засобів; навчання учасників дорожнього руху; 
інформування громадян про різні транспортні новації; інші види 
суб’єктів. 

Особливістю організаційної структури таких органів у зарубіжних 
країнах є те, що помітну роль серед них відіграють недержавні 
суб’єкти (агенції, союзи, ради, спілки, об’єднання, групи та ін.). Вони 
представляють інтереси різних учасників дорожнього руху (велоси-
педистів, мотоциклістів, автомобілістів). Саме завдяки тісній співп-
раці перелічених та деяких інших органів паралельно з реалізацією 
інших напрямів діяльності у вказаних країнах удається досягати до-
статньо високих показників безпеки дорожнього руху. 

Економічна засада займає власне місце в інституційному каркасі 
убезпечення дорожнього руху у розвинених західних державах. Це 
зумовлюється їх капіталістичним устроєм та розвиненими ринковими 
механізмами. Вони у специфічний спосіб відбиваються у перебігу 
реалізації стратегічних замислів національних урядів, спрямованих 

звернення: 31.05.2022); Trafikverket. URL: https://bransch.trafikverket.se/en/startpage/ 
(дата звернення: 31.05.2022)

1  Road Safety Country Overview – Malta. URL: https://road-safety.transport.ec.europa.eu/
system/files/2021–07/erso-country-overview-2016-malta_en.pdf (дата звернення: 
31.05.2022); Transport Malta. URL: https://www.transport.gov.mt/ (дата звернення: 
31.05.2022)

Закінчення табл. 1.1
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на посилення транспортної безпеки та запобігання правопорушенням, 
пов’язаним із експлуатацією транспортних засобів. 

Указана інституційна засада виражається у багатьох аспектах, 
а саме:

– формуванні, починаючи з 60-х рр. ХХ ст., окремої доктрини, 
яка посприяла розробці відповідного понятійно-категоріального апа-
рату. Він включає такі поняття, як «економіка злочинності», «еконо-
мічні наслідки правопорушень у сфері дорожнього руху», «матері-
альні збитки смертності й дорожньо-транспортного травматизму», 
«витрати і вигоди безпеки дорожнього руху», «грошова оцінка без-
пеки дорожнього руху» та ін.;

– власній методології і методиці грошової оцінки ефективності 
регіональної й національної політики безпеки дорожнього руху. Зо-
крема, наразі існує чотири основних міжнародно-визнаних підходи 
щодо аналізу визначення витрат і вигод у цій сфері: 

1) суверенітет споживачів – вибір громадянами напрямів витра-
чання їх доходів; 

2) оцінка готовності людей платити за неринкові товари, одним 
з яких є безпека дорожнього руху;

3) оптимальність за Парето – захід, що пропонується або вжива-
ється, є доречним, якщо він покращує добробут принаймні однієї 
людини, не знижуючи добробуту будь-якої іншої особи. На практиці 
діяльність зазвичай вважається такою, що задовольняє цьому крите-
рію, якщо її вигоди перевищують витрати; 

4) захід залишається нейтральним щодо розподілу вигод і витрат 
між групами учасників дорожнього руху за умови, що загальні ви-
годи перевищують витрати1. 

Одним із найпоширеніших підходів вважається також визначення 
утрачених людинороків унаслідок смерті учасників дорожнього руху, 
які у свою чергу тягнуть спад виробництва і скорочення ВВП. Іноді 
для оцінки ефективності транспортної галузі до уваги беруться таки 
показники, як: довжина автомобільних заторів, середній час перебу-
вання водіїв у заторах, показник людинокілометрів та ін.;

1  Basic rules of the game. URL: https://road-safety.transport.ec.europa.eu/statistics-
and-analysis/statistics-and-analysis-archive/cost-benefit-analysis-measures/basic-rules-
game_en (дата звернення: 31.05.2022)
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– постійному моніторингу економічних утрат від фатальних на-
слідків, що настають унаслідок ДТП. Відповідні підрахунки на по-
стійній основі здійснює Світовий банк, який періодично оприлюднює 
результати своїх досліджень. Так, згідно з його розрахунками у 2016 р. 
утрати України від правопорушень у сфері дорожнього руху становили: 
1 003 людинороки на 100 тис. населення, а також 4,7 % річного ВВП1;

– вигодах від запобігання смерті й тяжкому травмуванню учасни-
ків дорожнього руху. Згідно із дослідженнями Європейської ради з без-
пеки на транспорті (ETSC) у разі досягнення мети ЄС щодо зменшен-
ня наполовину смертності від дорожньо-транспортного травматизму 
протягом 2011–2020 рр. це призвело б до заощадження аж 182 млрд 
євро. При цьому життя одного загиблого оцінюється в 1,7 млн євро2. 
Відповідно до результатів інших досліджень, здійснених раніше 
(2002 р.), грошова оцінка одного загиблого у ДТП становила (у євро): 
у США – 3,2 млн; у Норвегії – 2,7 млн; у Великій Британії – 2,1 млн3;

– визначенні ефективності окремих заходів. Наприклад, у Норвегії, 
країні із найвищим рівнем безпеки дорожнього руху у світі, було оці-
нено результативність 39 різних за характером заходів із так званим 
ефектом першого порядку. Таким є ефект, яким характеризується пев-
ний напрям діяльності, якщо він сам по собі ефективний і не поєдну-
ється з іншим заходом. Такі ефекти неможна сумувати, але вони при-
датні для порівняння. Найбільш ефективними з огляду на зменшення 
смертності й важкого травмування у ДТП визнані: покращений захист 
водія і пасажирів від травм шиї; електронне нагадування про не при-
стебнуті ремені безпеки; зниження швидкості на небезпечних дорогах4;

1  Ukraine’s Road Safety Country Profile. URL: https://www.roadsafetyfacility.org/
country/ukraine (дата звернення: 31.05.2022)

2  Multiannual Financial Framework 2014–2020. URL: https://etsc.eu/wp-content/
uploads/2014/03/EU-Funds-for-Road-Safety_April_for-MEPs.pdf (дата звернення: 
31.05.2022)

3  Monetary valuation of road safety. URL: https://road-safety.transport.ec.europa.eu/
statistics-and-analysis/statistics-and-analysis-archive/cost-benefit-analysis-measures/
monetary-valuation-road-safety_en (дата звернення: 31.05.2022)

4  Promising road safety measures based on cost-benefit analyses. URL: https://
road-safety.transport.ec.europa.eu/statistics-and-analysis/statistics-and-analysis-archive/
cost-benefit-analysis-measures/monetary-valuation-road-safety_en (дата звернення: 
31.05.2022)
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– прискіпливій увазі й жорсткому громадському контролі напря-
мів і обсягу видатків держави та органів місцевого самоврядування, 
а так само результативності запроваджених заходів у сфері дорож-
нього руху. На відміну від України більшість західних держав від-
різняється розвиненим громадянським суспільством. Одним із про-
явів цієї обставини є активна участь громадян у різних соціальних, 
політичних, гуманітарних та інших процесах, що відбуваються у дер-
жаві. Тому це так чи інакше відбивається на спрямованості урядів 
західних країн максимально заощадливо, але при цьому ефективно, 
витрачати кошти платників податків. І це стосується не лише сфери 
дорожнього руху, а й запобігання злочинності взагалі1. 

Ось чому для західних країн є нормою: будівництво комфортних 
доріг, на які підрядник дає тривалу гарантію навіть в умовах холод-
ного клімату (Швеція2, Норвегія, Фінляндія); використання лише 
якісних матеріалів, які відповідають усім сучасним нормам і стандар-
там; дотримання правил експлуатації доріг (температурний режим, 
недопущення перевантаження машин) та ін. 

І, навпаки, для західних держав є нонсенсом, коли: тендери Украв-
тодору отримують підприємства без досвіду реалізації великих про-
ектів; під конкретну підрядну організацію на централізованих тен-
дерних закупівлях свідомо формуються штучні технічні умови, яким 
може відповідати лише вона; будівельні матеріали і техніка купля-
ються за цінами, вищими за ринкові; використовуються неякісні ма-
теріали; побудовані дороги не відповідають вимогам щодо їх експлу-
атації та ін. За словами представників шведських будівельних компа-
ній, які брали участь у тендерах в Україні, те, що у нашій державі 
називається будівництвом доріг, у Швеції належить до їх ремонту або 
реконструкції3. Тому об’єктивно іноземні компанії не можуть запро-

1  Колодяжний М. Г. Стратегія зменшення можливостей учинення злочинів: за-
рубіжні реалії, перспективи запровадження в Україні: монографія. Харків: Право, 
2018. С. 13–19. 

2  Дубровик-Рохова А. Дороги без ям і майже без … аварій. День. 2018. № 114 
(2 липня). URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/dorogy-bez-yam-i-mayzhe-bez-
avariy (дата звернення: 1.06.2022)

3  Шведи критикують тендери з будівництва українських доріг. URL: https://
www.ukrinform.ua/rubric-economy/2436857-svedski-biznesmeni-kritikuut-tenderi-z-
budivnictva-ukrainskih-dorig.html (дата звернення: 1.06.2022)
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понувати нижчу ціну за свої послуги, оскільки в Україні звертається 
увага передусім на ціну одного кілометра доріг, а не на їх якість. Така 
парадоксальна ситуація відповідає відомому прислів’ю: «Дешево – не 
означає якісно». 

Тобто економічна засада має багато проявів. Без її урахування 
фактично неможливо пізнати на інституційному рівні усю повноту 
досліджуваної проблематики і, як наслідок, розробити дієву стратегію 
запобігання правопорушенням у сфері дорожнього руху. 

1.3 Соціально-психологічна й науково-
технічна інституційні засади 
безпеки дорожнього руху

Соціально-психологічна інституційна засада пов’язується із впли-
вом на один із компонентів складної системи «учасники дорожнього 
руху – транспорт – дороги». У більшості випадків саме від людсько-
го фактору, тобто поведінки водіїв, пішоходів, пасажирів у конкретних 
умовах місця і часу залежить настання ДТП і фатальних наслідків.

Представлена засада виражається у цілковитій підтримці ідеї ви-
соких стандартів у дорожньо-транспортній сфері переважною біль-
шістю населення незалежно від того, до якого саме виду учасників 
дорожнього руху воно належить. Формуванню специфічного західно-
го менталітету, властивому типовому сучасному європейцю із висо-
ким рівнем правосвідомості, передує тривалий період становлення. 
Для нього характерні: виховання суспільства протягом десятиліть 
в умовах поваги до закону, прав і законних інтересів інших громадян; 
прихід до влади соціально відповідального політикуму; організація 
роботи справедливої судової системи; гуманні й водночас професій-
ні правоохоронні органи, які виконують свої обов’язки у тісній вза-
ємодії із місцевими громадами. 

Побудова сучасної моделі західного суспільства, для якого є рід-
кістю правовий нігілізм, посприяла створенню критичної більшості 
громадян із «правильною» соціальною установкою, відповідними 
життєвими цінностями, високим рівнем правової культури і право-



Розділ 1. Інституційний каркас убезпечення дорожнього руху та експлуатації транспорту...

26

свідомості. Така критична маса людей у багатьох західних демокра-
тичних країнах із усталеними правовими традиціями перетворилась 
на своєрідний людський капітал. Його інтелект, розуміння своїх 
конституційних прав і обов’язків, а також особливе ставлення до 
оточуючих істотним чином посприяв зміні стану безпеки дорожньо-
го руху у кращий бік. 

Підтвердженням цієї думки є приклади звичайної поведінки євро-
пейців або мешканців США, Канади, Великої Британії. Іноді україн-
ським туристам важко зрозуміти іноземців, які не переходять дорогу 
на червоне світло світлофора для пішоходів навіть за відсутності авто-
мобілів. Також сприймається з подивом їзда на автомобілі з педантич-
ним дотриманням швидкісного режиму до 50 км/год попри відсутність 
поліцейського патруля чи камер автоматичної фіксації швидкості руху. 
Насправді усе це є проявом європейської культури, яка органічно до-
повнює інституційну основу сучасної західної системи безпеки до-
рожнього руху. Тому розраховувати на вирішення проблеми високої 
смертності від ДТП та у цілому злочинності у сфері дорожнього руху 
та експлуатації транспорту виключно шляхом модернізації відповідних 
стандартів або збільшення штрафів не варто. 

Для підвищення стійкості та ефективності цієї інституційної 
засади у західних країнах світу здійснюється комплекс заходів, 
спрямованих на посилення пропаганди безпеки дорожнього руху. 
На практиці вона зводиться до: організації діяльності Дорожніх 
центрів, розроблення спеціальних ігрових програм (вивчення фото-
графій, демонстрація мультфільмів, рухливі ігри), навчання полі-
цейськими школярів їзді на велосипеді з подальшим складанням 
іспиту – досвід ФРН, Англії, Японії; розробка для дітей безпечного 
маршруту до школи, залучення громадських об’єднань й волонтерів 
до навчальних програм, пропагування використання особистих за-
собів захисту для різних учасників дорожнього руху – досвід Фін-
ляндії1. Окрім цього, соціально-психологічне наповнення мають 
й окремі європейські проєкти на кшталт Hermes (коучинг водіїв, 

1  Давидова Н. В. Адміністративно-правове забезпечення пропаганди безпеки 
дорожнього руху в Україні: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Дніпро, 2019. С. 123–
149. 
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підготовка осіб в автошколах)1 або Close-To (австрійська практика 
інформування молодими правопорушниками, які потрапили у ДТП, 
осіб під час проходженнями ними навчання в автошколах)2 та ін. 

З метою пропагування ідеї підвищення безпеки дорожнього руху 
у світі, а також запобігання правопорушенням у цій сфері ООН було 
запроваджено Глобальний тиждень безпеки дорожнього руху, який 
щороку відзначається у травні місяці. У його межах у різних країнах, 
включаючи Україну, організовуються тематичні наукові заходи, за-
лучається поліція для проведення роз’яснювальних заходів із молод-
дю. У 2021 р. було проведено шостий такий тиждень. Його тематика 
«Managing Speeding» присвячена одній із головних причин ДТП 
у всьому світі – перевищенню швидкості. Наразі з боку ООН посту-
пово актуалізується питання зменшення дозволеної швидкості у міс-
тах з 50 км/год до 30 км/год. 

З цими заходами тісно пов’язаний Всесвітній День без автомобі-
ля (World Carfree Day), який припадає на 22 вересня. Метою цього 
Дня є не лише зменшення викидів парникових газів та, відповідно, 
скорочення негативного впливу мобільності людей на екологію. Він 
покликаний також привертати увагу світової спільноти до проблеми 
смертності на дорогах унаслідок інтенсивної автомобілізації. 

Про значення соціально-психологічної засади у суспільному 
устрої ЄС свідчить здійснення періодичних досліджень на кшталт 
European Barometer. У березні 2021 р. у 11 європейських країнах було 
проведено опитування 12,4 тис. респондентів. Його метою було ви-
значення поведінки водіїв за кермом та їх ставлення щодо дотриман-
ня правил дорожнього руху. Більшість (75 %) опитаних визнали, що 
протягом останнього року вони порушували правила дорожнього руху. 
При цьому головним аргументом для них у дотриманні цих правил 
був не страх покарання, а боязнь потрапити в аварію або отримати 
тілесні ушкодження3. Подібні зрізи громадської думки мають велике 

1  Hermes. URL: https://www.cieca.eu/project/32 (дата звернення: 3.06.2022)
2  Module Close-To. URL: https://www.cieca.eu/project/31 (дата звернення: 

3.06.2022)
3  Europeans and Responsible Driving. March 2021. URL: https://www.ipsos.com/

sites/default/files/ct/news/documents/2021–05/2021–05-Fondation%20VINCI%20 
Autoroutes- European%20Barometer%20results_GLOBAL-ENG.pdf (дата звернення: 
1.06.2022)
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значення для розуміння мотивів суспільної поведінки, психології 
окремих категорій учасників дорожнього руху, а також для вироблен-
ня стратегічних напрямів державної політики у цій сфері. 

Науково-технічна інституційна засада тісно пов’язана із сучасним 
науковим прогресом. Його соціальний прояв є двояким. З одного боку, 
від результатів наукових досліджень залежить обізнаність щодо ста-
ну, головних факторів ризику і перспективних напрямів посилення 
безпеки дорожнього руху як на глобальному, так й на національному 
рівнях. Наприклад, завдяки дослідженням ВООЗ готуються регуляр-
ні доповіді ООН про стан безпеки дорожнього руху у світі. Такі до-
слідження також є спробою здійснення кримінологічного зрізу по-
точної ситуації із дорожньо-транспортним травматизмом в Україні. 
Це забезпечує можливість для розробки, у тому числі з огляду на 
позитивний зарубіжний досвід, дієвих заходів щодо убезпечення до-
рожнього руху у нашій державі. У підсумку подібні напрацювання 
сприятимуть збереженню життя, здоров’я і майна тисяч українців. 

З другого боку, від інновацій, поява яких завдячується результатам 
багатьох фундаментальних та прикладних наукових досліджень, та 
ступеня їх упровадження у практику, залежить: рівень комфорту екс-
плуатації автомобілів; ступінь їх надійності та технічної витривалос-
ті різноманітних вузлів і агрегатів; широта застосування засобів 
безпеки транспортних засобів та ін. При цьому науково-технічна 
складова стосується не лише транспорту, а й доріг, інфраструктури 
та інших елементів сфери дорожнього руху. 

Науково-технічна інституційна складова закріплена й нормативно. 
На ній здійснюється особливий наголос у стратегічних документах 
ЄС у сфері дорожнього руху. Так, у Стратегії сталої та розумної мо-
більності – європейський транспорт на шляху до майбутнього, роз-
рахованої до 2030 р., виділено її два окремі напрями. Вони 
пов’язуються із запровадженням інноваційних технологій на тран-
спорті й полягають у: збільшенні Єврокомісією фінансування спеці-
альних програм Horizon Europe та Digital Europe; підтримці усіляких 
стартапів у цій галузі; подальшій електрифікації та автоматизації 
транспорту, експлуатації його водневих модифікацій; розширенні 
технологій штучного інтелекту; ухваленні «Стратегії дронів 2.0» щодо 
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використання безпілотних транспортних засобів, включаючи гіпер-
лупи1; посиленні продуктивності цифрової інфраструктури через 
технологію 5G й супутникові дані; екологізації транспортних систем 
та ін.2

Інституційні засади не є статистичними. Вони перебувають у пер-
манентному динамічному розвиткові, який у різні періоди часу має 
відмінну інтенсивність. Остання залежить від багатьох об’єктивних 
і суб’єктивних обставин: наявність суспільного запиту на вирішення 
проблеми злочинності у сфері дорожнього руху взагалі та убезпечен-
ня останнього, зокрема; спрямованість політичної волі на вирішення 
цих питань на законодавчому й організаційному рівнях; обсяг нега-
тивних соціальних наслідків, які актуалізують соціальну активність 
у певному напрямі діяльності, тощо. 

Як було наголошено вище, невід’ємним елементом інституційно-
го каркасу безпеки дорожнього руху є його правова засада. Вона ви-
ражається у відповідному міжнародно-правовому забезпеченні цієї 
сфери, яка потребує окремого вивчення у межах наступного розділу 
монографії. 

1  Примітка. Гіперлуп або гіперпетля (від англ. hyperloop) – вакуумний потяг. 
Уперше був запропонований американськими інженерами Д. Пауелом й Г. Денбі 
у 2003 р. Згодом цю ідею підтримав І. Маск, співзасновник фонду SpaceX. Система 
використовує магніти і турбіни, які запускають капсули на магнітній подушці для 
руху по вакуумних трубах зі швидкістю понад 1 100 км/год. Див.: Hyperloop. URL: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Hyperloop (дата звернення: 2.06.2022)

2  Sustainable and Smart Mobility Strategy – putting European transport on track for 
the future.  URL: ht tps: / /eur- lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri= 
CELEX%3A52020DC0789 (дата звернення: 2.06.2022)



30

Розділ 2
БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ  
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТРАНСПОРТУ 
КРІЗЬ ПРИЗМУ МІЖНАРОДНО-
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

2.1 Об’єкт і суб’єкти міжнародно-
правового забезпечення безпеки 
дорожнього руху

Наукове пізнання сутності певного явища чи процесу згідно із 
законами логіки передбачає виділення його істотних ознак, найбільш 
значущих й характерних властивостей. У сукупності вони відбивають 
внутрішню будову досліджуваного явища та його місце серед інших, 
у тому числі подібних, явищ. Звідси виникає необхідність у виділен-
ні істотних ознак міжнародно-правового убезпечення дорожнього 
руху. До таких пропонується віднести такі, як: а) обʼєкт; б) субʼєкт; 
в) система; г) мета. Розглянемо їх більш докладно. 

Обʼєктом досліджуваного забезпечення є сфера безпеки безпо-
середньо дорожнього руху та експлуатації транспорту. При чому 
основний акцент здійснюватиметься саме на автомобільному тран-
спорті. Це пояснюється кількома обставинами: автомобільний тран-
спорт є найпоширенішим порівняно з іншими видами транспорту; 
найбільше дорожньо-транспортних пригод трапляється з автотран-
спортом; найчастіше ризики дорожньо-транспортного травматизму 
повʼязуються із автомобілями (легковими, вантажними, спецавтомо-
білями); автомобілі розвивають більшу швидкість порівняно з інши-
ми видами колісного транспорту, включаючи сучасний (мототран-
спортними засобами, велосипедами, електросамокатами та ін.). Звід-
си не є обʼєктом цього вивчення міжнародне забезпечення безпеки 
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повітряного, залізничного, водного (морського і річкового), а так само 
трубопровідного, міського електричного транспорту. 

Обʼєкт такого забезпечення обмежується до того ж безпекою до-
рожнього руху. Ураховуючи, що Конвенція про дорожній рух 1968 р. 
не містить визначення поняття дорожнього руху, скористаємося 
національним законодавством. Виходячи із аналізу Закону України 
«Про дорожній рух», такий рух повʼязується з використанням авто-
мобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів або інших місць, що 
призначені для пересування людей та перевезення вантажів за до-
помогою транспортних засобів (у нашому випадку автомобільних). 
Указаний Закон, окрім іншого, визначає учасників дорожнього руху, 
якими названі: водії та пасажири транспортних засобів; пішоходи; 
особи, які рухаються в кріслах колісних; велосипедисти; погоничі 
тварин1.

Як бачимо, чинний Закон України «Про дорожній рух» не від-
носить до учасників дорожнього руху осіб, які переміщаються на 
сучасному електротранспорті (електросамокати, електровелосипеди, 
гіроскутери, гіроборди, моноколеса, найнботи, сегвеї, електроролики 
та ін.). Перелічені електричні транспортні девайси іноді відносять до 
групи легкого персонального транспорту (ЛПТ). До того ж аналогіч-
ні норми не передбачені в основному міжнародно-правовому акті 
у цій сфері ˗ Конвенції про дорожній рух. Умовно таких осіб можна 
віднести до категорії пішоходів, однак застосувати до них відповідні 
вимоги щодо швидкісного режиму використання електротранспорту 
наразі неможливо. 

Субʼєкт (и) – наступна істотна ознака правової і наукової катего-
рії, що розглядається. Її вивчення має у свою чергу включати низку 
взаємоповʼязаних наукових параметрів, які стосуються: 

а) виділення певних ознак субʼєктів, які задіяні у формуванні між-
народно-правової основи убезпечення дорожнього руху; 

б) їх видів за допомогою відповідної класифікації;
в) виділення особливостей діяльності основних субʼєктів у вка-

заній царині. 
1  Про дорожній рух: Закон України від 30.06.1993 р. № 3353˗XII. URL: https://

zakon.rada.gov.ua/laws/show/3353–12#Text (дата звернення: 13.10.2021)
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У спеціальній літературі під суб’єктом міжнародного права за-
галом розуміється соціальний актор, який володіє якістю міжнародно-
правової особистості, що виступає у формі міжнародно-правової 
особи, має міжнародно-правовий статус і є стороною міжнародно-
правових відносин. При цьому такий суб’єкт має відповідати двом 
групам вимог (критеріїв): загальноправовим і міжнародно-правовим1. 
При цьому існують й інші підходи щодо вивчення субʼєктів, задіяних 
у певній галузі. Це стосується також їх ознак. Набір останніх варію-
ється залежно від специфіки учасників певної діяльності й предмет-
ної сфери їх функціонування. Звідси до ознак субʼєктів міжнародно-
правового забезпечення безпеки дорожнього руху можна віднести 
щонайменше такі:

– їх правовий статус (зазначені субʼєкти відповідно до покладених 
на них повноважень беруть участь у формуванні глобальної політики 
світової спільноти з убезпечення дорожнього руху. Ця політика так 
чи інакше впливає на запровадження сучасних стандартів у цій галу-
зі, модернізацію виробничих потужностей автовиробників та ін.);

– форма діяльності (взяття участі у розробці або прийнятті між-
народно-правових документів у сфері безпеки дорожнього руху 
у межах усталеного міжнародного нормотворчого процесу. Недарма 
у міжнародному праві нормотворча функція субʼєктів міжнародного 
права вважається однією із ключових їх ознак та відповідно виражає 
їх правосубʼєктність2);

– мета діяльності (підвищення безпеки дорожнього руху, удо-
сконалення на міжнародному, регіональному, національному і місце-
вому рівнях діяльності відповідних інституцій щодо зменшення 
рівня дорожньо-транспортного травматизму й смертності на дорогах, 
упровадження інновацій у галузі дорожньо-транспортної інфраструк-
тури, розвиток сучасного екологічно чистого, комфортного і безпеч-
ного транспорту). 

1  Тарасов О. В. Суб’єкт міжнародного права: проблеми сучасної теорії: моно-
графія. Харків: Право, 2014. С. 169–178. 

2  Цимбрівський Т. С. Доктринальні підходи до дослідження правосубʼєкності 
у міжнародному праві. Науковий вісник Львів. держ. ун-ту внутр. справ: серія юри-
дична: зб. наук. пр. Львів: ЛьвДУВС. 2012. № 2. С. 91˗100.
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При цьому не виключається існування інших ознак учасників 
анонсованої діяльності, у тому числі що носять істотний для них 
характер. 

Щодо класифікації субʼєктів, які вивчаються, то насправді її мож-
на здійснити за багатьма підставами: 

– особливістю структури: колективні, індивідуальні, держава; 
– статусом: державні (міждержавні), недержавні;
– територіальним статусом: міжнародні, національні;
– масштабом: ті, що мають глобальну міжнародну компетенцію; 

ті, що не мають такої компетенції; 
– за функціональним навантаженням певного напряму діяльнос-

ті: субʼєкти, що формують загальносвітову політику у цій сфері; 
субʼєкти, які беруть участь/сприяють формуванню або реалізації 
аналізованої політики, тощо. 

У спеціальній літературі є спроби поділу, зокрема субʼєктів між-
народного права, за відмінними класифікаційними критеріями, на-
приклад: традиційні (держави, міжнародні міжурядові організації) 
і нетрадиційні (міжнародні неурядові організації, фізичні та юридич-
ні особи)1; первинні та похідні2.

При цьому є переконання, що класифікацію досліджуваних 
субʼєктів варто здійснити за їх спеціалізацією. Цей класифікаційний 
критерій дозволить розділити відповідних субʼєктів залежно від прі-
оритетності для них функції міжнародно-правового забезпечення 
безпеки дорожнього руху. Звідси можна виділити основних (спеціа-
лізованих) й другорядних (неспеціалізованих) субʼєктів у зазначеній 
сфері. Саме така підстава цього групування здатна представити від-
повідну систему субʼєктів, задіяних у міжнародно-правовому оформ-
ленні глобальної політики з убезпечення дорожнього руху, у виді 
піраміди. При чому у нижній (основній) частині останньої перебува-
тимуть, умовно кажучи, найбільш значущі субʼєкти, а на вищих ща-
блинах – субʼєкти, для яких участь у міжнародно-правовому забез-

1  Кузнецов В. И., Тузмухамедов Б. Р. Международное право: учебник / 2-е изд., 
перераб. и доп.  Москва: Норма, 2007. С. 73, 74.

2  Анцелевич Г. О., Покрещук О. О. Міжнародне право: підручник. Київ: Алерта, 
2003. С. 78. 
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печенні безпеки дорожнього руху має другорядну роль й уявляє собою 
додаткове навантаження до їх основної діяльності. 

Водночас обстоюється позиція, що всю систему субʼєктів, задія-
них у процесі розробки нових, внесення змін й доповнень до чинних 
міжнародно-правових актів, які стосуються проблеми безпеки до-
рожнього руху, слід розглядати у межах єдиноспрямованої, скоорди-
нованої й узгодженої взаємодії. Звідси усі субʼєкти, що перебувають 
на різних щаблинах умовної піраміди (системи), знаходяться у діа-
лектичній єдності, зумовленої метою діяльності багатьох учасників 
соціального процесу, важливого для мільярдів людей у всіх країнах 
світу. Для них питання дорожньо-транспортної безпеки є не баналь-
ною констатацією кількості смертей і отриманих травм учасниками 
дорожнього руху. Перше перетворюється справді на серйозну соці-
альну проблему і навіть причину трагедії у конкретно взятій сімʼї, яка 
втратила одного зі своїх членів, який загинув через власну неуваж-
ність або необережність винного водія. 

До основних (спеціалізованих) субʼєктів цієї діяльності пропо-
нується віднести ООН, ВООЗ, Світовий банк. 

В основі такої піраміди знаходиться такий субʼєкт, як ООН. Слід 
відмітити, що ООН є одним з найбільш авторитетних колективних 
учасників міжнародних відносин, діяльність якого фактично торка-
ється різних боків життєдіяльності та подальшого сталого розвитку 
людства. Для уявлення всеосяжного характеру діяльності ООН про-
понується звернутись до одного з основних документів, прийнятих 
цим органом. У ньому (документі) фактично визначена мета діяль-
ності ООН на 2015˗2030 роки. Йдеться про Цілі сталого розвитку 
2030. Іноді їх називають Глобальними цілями. Усього світова спіль-
нота визначила 17 основних цілей. Вони торкаються питань бідності, 
економічного розвитку, екології, клімату, освіти, здоровʼя, гендерної 
рівності, енергетики, інновацій тощо. І однією із цілей ООН є також 
забезпечення сталого розвитку міст та спільнот. Вона передбачає, 
окрім іншого, створення умов для транспортної безпеки1.

1  Глобальні цілі сталого розвитку: 2015˗2030 / Організація Обʼєднаних Націй. 
URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/sustainable-development-goals.
html (дата звернення: 30.10.2021).
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Жодна міжнародна організація не наділена таким великим обсягом 
повноважень й не бере таку активну участь у здійсненні так званої 
кримінологічної функції, які є у розпорядженні в ООН. Як зазнача-
ється у літературі, указана функція виражається, з одного боку, у роз-
критті шляхів взаємозвʼязку концептуальних положень кримінології 
про природу й сутність запобігання злочинності (теоретико-світо-
глядний сегмент) та нормативного забезпечення реалізації завдань 
субʼєкта запобігання у практичній площині (діяльнісний сегмент)1. 
З деякими уточненнями можна констатувати, що ООН сама є ініціа-
тором й учасником створення нормативно-правової бази щодо підви-
щення безпеки дорожнього руху у світі. Тобто у діяльності цього 
субʼєкта відбувається синтез узагальнення прогресивної теорії з цьо-
го питання й запровадження найбільш оптимальної практики з убез-
печення дорожнього руху та створення нових і більш прогресивних 
стандартів у цій сфері. 

З метою посилення транспортної безпеки ООН за останні пів-
століття прийняла чимало міжнародно-правових документів. Одні 
з них (конвенції) упорядковують певну сферу діяльності та сприяють 
створенню єдиних умов і правил у сфері убезпечення дорожнього 
руху й експлуатації транспорту. До основних з них можна віднести: 
Конвенцію ООН про дорожній рух 1968 р.; Конвенцію ООН про до-
рожні знаки та сигнали 1968 р.; Конвенцію ООН про договір між-
народного дорожнього перевезення вантажів 1956 р. тощо. Інші до-
кументи на кшталт резолюцій та інших рішень ООН покликані акту-
алізувати проблему дорожньо-транспортного травматизму 
й смертності на дорогах й виробити алгоритм дій для зменшення 
фізичних, економічних та інших втрат від ДТП: резолюція ООН від 
31.08.2020 р. № 74/299 «Підвищення безпеки дорожнього руху у всьо-
му світі»; Глобальний план ООН щодо здійснення Десятиліття дій із 
забезпечення безпеки дорожнього руху у 2011˗2020 рр.; десять резо-
люцій ООН, прийнятих кожні два роки упродовж 2003˗2018 рр. на 
предмет підвищення безпеки дорожнього руху у всьому світі; Мос-
ковська (2009 р.), Бразиліанська (2015 р.) й Стокгольмська (2020 р.) 

1  Корнякова Т. В. Кримінологічні засади запобігання органами прокуратури зло-
чинам проти довкілля: монографія. Київ: Ін Юре, 2011. С. 273. 
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декларації, прийняті на глобальних конференціях міністрів різних 
країн з безпеки дорожнього руху.

Особливе місце у системі субʼєктів забезпечення безпеки дорож-
нього руху відводиться ВООЗ, яка була створена 7 квітня 1948 р. Ця 
дата щороку відзначається як Всесвітній день здоровʼя. Членами ВООЗ 
наразі є 194 країни. Ця організація складається із 150 національних 
бюро, шести регіональних бюро і штаб-квартири у м. Женева (Швей-
царія). Загалом у ВООЗ працює понад сім тис. співробітників1. 

Ця міжнародна організація спрямовує свою діяльність, у тому 
числі, на створення організаційних, технічних, наукових, методичних, 
інформаційних, фінансових та інших умов, необхідних для зменшен-
ня дорожньо-транспортного травматизму в усьому світі. Як у ситуації 
із пандемією COVID-19, так й у ситуації із розглядуваною проблемою, 
ВООЗ перебуває на умовній передовій протидії сучасним соціальним 
викликам і загрозам. Хоча для профілактики хвороби коронавірусу 
вироблено вже кілька дієвих вакцин, однак таких ще не винайдено і, 
напевно, ніколи не буде розроблено щодо запобігання людській нео-
бережності, недбалості й легковажності учасників дорожнього руху, 
що призводить до їх каліцтв і смертей. Разом із тим ВООЗ здійснює 
чимало прикладних досліджень із залученням провідних учених 
світу. Їх результати лягають в основу відповідних методичних реко-
мендацій щодо убезпечення дорожнього руху в конкретних умовах 
сучасного і переважно урбанізованого життя. 

Окрім організації наукових досліджень, ВООЗ надає статистичну 
інформацію світовій спільноті про глобальний стан безпеки дорож-
нього руху, на підставі якої ООН приймає резолюції та інші рішення. 
Також ВООЗ за багато років прийняло кілька резолюцій щодо запо-
бігання ДТП (1966 р., 1969 р., 1974 р., 1976 р. та деякі ін.). У них 
наголошується на необхідності залучення до процедури розробки 
відповідних запобіжних заходів урядових, неурядових та міжурядових 
організацій.

Світовий банк також входить до системи основних субʼєктів між-
народної діяльності, хоча більшість напрямів його роботи має опо-

1  Всемирная организация здравоохранения. URL: https://www.who.int/ru/about/
who-we-are (дата обращения: 30.10.2021).
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середкований характер у контексті саме міжнародно-правового забез-
печення у сфері безпеки дорожнього руху. Статус цього учасника 
виражається глобальним характером роботи за кількістю членів 
й всеосяжністю проблем, над вирішенням яких працює ця інституція. 
Зокрема, членами Світового банку є 189 країн світу. До його струк-
тури входять: Міжнародний банк реконструкції та розвитку; Між-
народна асоціація розвитку; Міжнародна фінансова корпорація; Ба-
гатостороннє агентство з інвестиційних гарантій; Міжнародний центр 
з урегулювання інвестиційних спорів. Хоча центральною метою 
Світового банку є боротьба з крайньою бідністю й забезпечення бла-
гополуччя передусім в економічно вразливих державах, він опікуєть-
ся й питаннями фінансування інших, не менш соціально значущих, 
проблем. До таких віднесено безпеку дорожнього руху. На теперішній 
час Світовий банк виділяє кошти для 109 проектів у різних країнах 
світу, повʼязаних із посиленням безпеки дорожнього руху. Наприклад, 
у 2021 р. Світовим банком для України, зокрема для КП «Київпа-
странс» зарезервовано 37,7 млн дол. США у межах програми «Kyiv 
Urban Mobility Project». Його метою є покращення системи пасажир-
ських перевезень через мобільність і доступність, посилення безпеки 
роботи міського транспорту в українській столиці1. 

До цієї групи субʼєктів можна віднести й Глобальний фонд з без-
пеки дорожнього руху (The Global Road Safety Facility – GRSF). Він 
безпосередньо входить до орбіти управління Світового банку. Його 
місія полягає в тому, щоб допомогти національним урядам розвинути 
потенціал управління безпекою дорожнього руху передусім в країнах 
з низьким і нижче середнього рівнями доходу2. До другої групи вхо-
дить й Україна. 

Світовий банк і Глобальний фонд з безпеки дорожнього руху до 
того ж фінансують різні наукові, науково-практичні, інформаційні та 
інші заходи, що так чи інакше тісно повʼязані з розробкою та при-
йняттям відповідних міжнародних документів. Нерідко представники 

1  Всемирный банк. URL: https://projects.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/
projects-list?themecodev2=000074&os=120 (дата обращения: 30.10.2021)

2  The Global Road Safety Facility. URL: https://www.roadsafetyfacility.org (дата 
звернення: 30.10.2021).
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цих двох міжнародних органів беруть участь у консультуванні під час 
прийняття відповідних міжнародно-правових документів у сфері, що 
вивчається. 

До другорядних (неспеціалізованих) субʼєктів цієї діяльності від-
несено переважно низку громадських обʼєднань, деякі з яких хоча 
і мають міжнародний статус, однак їх робота має все ж таки менш 
глобальний і соціально значущий характер. В учасників цієї групи 
описана вище кримінологічна функція менш виражена порівняно зі 
спеціалізованими субʼєктами міжнародно-правового убезпечення 
дорожнього руху. 

Загалом слід констатувати, що представники цієї групи субʼєктів 
не наділені у повному обсязі правосубʼєктністю. У літературі пи-
тання правосуб’єктності міжнародних неурядових організацій, фі-
зичних та юридичних осіб, залишається дискусійним. Наразі пере-
лічені та деякі інші структури не лише мають певний міжнародний 
правовий статус, а й беруть активну участь у міжнародно-право-
вому регулюванні. На думку окремих науковців, відсутність нор-
мотворчої функції є головною перешкодою у визнанні статусу 
суб’єкта міжнародного права для окремих утворень. З огляду на це 
нормотворча функція може належати суб’єкту міжнародного права, 
але не має бути іманентною ознакою правосуб’єктності. Тому під-
тримується точка зору, що не варто абсолютизувати поняття нор-
мотворчої функції і у такий спосіб категорично заперечувати право-
здатність чи дієздатність інших органів у міжнародному праві1. За 
такої позиції до субʼєктів міжнародно-правового убезпечення до-
рожнього руху віднесено деякі громадські обʼєднання (неурядові 
організації, громадські спілки й асоціації), які можуть мати як між-
народний, так й національний характер. 

Наприклад, однією з найактивніших світових благодійних орга-
нізацій у сфері дорожнього руху, зареєстрованих у Великій Британії, 
є FIA Foundation. Її метою є забезпечення безпечної, чистої, справед-
ливої та екологічної мобільності людей у всьому світі. Саме вказаний 

1  Цимбрівський Т. С. Доктринальні підходи до дослідження правосубʼєкності 
у міжнародному праві. Науковий вісник Львів. держ. ун-ту внутр. справ: серія юри-
дична: зб. наук. пр. Львів: ЛьвДУВС. 2012. № 2. С. 91˗100.
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Фонд уперше запропонував Десятиліття дій ООН щодо безпеки до-
рожнього руху на 2011–2020 роки, розробив і координує Глобальну 
ініціативу з економії палива, а також надав грант для Міжнародної 
програми оцінки доріг й Глобальної програми оцінки нових автомо-
білів. Цей Фонд взаємодіє з ВООЗ та громадськими обʼєднаннями 
у цій сфері1. 

Достатньо активним таким субʼєктом є міжнародна неурядова 
організація «Всесвітня асамблея молоді» (World Assembly of Youth ˗ 
WAY). Вона тісно співпрацює з ООН. Цією організацією у 2007 р. 
була прийнята Декларація молоді з безпеки дорожнього руху. Цей 
документ став основою для розробки окремих рішень ООН, які сто-
суються проблеми дорожньо-транспортної безпеки2. 

Вище зазначені громадські утворення, що мають виключно між-
народний статус. Однак у міжнародно-правовому убезпеченні до-
рожнього руху беруть участь, хоча переважно й опосередковану, 
й низка громадських обʼєднань окремих держав та тих із них, діяль-
ність яких має змішаний характер. У переважній більшості вони 
тісно співпрацюють й впливають на формування сучасної глобальної 
політики дорожньо-транспортної безпеки. До таких можна віднести:

– Європейську федерацію жертв ДТП (European Federation of 
Road Traffic Victims) – Швейцарія;

– Лігу проти дорожнього насильства (The League Against Road 
Violence) – Франція;

– ГО «Матері проти керування у нетверезому виді» (Mothers 
Against Drunk Driving) – США;

– ГО «Мир на дорозі» (Road Peace) – Велика Британія;
– ВГО «Асоціація безпеки дорожнього руху» – Україна та багато 

інших3. 

1  FIA Foundation. URL: https://www.fiafoundation.org/about-us (дата звернення: 
30.10.2021).

2  Декларация молодежи по безопасности дорожного движения / Всемирная ас-
самблея молодежи. URL: https://www.who.int/roadsafety/week/activities/global/youth/
youth-declaration-lowres_ru.pdf (дата обращения: 30.10.2021)

3  Колодяжний М. Г. Суб’єкти міжнародно-правового забезпечення безпеки до-
рожнього руху. Теорія і практика законодавства. 2021. Вип.  2. С. 1–13. URL: 
http://vakp.nlu.edu.ua/article/view/243742. doi: 10.21564/2225–6555.2021.2.244351
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2.2 Система та мета міжнародно-
правового убезпечення дорожнього 
руху та експлуатації транспорту

Система міжнародно-правового забезпечення у досліджуваній 
сфері є наступною його істотною ознакою. Її вивчення дає підстави 
для зʼясування: 

– важливості самої проблеми безпеки дорожнього руху;
– місця питань щодо безпеки дорожнього руху у загальній по-

вістці обговорення світовою спільнотою глобальних соціальних про-
блем сучасності; 

– широкої палітри нормативно-правових актів, які приймаються 
міжнародними інституціями та стосуються анонсованих питань;

– пробілів міжнародно-правового забезпечення окремих аспектів 
безпеки дорожнього руху, зумовленого високою динамікою розвитку 
автотранспортної промисловості, появою нових видів транспортних 
засобів й запровадженням сучасних технологій тощо. 

Методологія ж пізнання безпосередньо системи міжнародно-пра-
вового забезпечення безпеки дорожнього руху й експлуатації тран-
спорту має враховувати: 

– розуміння терміну «система» у контексті цього забезпечення;
– виділення його ознак; 
– здійснення чіткої упорядкованості відповідних міжнародно-

правових актів; 
– проведення класифікації таких міжнародно-правових джерел 

за визначеним критерієм (підставою) для більш точного розуміння їх 
різноманіття й спрямованості на врегулювання певних напрямів ді-
яльності загальної сфери безпеки дорожнього руху й експлуатації 
транспорту;

– надання короткої характеристики найбільш значущих міжна-
родно-правових актів передусім для безпеки дорожнього руху загалом 
й автотранспортної галузі, зокрема. 

Зазвичай у літературі з теорії права система законодавства інтер-
претується як уся система чинних й взаємодіючих нормативно-право-
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вих актів. При цьому такій системі властиві певні ознаки1. Їх адапта-
ція до аналізованої галузі правовідносин дозволяє виділити низку 
ознак системи міжнародно-правових актів у сфері безпеки дорожньо-
го руху та експлуатації транспорту, а саме:

а) вона є складовою як системи законодавства у сфері безпеки 
дорожнього руху, так й загальної системи міжнародного законодав-
ства; 

б) відзначається ієрархічною будовою, коли відповідні норматив-
но-правові акти відрізняються за їх юридичною силою. Є думка, що 
саме конвенції та інші рішення ООН посідають у досліджуваній 
системі найвищу щаблину; 

в) має відповідну горизонтальну структуру, тобто міжнародно-
правові акти поділяються за галузями залежно від предмета право-
вого регулювання. Саме ця ознака у подальшому буде покладена 
в основу їх класифікації;

г) характеризується цілісністю й єдиною спрямованістю. Це озна-
чає, що система міжнародно-правового забезпечення безпеки дорож-
нього руху є цілісним нормативно-правовим утворенням, спрямова-
ним на убезпечення дорожнього руху та досягнення інших супутніх 
цілей; 

д) вирізняється інтегративним характером: оптимальність за кіль-
кістю та якістю відповідних міжнародно-правових актів корелює із 
результативністю правового регулювання сфери безпеки дорожнього 
руху на глобальному й національному рівнях. 

Класифікацію міжнародно-правових актів у сфері безпеки до-
рожнього руху та експлуатації транспорту можна здійснити за ба-
гатьма підставами: видом міжнародно-правового документу, 
субʼєктом прийняття, періодом (роком) розробки й ухвалення та ін. 
Є думка, що такий поділ необхідно здійснити за предметом (сферою) 
правового врегулювання у межах загальної царини безпеки дорож-
нього руху. Це дозволяє виділити такі групи міжнародно-правових 
актів:

1  Загальна теорія держави і права: підручник / М. В. Цвік, О. В. Петришин, 
Л. В. Авраменко та ін.; за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. Харків: Право, 2009. 
С. 262. 
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1. Щодо формування глобальної політики безпеки дорожнього 
руху. Представлена група таких актів є однією з найбільш важливих. 
Адже вони окреслюють сучасний стан безпеки дорожнього руху 
у світі, тенденції у цій сфері, дозволяють порівняти рівень дорожньо-
транспортного травматизму у різних країнах світу, а також визначають 
перспективні напрями модернізації усієї системи транспортної без-
пеки у глобальному масштабі. Окремі міжнародно-правові докумен-
ти із цієї групи лягли в основу при створенні відповідної нормативно-
правової бази України у сфері безпеки дорожнього руху, а так само 
при розробці стратегій, програм і планів дій у вказаній галузі.

Особливого значення набуває резолюція ООН від 31.08.2020 р. 
№ 74/299 «Підвищення безпеки дорожнього руху у всьому світі». Нею 
оголошено 2021˗2030 рр. другим Десятиліттям дій із забезпечення 
безпеки дорожнього руху. Цим рішенням ООН зайвий раз актуалізу-
вала для світової спільноти проблему, що розглядається, й поставила 
амбітну мету щодо скорочення протягом 2021˗2030 рр. на 50 % смерт-
ності й травматизму внаслідок ДТП. Окрім цього у вказаній резолю-
ції наголошено на необхідності поступового запровадження безпілот-
ного транспорту, реалізації національних концепцій нульової смерт-
ності на дорогах, пріоритетності комплексного підходу під час 
вирішення проблеми безпеки дорожнього руху та ін.1

Через два місяці після оприлюднення вищезгаданої резолюції 
ООН Кабінетом Міністрів України було затверджено Стратегію під-
вищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 
2024 року. У ній визначено мету зниження рівня смертності внаслідок 
ДТП щонайменше на 30 % до 2024 р. й ступеня тяжкості наслідків 
ДТП, скорочення соціально-економічних втрат від дорожньо-тран-
спортного травматизму, а також запровадження ефективної системи 
управління безпекою дорожнього руху для забезпечення захисту 
життя та здоров’я населення2. Тобто формування внутрішньої полі-

1  Повышение безопасности дорожного движения во всем мире: резолюция ООН 
от 31.08.2020 г. № 74/299. URL: https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/RES/74/299 (дата 
обращения: 6.07.2022)

2  Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні 
на період до 2024 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 р. 
№ 1360-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1360–2020-%D1 %80#Text (дата 
звернення: 6.07.2022)
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тики й законодавства України у сфері безпеки дорожнього руху на-
разі відбувається з урахуванням відповідних тенденцій його міжна-
родно-правового забезпечення. 

Прийняттю цієї резолюції передувала розробка й інших міжнарод-
но-правових актів, які заклали основи для глобальної політики безпеки 
дорожнього руху: Глобальний план ООН щодо здійснення Десятиліття 
дій із забезпечення безпеки дорожнього руху у 2011˗2020 рр.; десять 
резолюцій ООН, прийнятих кожні два роки упродовж 2003˗2018 рр. 
на предмет підвищення безпеки дорожнього руху у всьому світі; Мос-
ковська (2009 р.), Бразиліанська (2015 р.) й Стокгольмська (2020 р.) 
декларації, прийняті на глобальних конференціях міністрів різних 
країн з безпеки дорожнього руху.

2. Щодо створення одноманітності правил дорожнього руху. 
Головним документом у цій групі міжнародно-правових актів є Кон-
венція ООН про дорожній рух 1968 р. (підписана Україною у 1968 р. 
й ратифікована у 1974 р.). У ній приділена велика увага терміноло-
гічному апарату на предмет визначення багатьох понять у сфері до-
рожнього руху та управління транспортними засобами, безпосередньо 
правилам дорожнього руху, умовам допуску до міжнародного руху 
автомобілів й причепів, а також велосипедистів, відомостей щодо 
водіїв автомобілів та ін.1 

Доповненням до цього документу можна вважати Конвенцію ООН 
про дорожні знаки та сигнали 1968 р. (підписана Україною у 1968 р. 
й ратифікована у 1974 р.). У ній роз’яснюється значення не лише до-
рожніх знаків й сигналів, а й пояснюються особливості дорожньої 
розмітки. Усе це і не тільки докладно викладено й описано у дев’яти 
додатках до цієї Конвенції2. Фактично указані міжнародно-правові 
акти стали нормативно-правовою основою при розробці Закону Укра-
їни «Про дорожній рух» й формування основних положень Правил 
дорожнього руху в Україні та інших країн світу. 

1  Про дорожній рух: конвенція Організації Обʼєднаних Націй від 8.11.1968 р. 
URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/crt1968r.pdf (дата 
звернення: 6.07.2022)

2  Про дорожні знаки та сигнали: конвенція Організації Обʼєднаних Націй від 
8.11.1968 р. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/road_
signs.pdf (дата звернення: 6.07.2022)
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На теперішній час значення цих конвенцій важко переоцінити. 
У період бурхливої глобалізації, у тому числі розширення європей-
ського співтовариства, активного туризму, трудової міграції, можли-
вості майже безперешкодного перетину міждержавних кордонів (за 
виключенням періоду поширення пандемії COVID-19) одноманітність 
правил дорожнього руху, дорожніх знаків й сигналів є необхідною і, 
можливо, єдиною умовою безпечного користування автошляхами 
сусідніх держав. 

3. У сфері перевезення пасажирів та роботи пасажирського 
транспорту. Указана група міжнародно-правових актів представлена 
Конвенцією ООН про дорожній рух 1968 р. й Конвенцією СНД про 
міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу 1997 р.1 
та ін. Загалом приписи, що містяться у вказаних міжнародних доку-
ментах, зводяться до вимог щодо чисельності пасажирів у транспор-
ті та правил їх розміщення у салоні. 

4. У сфері перевезення вантажів. Указана група представлена 
найбільшою кількістю міжнародно-правових актів. Це зумовлюється 
великими ризиками для транспортної безпеки при перевезенні ван-
тажів, особливо небезпечних (паливно-мастильні матеріали, хімічні 
речовини, інші легкозаймисті суміші). На врегулювання міжнародних 
правил перевезення таких вантажів спрямовані Конвенція ООН про 
дорожній рух 1968 р., Конвенція ООН про договір міжнародного до-
рожнього перевезення вантажів 1956 р.2, Конвенція ООН про між-
народні змішані перевезення вантажів 1980 р.3, Європейська Угода 
про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів 1957 р.4 

1  Про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу: конвенція Со-
юзу Незалежних Держав від 9.10.1997 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/997_034#Text (дата звернення: 6.07.2022)

2  Про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів: конвенція Орга-
нізації Обʼєднаних Націй від 19.05.1956 р. URL: https://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/pdf/cmr.pdf (дата звернення: 6.07.2022)

3  Про міжнародні змішані перевезення вантажів: конвенція Організації 
Обʼєднаних Націй від 24.05.1980 р. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/pdf/goods.pdf (дата звернення: 6.07.2022)

4  Про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів: Європейська 
Угода від 30.09.1957 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_217#Text (дата 
звернення: 6.07.2022)
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5. Щодо запобігання ДТП. Йдеться у першу чергу про відповідні 
резолюції ВООЗ 1966 р., 1969 р., 1974 р., 1976 р. та деякі ін. У них 
наголошується на необхідності залучення до процедури розробки 
відповідних запобіжних заходів урядових, неурядових та міжурядових 
організацій. Загалом ВООЗ разом із ООН можна вважати найбільш 
активними міжнародними органами, діяльність яких спрямовується 
на створення правового й методичного забезпечення безпеки дорож-
нього руху у світі. 

6. У сфері безпеки дорожнього руху молоді. Цими питаннями 
опікується міжнародна неурядова організація «Всесвітня асамблея 
молоді» (World Assembly of Youth ˗ WAY), яка тісно співпрацює 
з ООН та її підрозділами. Зокрема, цим об’єднанням у 2007 р. була 
прийнята Декларація молоді з безпеки дорожнього руху. У цьому 
документі, який хоча і носить рекомендаційний, загальнопросвіт-
ницький характер, здійснена загальна оцінка стану дорожнього руху 
у світі на період його прийняття. Окрім цього, проведений заклик 
різних соціальних інститутів та субʼєктів (громадські організації, 
приватні компанії, ЗМІ, світ розваг, відомі особистості) з метою 
вжиття конкретних кроків для посилення безпеки дорожнього руху, 
у тому числі за участі молоді1. 

7. Щодо інфраструктури автомобільного транспорту. Окреме 
місце у цій групі міжнародно-правових актів посідає Європейська 
угода про міжнародні автомагістралі 1975 р. В Угоді, а також трьох 
додатках до неї надається план автодорожньої мережі з присвоєнням 
їй категорії «Е», наводиться інформація про ідентифікацію й позна-
чення міжнародних автомагістралей, а також умови, що пред’являються 
до останніх2. Деякі міжнародні автомагістралі категорії «Е» проходять 
через територію України. 

8. Щодо покарання осіб за кримінальні правопорушення у сфері 
безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту. Ця група 

1  Декларация молодежи по безопасности дорожного движения / Всемирная ас-
самблея молодежи. URL: https://www.who.int/roadsafety/week/activities/global/youth/
youth-declaration-lowres_ru.pdf (дата обращения: 6.07.2022)

2  Европейское соглашения о международных автомагистралях (CMA) от 
15.11.1975 г. / Организация Объединенных Наций. URL: https://undocs.org/ru/TRANS/
SC.1/2002/3 (дата обращения: 6.07.2022)
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міжнародних документів представлена Європейською конвенцією про 
покарання за дорожньо-транспортні злочини 1964 р.1 Вона була під-
писана країнами-членами Ради Європи з метою спрощення процеду-
ри притягнення до юридичної відповідальності осіб, які порушили 
правила дорожнього руху не у країні постійного проживання, у тому 
числі які вчинили автотранспортний злочин2. 

Центральною істотною ознакою дефініції поняття, що розробля-
ється, є мета. Вона фактично обʼєднує і пронизує решту зазначених 
ознак й наповнює їх конкретним функціональним змістом. Мета та-
кого забезпечення виражається у підвищенні безпеки дорожнього 
руху та експлуатації транспорту у світі, скороченні смертності й трав-
матизму від ДТП. 

З урахуванням низки проаналізованих істотних ознак (об’єкт, 
суб’єкти, система, мета) під міжнародно-правовим забезпеченням 
безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту пропонується 
розуміти сукупність нормативно-правових актів міжнародного ха-
рактеру, виданих та/або розроблених за участі офіційних інституцій 
з міжнародним статусом, а також міжнародних громадських 
обʼєднань, спрямованих на убезпечення дорожнього руху, зменшення 
смертності й дорожньо-транспортного травматизму у різних дер-
жавах світу3. 

1  Про покарання за дорожньо-транспортні злочини: Європейська конвенція від 
30.11.1964 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_484#Text (дата звернення: 
6.07.2022)

2  Колодяжний М. Г. Система міжнародно-правового забезпечення безпеки до-
рожнього руху. Вісник Асоціації кримінального права України. 2021. № 2. С. 279–293. 
URL: http://vakp.nlu.edu.ua/article/view/243742. doi: https://doi.org/10.21564/2311–
9640.2021.16.243742. 

3  Колодяжний М. Г. Міжнародне правове й методичне забезпечення безпеки 
дорожнього руху: поняття та істотні ознаки. Проблеми законності. 2021. Вип.  155. 
С. 208–217. doi: https://doi.org/10.21564/2414-990X.155.242781.
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Розділ 3
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ 
СТРАТЕГІЇ VISION ZERO  
ЗА КОРДОНОМ

3.1. Глобальний та регіональний рівні 
нормативно-правового 
забезпечення безпеки дорожнього 
руху

Необхідність звернення уваги на функціонування правового ме-
ханізму забезпечення безпеки дорожнього руху зумовлюється, на 
думку окремих дослідників, його впливом на ефективність державної 
політики1. Особливо це стосується правової держави, яка характери-
зується високою правовою урегульованістю суспільних відносин 
у галузі, що розглядається2, а також запозиченням міжнародного і за-
рубіжного досвіду у вирішенні певних проблемних питань правового 
характеру та удосконалення національного законодавства3. Тому 
практика унормування цих правовідносин у державах із усталеними 
правовими традиціями, високою правовою культурою й правосвідо-
містю громадян представляє особливий науковий інтерес. 

1  Приходько В. І. Адміністративно-правова профілактика транспортних пригод 
в Україні: дис. … канд. юрид. наук 12.00.07. Київ, 2020. С. 92, 93 

2  Дідик Н. І., Сивак Ю. М. Правовий механізм забезпечення безпеки дорожньо-
го руху. Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти: матеріали ХІІІ 
Міжнар. наук.-практ. конф. (Кривий Ріг, 16 листоп.  2018 р.). Кривий Ріг, 2018. 
С. 64–66. 

3  Kopotun I., Rudyk M. Genesis of normative and legal provision of road safety: 
domestic and foreing experience. Social and human sciences. Polish-Ukrainian scientific 
journal. 2022. Issue 01. URL: https://issn2391–4165.webnode.com.ua/; Копотун І. М., 
Рудик М. М. Генеза нормативно-правового забезпечення безпеки дорожнього руху. 
Кримінологічний вимір сучасності: зб. тез доп.  наук.-практ. конф. (Харків, 14 квіт. 
2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримінол. асоц. України; 
Харків, Наук. парк «Наука та безпека»: ХНУВС, 2022. С. 42–44. 
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Дослідження нормативно-правового забезпечення як безпеки до-
рожнього руху загалом, так й автотранспортних правопорушень, зо-
крема, у зарубіжних країнах має спиратись на тверду наукову основу. 
Адже лише поєднанням теоретичного й емпіричного рівнів науково-
го пізнання можна досягти високого наукового і достовірного резуль-
тату1. У зв’язку із цим пропонується виділити деякі методологічні 
засади, представлені у виді окремих й водночас важливих наукових 
параметрів, а саме: 

1. Глибина дослідження цих питань залежить від широти охвату 
нормативно-правового забезпечення. Для цього пропонується здій-
снити відповідне групування за обраним критерієм з виокремленням 
певних рівнів останнього. 

2. Виділення системи такого нормативно-правового забезпечення. 
Це дозволить зрозуміти його внутрішню будову, багаторівневий ха-
рактер й різноманітність документів, які регулюють правовідносини 
у сфері безпеки дорожнього руху у зарубіжних країнах.

3. Національний і місцевий рівні нормативно-правового забез-
печення безпеки дорожнього руху мають досліджуватись у нероз-
ривній єдності з міжнародно-правовим і регіональним рівнями. Адже 
перші два із них спираються на останні. Водночас міжнародно-право-
вий та регіональний рівні заслуговують на окреме вивчення унаслідок 
власної специфіки, що розглядатиметься нижче. 

4. Обрання спрямованості пізнання анонсованої проблематики. 
Найбільш поширеним і типовим підходом є виділення основних за-
конодавчих актів, що регламентують питання юридичної відповідаль-
ності за конкретні порушення ПДР в окремих державах світу. Також 
автоматично відпадає необхідність вивчення національного законо-
давства щодо правил дорожнього руху, адже вони є уніфікованими 
відповідно до кількох конвенцій ООН 1968 р. При цьому залишаєть-
ся малодослідженим важливий блок нормативно-правового забезпе-
чення, який утворюють різні стратегії, програми і плани. Саме у них 
закріплені підходи різних країн світу щодо стандартів транспортної 
безпеки.

1  Котикова О. І. Методологія і організація наукових досліджень: курс лекцій. 
Миколаїв: Видавництво МНАУ, 2017. С. 20, 21. 
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5. Окреслення кола суб’єктів, задіяних передусім у діяльності 
щодо розробки і прийняття відповідних нормативно-правових актів, 
особливо на національному та місцевому рівнях. 

6. Підвищена увага при вивченні цих питань має приділятись до-
свіду ЄС та країн його членів. Це пояснюється тим, що європейська 
інтеграція – головна мета державної політики України, яка наразі 
фактично перетворилась на національну ідею українського суспіль-
ства. Це виражається й у поступовому намаганні нашої країни до-
сягти високих європейських стандартів безпеки дорожнього руху. 

7. Наукове дослідження нормативно-правового забезпечення має 
здійснюватись з огляду на взяті Україною зобов’язання згідно із укла-
деною Угодою про асоціацію із ЄС, а також відповідно до статусу 
кандидата на вступ до ЄС. Це є зайвим аргументом на користь тези, 
що зазначена проблематика має не стільки наукове, скільки приклад-
не значення для нашої держави загалом й транспортної сфери та її 
безпеки, зокрема. 

Виконання анонсованого наукового завдання пропонується здій-
снити шляхом класифікації нормативно-правового забезпечення без-
пеки дорожнього руху та експлуатації транспорту у зарубіжних кра-
їнах. Адже класифікація вважається універсальним науковим мето-
дом. По-перше, він сприяє прирощенню наукового знання, по-друге, 
наділяє результати аналітичної діяльності своєрідною науковою 
оболонкою, а, по-третє, спрощує сприйняття наукового матеріалу. 

Таку класифікацію пропонується провести за масштабом дії тих 
або інших нормативно-правових актів в анонсованій галузі з виді-
ленням певних рівнів: міжнародно-правового (глобального); регіо-
нального; національного; місцевого. Розглянемо їх детальніше. 

Глобальний (міжнародно-правовий) рівень заслуговує на увагу 
з огляду на його місце у загальній системі нормативно-правового за-
безпечення, що розглядається. Цей рівень є базисом для інших рівнів, 
менших за масштабом регламентування відповідних правових по-
ложень, які стосуються безпеки дорожнього руху у зарубіжних краї-
нах. Глобальний рівень має свою специфіку, що виражається у: влас-
ній розгалуженій системі; суб’єктах розробки і прийняття; меті функ-
ціонування та ін. Більш докладний аналіз міжнародно-правового 
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убезпечення дорожнього руху та експлуатації транспорту проведений 
у Розділі 2 цієї праці й у циклі наукових публікацій1. 

Регіональний рівень нормативно-правового забезпечення безпеки 
дорожнього руху пов’язується передусім із законодавством ЄС. Щодо 
окремих документів, що за різних часів приймались на рівні СНД, то 
вони у цьому контексті не представляють значного інтересу. Це по-
яснюється тим, що Україна довгий час мала лише статус учасника 
СНД, а не члена цієї організації. Згодом наша держава взагалі від-
мовилась з відомих причин від будь-якої, у тому числі опосередкова-
ної, діяльності у цій інституції. Тому вивчення саме регіонального 
європейського рівня правової регламентації сучасних стандартів 
безпеки дорожнього руху є пріоритетом для України у світлі її євро-
інтеграційних устремлінь. 

Структура регіонального рівня цього забезпечення представлена 
двома групами нормативно-правових актів. Перша з них має фунда-
ментальне (визначальне) значення й утворена документами страте-
гічного й програмного спрямування. Другу групу складають доку-
менти на кшталт директив і регламентів ЄС, які стосуються різних 
аспектів транспортної безпеки. 

У 2020 р. Єврокомісією була затверджена Стратегія сталої та ро-
зумної мобільності – європейський транспорт на шляху до майбут-
нього, розрахована до 2030 р. (Sustainable and Smart Mobility Strategy – 
putting European transport on track for the future), текст якої наведений 

1  Колодяжний М. Г. Міжнародне правове й методичне забезпечення безпеки 
дорожнього руху: поняття та істотні ознаки. Проблеми законності. 2021. Вип.  155. 
С. 208–217. doi: 10.21564/2414-990X.155.242781; Колодяжний М. Г. Суб’єкти між-
народно-правового забезпечення безпеки дорожнього руху. Теорія і практика право-
знавства. 2021. Вип.  2. С. 1–13. URL: http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/244351. doi: 
10.21564/2225–6555.2021.2.244351; Колодяжний М. Г. Система міжнародно-право-
вого забезпечення безпеки дорожнього руху. Вісник Асоціації кримінального права 
України. 2021. № 2. С. 279–293. URL: http://vakp.nlu.edu.ua/article/view/243742. doi: 
10.21564/2311–9640.2021.16.243742; Колодяжний М. Г. Безпека дорожнього руху: 
щодо міжнародно-правового забезпечення. Державна політика у сфері убезпечення 
дорожнього руху: теорія, законодавство, практика: матеріали Всеукр. наук.-практ. 
конф. (Харків, 5 листоп.  2021 р.): електрон. наук. вид. / уклад.: А. В. Калініна; НДІ 
вивч.  проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. Харків: Право, 
2021. С. 59–62. 
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у кінці цієї монографії у додатку А. Вона містить 10 напрямів діяль-
ності, які включають 111 пунктів. Один із блоків Стратегії стосується 
підвищення безпеки на транспорті. Цей документ закріплює доволі 
амбітні цілі на довгострокову перспективу: 

До 2030 року:
1) ·щонайменше 30 млн автомобілів з нульовими викидами будуть 

працювати на європейських дорогах;
2) ·100 європейських міст будуть кліматично нейтральними;
3) ·швидкісний залізничний рух збільшиться удвічі;
4) ·заплановані колективні подорожі менше 500 км мають бути 

нейтральними до вуглецю в межах ЄС;
5) ·автоматизована мобільність буде широко розгорнута;
6) ·судна з нульовими викидами будуть готові до продажу на 

ринку
До 2035 року:
7) ·великі літаки з нульовими викидами будуть готові до продажу 

на ринку;
До 2050 року:
8) ·майже всі автомобілі, мікроавтобуси, автобуси, а також нові 

важкі транспортні засоби будуть без викидів;
9) ·вантажоперевезення залізничним транспортом зросте вдвічі;
10) ·швидкісний залізничний рух збільшиться втричі;
11) ·мультимодальна Трансєвропейська транспортна мережа 

(TEN-T), обладнана для сталого та розумного транспорту з високош-
видкісним підключенням, буде функціонувати для комплексної мережі1.

Додатком до зазначеної Стратегії ЄС є відповідний План дій. Його 
заходи розраховані на 2021–2024 рр.2 

Логічним продовженням правового регулювання сучасної євро-
пейської системи безпеки дорожнього руху є Рекомендації щодо до-
сягнення нульової смертності на дорогах, представлені у виді Рамки 
політики безпеки дорожнього руху ЄС на 2021–2030 роки (EU Road 
Safety Policy Framework 2021–2030 – Recommendations on next steps 

1  Sustainable and Smart Mobility Strategy – putting European trans-
port on track for the future. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789 (дата звернення: 6.07.2022)

2  Там само. 
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towards «Vision Zero»), затверджені Європарламентом у жовтні 2021 р. 
Метою цього документу є зменшення смертності від ДТП на 50 % до 
2030 р. і на 100 % – до 2050 р. Він, спираючись на указані вище Стра-
тегію і План дій, містить ґрунтовний аналіз поточної ситуації у ЄС 
з безпекою дорожнього руху, а також передбачає декілька головних 
напрямів досягнення анонсованої мети. Серед них: створення без-
печної інфраструктури; випуск на ринок безпечних транспортних 
засобів; створення умов для безпечного користування дорогами та ін.1 

Окрім указаних документів, у 2021 р. Європарламент підтримав 
Програму безпеки дорожнього руху ЄС до 2030 року2. Вона називаєть-
ся базовим проектом у сфері європейської системи транспортної без-
пеки, який стартував у липі 2020 р. і має закінчитись у жовтні 2022 р. 
Метою цієї Програми є визначення ключових показників безпеки до-
рожнього руху у країнах-членах ЄС (Key Performance Indicators – KPI). 
При чому ці показники наведені у певній ієрархії відповідно до зна-
чущості у досягненні поставленої мети. 18 європейських країн (Ав-
стрія, Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чехія, Фінляндія, ФРН, Греція, Ірландія, 
Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, 
Іспанія, Швеція) взяли на себе відповідальність відстежувати дотри-
мання певних вимог за такими базовими індикаторами, як: 

1. Перевищення швидкості.
2. Використання ременів безпеки та дитячих автокрісел.
3. Використання захисних шоломів особами, які управляють 

велосипедами та моторолерами. 
4. Керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.
5. Відволікання на мобільний телефон. 
6. Безпека транспортного засобу.
7. Інфраструктура.
8. Догляд після аварії3. 
1  EU Road Safety Policy Framework 2021–2030 – Recommendations on next steps 

towards «Vision Zero». URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-
9-2021-0407_EN.pdf (дата звернення: 6.07.2022)

2  European Parliament transport committee backs 2030 road safety programme. URL: 
https://etsc.eu/european-parliament-transport-committee-backs-2030-road-safety-
programme/ (дата звернення: 6.07.2022)

3  Baseline project. URL: https://www.baseline.vias.be/en/ (дата звернення: 6.07.2022)
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Тобто за допомогою перелічених восьми ключових показників 
оцінюватиметься сучасний стан дотримання стандартів безпеки до-
рожнього руху на європейському континенті та намічатимуться по-
дальші шляхи їх удосконалення. 

Далі розглянемо другу групу нормативно-правових актів у цій 
сфері на регіональному рівні їх розробки і прийняття. 

За оцінками експертів Центру Разумкова, реструктуризація та 
оновлення транспортного сектору, а також поступова гармонізація 
діючих стандартів та політики з існуючими в ЄС – важливий пріори-
тет України згідно зі ст.  368 Угоди про асоціацію. Транспорт сьогод-
ні є однією з базових галузей економіки, яка, наприклад, у 2019 р. 
сформувала 6,7 % ВВП і на яку припало 6 % загальної чисельності 
зайнятого населення в Україні1. Угода передбачає забезпечення суміс-
ності транспортних систем не тільки шляхом усунення адміністра-
тивних і технічних перешкод, модернізації інфраструктури та техніч-
ного обладнання, інтеграції за усіма видами транспорту, налагоджен-
ня і зміцнення співпраці з європейськими транспортними 
агентствами, а й, головним чином, за допомогою імплементації ди-
ректив і технічних регламентів ЄС. Поступ за цим сектором розгля-
дається з позиції інтеграції транспортно-логістичної інфраструктури 
України до європейської транспортної мережі (TEN-T) та особливос-
тей імплементації європейських стандартів і вимог2.

Представлена група документів стосується, окрім іншого, авто-
мобільного транспорту і закріплена у Додатку 32 до Глави 7 «Тран-
спорт» Розділу 5 «Економічне і галузеве співробітництво» Угоди про 
асоціацію з ЄС:

– Директива Ради № 92/6/ЄЕС від 10 лютого 1992 р. про встанов-
лення та використання пристроїв обмеження швидкості для певних 
категорій механічних транспортних засобів у Співтоваристві;

– Директива Ради 96/53/ЄС від 25 липня 1996 р. про встановлен-
ня для певних автомобільних транспортних засобів, що рухаються 

1  Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата 
звернення: 6.07.2022)

2  Секторальна інтеграція України до ЄС: передумови, перспективи, виклики: 
аналітична доповідь Центру Разумкова. Київ: Заповіт, 2020. С. 35, 36. 
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в межах Співтовариства, максимально дозволених розмірів при на-
ціональних і міжнародних перевезеннях і максимально дозволеної 
ваги при міжнародних перевезеннях; 

– Директива № 2009/40/ЄС Європейського Парламенту та Ради 
від 6 травня 2009 р. про перевірки з придатності до експлуатації авто-
мобілів та автопричепів та ін1.

Існують також окремі документи, що регламентують у ЄС умови 
безпеки:

– Директива Ради № 91/439/ЄЕС від 29 липня 1991 р. про посвід-
чення водія; 

– Директива № 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради 
від 24 вересня 2008 р. про перевезення небезпечних вантажів назем-
ним транспортом.

Щодо соціальних умов, то їм присвячені такі європейські норма-
тивно-правові акти, як:

– Регламент (ЄС) № 561/2006 Європейського Парламенту та Ради 
від 15 березня 2006 р. про гармонізацію відповідного соціального 
законодавства, що регулює відносини в галузі автомобільного тран-
спорту; 

– Регламент (ЄЕС) № 3821/85 від 20 грудня 1985 р. про реєстру-
вальні пристрої на автомобільному транспорті.

– Директива 2006/22/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 
15 березня 2006 р. про мінімальні вимоги до імплементації Регламен-
тів Ради (ЄЕС) № 3820/85 і (ЄЕС) № 3821/85 про соціальне законо-
давство, що стосується діяльності автомобільного транспорту і ска-
сування Директиви Ради 88/599/ЄЕС;

– Регламент (ЄС) № 1071/2009 Європейського Парламенту та 
Ради від 21 жовтня 2009 р., що запроваджує загальні правила стосов-
но умов допуску до роботи операторів автомобільних перевезень та 
скасування Директиви Ради № 96/26/ЄС:

– Директива № 2002/15/ЄС Європейського Парламенту та Ради 
від 11 березня 2002 р. про організацію робочого часу осіб, які здій-
снюють мобільну автотранспортну діяльність.

1  Додаток ХХХІІ до Угоди про асоціацію з ЄС. URL: https://eu-ua.kmu.gov.ua/
tekst-uhody-pro-asotsiatsiiu/dodatky-rozdil-v/transport (дата звернення: 6.07.2022)
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– Директива № 2003/59/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 
15 липня 2003 р. про початкову кваліфікацію і періодичну підготовку 
водіїв деяких видів автомобільного транспорту для перевезення ван-
тажів або пасажирів тощо1.

Насправді на теперішній час є чинними й деякі інші подібні нор-
мативно-правові акти ЄС, що регламентують стандарти й вимоги 
у сфері дорожнього руху та експлуатації різних видів транспорту 
(пасажирського, вантажного)2. 

3.2 Національний рівень нормативно-
правового убезпечення  
дорожнього руху

Національний рівень нормативно-правового забезпечення без-
пеки дорожнього руху стосується законодавства окремих держав 
світу. На цьому рівні аналогічно до попереднього також можна виді-
лити дві групи нормативно-правових актів. Перша з них стосується 
юридичної відповідальності за правопорушення у цій галузі, а друга – 
регламентації стандартів транспортної безпеки у зарубіжних країнах. 
При цьому перша група документів унаслідок їх різноманіття та 
специфіки розглядатиметься у межах наступного підрозділу моно-
графії. 

Аналіз та узагальнення правотворчого напряму діяльності пока-
зав, що у багатьох західних країнах розроблені різні документи, які 
стосуються вироблення сучасних стандартів у сфері безпеки дорож-
нього руху та експлуатації транспорту. Розглянемо деякі держави, які 
на теперішній час відзначаються значними успіхами у досягненні 
кінцевої мети щодо нульової смертності на дорогах. Особливе місце 
серед них посідають країни, де зафіксовано найменший показник 
смертності від ДТП. Наприклад, станом на 2020 р. у Норвегії та Шве-

1  Додаток ХХХІІ до Угоди про асоціацію з ЄС. URL: https://eu-ua.kmu.gov.ua/
tekst-uhody-pro-asotsiatsiiu/dodatky-rozdil-v/transport (дата звернення: 6.07.2022)

2  Правове регулювання транспортних коридорів в Європейському Союзі та 
в Україні; за заг. ред. В. Г. Дідика. Київ, 2007. С. 112–118. 



Розділ 3. Нормативно-правові засади стратегії vision zero...

56

ції мало місце лише 17 і 20 таких випадків відповідно у розрахунку 
на 1 млн населення1. На теперішній час саме Швеція вважається 
світовим лідером за рівнем безпеки дорожнього руху та експлуатації 
транспорту. Такий позитивний результат ґрунтується на відповідній 
продуманій правовій основі. 

У 1997 р. шведський парламент прийняв нову і революційну у свій 
час довгострокову стратегію безпеки дорожнього руху – Vision Zero 
(Мета нуль). Тобто ця стратегія спрямована на зведення загибелі або 
серйозного травмування внаслідок ДТП до нульового значення. Фі-
лософія цього документу виходить з неприйнятності того, що людські 
помилки призводять до фатальних наслідків. Адже ідеальних людей 
не існує і помилятися є природнім для них. Тому така поведінка не 
має коштувати для інших людей їх життя чи здоров’я. Остаточна від-
повідальність за безпеку дорожнього руху відповідно до Vision Zero, 
умовно кажучи, перекладається з особи, яка керує транспортним за-
собом, на тих, хто: проектує транспортну систему, управляє тран-
спортними потоками, виробляє транспортні засоби, приймає законо-
давство у цій сфері. При цьому за такого підходу ніхто не знімає 
відповідальності з водія та не звільняє його від обов’язків дотриму-
вались правил дорожнього руху2. Тобто указаним документом фак-
тично була змінена парадигма запобігання автотранспортним право-
порушенням і змінена уся система безпеки дорожнього руху у цій 
країні. 

Сучасними стандартами згідно зі стратегією Vision Zero, закрі-
пленими шведським законодавством, є: а) управління безпекою до-
рожнього руху; б) безпека пересування по дорогах; в) безпека тран-
спортних засобів; г) безпека учасників дорожнього руху; д) постава-
рійна діяльність3. 

1  Road safety targets: Monitoring report / European Road Safety Observatory, 2021. 
8 р. URL: https://ec.europa.eu/transport/road_safety/system/files/2021–12/ERSO_ROAD_
SAFETY_TARGETS_ MONITORING_Nov2021_final.pdf (дата звернення: 6.07.2022)

2  Vision Zero – no fatalities or serious injuries through road accidents. URL: https://
www.roadsafetysweden.com/about-the-conference/vision-zero---no-fatalities-or-serious-
injuries-through-road-accidents/ (дата звернення: 6.07.2022)

3  About program We live Vision Zero. URL: http://www.welivevisionzero.com/about-
program-we-live-vision-zero/ (дата звернення: 6.07.2022)
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Слід наголосити, що саме шведський прогресивний досвід і за-
конодавство наразі покладені в основу розробки міжнародних та за-
гальноєвропейських стандартів безпеки дорожнього руху, які впро-
ваджуються у багатьох країнах світу, а також включені в їх правове 
поле, включаючи Україну. 

Серед європейських країн за досягненням успіхів у цій сфері 
якісно вирізняється Ірландія, де у 2020 р. було зафіксовано 30 смертей 
від ДТП на 1 млн мешканців1. У 2019 р. Ірландія навіть стала лауре-
атом премії Європейської ради з безпеки на транспорті (ETSC) за 
показником ефективності безпеки дорожнього руху та застосуванням 
стратегічного підходу до вирішення цієї проблеми2. Він виражається, 
головним чином, у прийнятті відповідного законодавства. Так, у цій 
країні за підтримки 24 (!) різних органів влади та організацій було 
прийнято п’яту Урядову стратегію безпеки дорожнього руху Ірландії 
на 2021–2030 роки (Ireland’s Government Road Safety Strategy 2021–
2030). Її мета, структура і основні напрями реалізації дуже схожі на 
аналогічні складові, що містяться у загальноєвропейських документах 
у зазначеній царині. Зокрема, передбачається, що до 2030 р. абсолют-
на кількість смертельних випадків та серйозних травм від ДТП на 
дорогах цієї держави зменшиться наполовину: з 144 до 72 і з 1 259 до 
630 відповідно. Стратегія включає три етапи (2021–2024 рр., 2025–
2027 рр., 2028–2030 рр.). Лише на перший з них заплановано фінан-
сування розміром 3,8 млрд євро. Особливість цього документу по-
лягає у врахуванні понад 2 тис. змін і доповнень, які були адресовані 
Уряду з боку громадськості при його розробці3. 

У цілому структура цієї Стратегії базується на аналогічних до-
кументах ЄС і включає сім основних напрямів діяльності: 1) безпеч-

1  Road safety targets: Monitoring report / European Road Safety Observatory, 2021. 
8 р. URL: https://ec.europa.eu/transport/road_safety/system/files/2021–12/ERSO_ROAD_
SAFETY_TARGETS_ MONITORING_Nov2021_final.pdf (дата звернення: 6.07.2022)

2  Ireland’s leadership on road safety is «a model for the European Union». URL: 
https://etsc.eu/irelands-leadership-on-road-safety-is-a-model-for-the-european-union/ (дата 
звернення: 6.07.2022)

3  Ireland’s Government Road Safety Strategy 2021–2030. URL: https://www.rsa.ie/
docs/default-source/default-document-l ibrary/government-_road_safety_
strategy_2021_2030_13th_dec21_final.pdf?sfvrsn= cf289e63_3 (дата звернення: 
6.07.2022)
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ні дороги та узбіччя; 2) безпечні швидкості; 3) безпечні транспортні 
засоби; 4) безпечне використання дороги; 5) дії після аварії; 6) без-
печні та здорові способи подорожей; 7) безпечна робота на дорозі. 
При цьому у Стратегії наголошується, що запорукою її ефективності 
є: політична прихильність; наукова обґрунтованість; обмін даними 
між зацікавленими суб’єктами; застосування інновацій при здійснен-
ні заходів; партнерство; забезпечення необхідного фінансування; 
активне втручання правоохоронних органів; широка медіа підтримка 
заходів, що реалізуються, та ін.1

Зазначена Стратегія Ірландії реалізується на практиці завдяки 
відповідному Плану дій. Його перший етап (2021–2024 рр.) включає 
186 заходів, які охоплюють усі сім головних напрямів Стратегії2. 
У цілому цей План структурно схожий на аналогічні документи, що 
розробляються в Україні та спрямовані на запобігання різним видам 
злочинів та іншим негативним явищам. 

ФРН (Німеччина) також належить до групи країн, що за остан-
ні роки досягли високого рівня безпеки дорожнього руху (33 смер-
тельних випадків при ДТП на 1 млн населення у 2020 р.)3. На тепе-
рішній час у Німеччині спостерігається найнижчий показник смерт-
ності учасників дорожнього руху за увесь час статистичних 
спостережень. Нормативно-правовою основою політики уряду цієї 
країни є Програма безпеки дорожнього руху, розрахована до 2030 р. 
(Verkehrssicherheitsprogramm der Bundesregierung 2021 bis 2030). Де-
віз цієї Програми звучить так: «Безпечна мобільність – усі відпові-
дальні, усі залучені». Це означає, що безпека дорожнього руху мож-
лива лише шляхом об’єднання зусиль усіх зацікавлених суб’єктів, 

1  Ireland’s Government Road Safety Strategy 2021–2030. URL: https://www.rsa.ie/
docs/default-source/default-document-l ibrary/government-_road_safety_
strategy_2021_2030_13th_dec21_final.pdf?sfvrsn= cf289e63_3 (дата звернення: 
6.07.2022)

2  Ireland’s Government Road Safety Strategy. Phase 1 Action Plan 2021–2024. URL: 
https://www.rsa.ie/docs/default-source/default-document-library/rsa_safety_strategy_ac-
tion_plan_2021_2024_13th_ jan2022_final_online.pdf?sfvrsn=67518e36_5 (дата звер-
нення: 6.07.2022)

3  Road safety targets: Monitoring report / European Road Safety Observatory, 2021. 
8 р. URL: https://ec.europa.eu/transport/road_safety/system/files/2021–12/ERSO_ROAD_
SAFETY_TARGETS_ MONITORING_Nov2021_final.pdf (дата звернення: 6.07.2022)
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задіяних у цій справі. Принципіальною відмінністю цієї Програми 
від багатьох інших є те, що вона не носить характеру жорсткого пла-
ну, а здатна пристосовуватись до нових обставин соціальної дійснос-
ті шляхом внесення певних змін і доповнень. Застосовуючи такий 
підхід, Федеральний уряд Німеччини розраховує, що решта інших 
суб’єктів у виді органів федеральних земель, центральних муніци-
пальних асоціацій, окремих установ, приватних компаній, представ-
ників громадськості прийматимуть активнішу участь у здійсненні 
заходів Програми. Особливий акцент у цьому документі здійснюєть-
ся на: 

а) активному використанні потенціалу автоматизованого, авто-
номного та мережевого водіння; 

б) поліпшенні системи допомоги водієві;
в) покращенні дорожньої інфраструктури;
г) удосконаленні велосипедного руху;
д) детальнішому вивченні аварій та їх причин1.
Окремої уваги заслуговує питання щодо правового врегулювання 

експлуатації легкого персонального електричного транспорту (personal 
light electric vehicle – PLEV) за кордоном, який наразі є не менш по-
пулярним, ніж велосипеди. Таким можуть вважатись електросамока-
ти, електровелосипеди, гіроскутери, гіроборди, моноколеса, найнбо-
ти, сегвеї, електроролики та ін. Це законодавство має місто у багатьох 
європейських та азійських країнах. У більшості випадків національ-
ні закони про дорожній рух доповнені відповідними вимогами, які 
стосуються технічних регламентів, що пред’являються до сучасних 
електричних транспортних девайсів, правил їх експлуатації та відпо-
відальності за їх порушення. Іноді подібні вимоги містяться в окремо 
розроблених законах та положеннях. 

Наведемо окремі вимоги до використання легкого електро-
транспорту на прикладі найбільш типового законодавства ФРН. 
Так, у постанові «Про електричні малі транспортні засоби» 
(Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung – eKFV) 2019 р. такі девайси по-

1  Verkehrssicherheitsprogramm der Bundesregierung 2021 bis 2030. URL: https://
www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/K/broschuere-verkehrssicherheitsprogramm-
2021-bis-2030.pdf?__blob=publicationFile (дата звернення: 6.07.2022)
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винні мати визначені розміри, вагу (до 55 кг), розвивати швидкість 
не більше 20 км/год, номінальна безперервна потужність не має 
перевищувати 500 Вт, оснащуватись технологію приводу, рульового 
управління, двома незалежними гальмами, освітлювальними та зву-
ковими приладами, на них має розміщуватись табличка «Малий елек-
тротранспорт» та ін. Право на керування таким транспортом у ФРН 
мають особи з 14 років. Заборонено на ньому перевозити пасажирів 
та причепи. Переміщатись дозволяється виключно по велосипедних 
доріжках, у разі їх відсутності – по тротуарах або по дорогах із не-
інтенсивним рухом. За порушення встановлених правил для осіб, які 
керують легким електротранспортом, передбачена адміністративна 
відповідальність1. 

Франція подібно до інших розвинених європейських держав на-
магається слідувати останнім світовим тенденціям у сфері безпеки 
дорожнього руху та експлуатації транспорту. Рівень смертності від ДТП 
у Франції є відносно невисоким і становить 39 випадків у розрахунку 
на 1 млн населення (2020 р.)2. Специфіка сфери безпеки дорожнього 
руху у вказаній країни полягає у багатоланковості цієї соціальної сис-
теми. Зокрема, функціонують такі державні органи, як: Міжміністер-
ський комітет з безпеки дорожнього руху (CISR), який визначає осно-
вні напрями державної політики та пріоритетні дії; Французька об-
серваторія безпеки дорожнього руху (ONISR), що збирає та аналізує 
дані щодо правопорушень на транспорті; Національна рада з безпеки 
дорожнього руху (CNSR), задіяна в обговоренні існуючих проблем 
щодо транспортної безпеки. Окрім цього, до цієї системи органів вхо-
дить сім міністерств, головним з яких є МВС Франції3. 

У 2015 р. у цій країні було ухвалено національні Пріоритетні дії 
щодо зменшення ДТП. Вони зводяться до такого: активізація бороть-

1  Verordnung über die Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen am Straßenverkehr 
(Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung – eKFV). URL: https://www.gesetze-im-internet.de/
ekfv/eKFV.pdf (дата звернення: 6.07.2022)

2  Road safety targets: Monitoring report / European Road Safety Observatory, 2021. 
8 р. URL: https://ec.europa.eu/transport/road_safety/system/files/2021–12/ERSO_ROAD_
SAFETY_TARGETS_ MONITORING_Nov2021_final.pdf (дата звернення: 6.07.2022)

3  Road Safety management in France. URL: https://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/
en/road-safety-policy/road-safety-management-in-france (дата звернення: 6.07.2022)
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би з небезпечною поведінкою; захист найбільш уразливих учасників 
дорожнього руху; заохочення інновацій для підвищення безпеки до-
рожнього руху; гарантування рівності усіх учасників дорожнього руху 
перед законом1.

Особливий наголос урядом й профільними міністерствами Фран-
ції здійснюється на інноваціях при використанні транспорту. Доказом 
цьому є Національна стратегія розвитку автоматизованої дорожньої 
мобільності 2020–2022 (Stratégie nationale de développement de la 
mobilité routière automatisée 2020–2022)2. Її можна назвати логічним 
продовженням ідей, закладених у відповідній загальноєвропейській 
Стратегії, проаналізованій вище. Ось так у спрощеному виді пред-
ставлена сучасна система суб’єктів запобігання автотранспортним 
правопорушенням Франції.

Особливої уваги щодо дослідження нормативно-правового забез-
печення безпеки дорожнього руху заслуговує США. Це пояснюється: 
великою площею цієї держави і, відповідно, наявністю великої кіль-
кості федеральних й місцевих доріг, автобанів, що мають солідну 
протяжність; лідируючими позиціями США у світі за кількістю 
транспортних засобів усіх видів (276 млн од. у 2020 р.)3 й коефіцієн-
том автомобілізації, тобто кількістю автомобілів на одну тис. насе-
лення (837 у 2018 р.)4; своєрідністю законодавства у цій сфері тощо.

Слід підкреслити, що, на відміну від багатьох європейських кра-
їн, де спостерігається поступове зниження дорожньо-транспортного 
травматизму, у США наразі має місце протилежна тенденція. Зокре-
ма, у 2020 р. у цій державі було зафіксовано найбільшу чисельність 
загиблих (38,8 тис.) у ДТП, починаючи з 2007 р. При цьому зросла на 

1  Guidance for a local road safety strategy. URL: https://www.onisr.securite- 
routiere.gouv.fr/en/road-safety-performance/local-road-safety-strategies/guidance-for-a-
local-road-safety-strategy (дата звернення: 6.07.2022)

2  Stratégie nationale de développement de la mobilité routière automatisée 2020–2022. 
URL: https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20171_strategie-nationale-vehi-
cule%20automatise_web_0.pdf (дата звернення: 6.07.2022)

3  Number of motor vehicles registered in the United States from 1990 to 2020. URL: 
https://www.statista.com/statistics/183505/number-of-vehicles-in-the-united-states-
since-1990/ (дата звернення: 5.06.2022)

4  Motorization rate in selected countries as of 2018. URL: https://www.statista.com/
statistics/610820/motorization-rate-in-selected-countries/ (дата звернення: 5.06.2022)



Розділ 3. Нормативно-правові засади стратегії vision zero...

62

3,9 % загибель пішоходів, досягнувши найбільшого значення з 1989 р., 
а також велосипедистів – на 9,2 % (пік з 1987 р.). Окрему групу ризи-
ку у США утворюють афроамериканці, індіанське та сільське насе-
лення1. Тому вирішення указаних проблем вимагає від цієї країни 
рішучих дій, у тому числі на законодавчому рівні. 

У 2021 р. у США було прийнято Закон про інфраструктурні ін-
вестиції та робочі місця (відомий як Закон про двопартійну інфра-
структуру). Він є найбільшою довгостроковою інвестицією в інфра-
структуру та економіку в історії США. Адже передбачає виділення 
протягом 2022–2026 рр. із федерального бюджету 550 млрд дол. США 
у нові дороги, мости, громадський транспорт та ін.2 

Для досягнення надмети щодо нульової смертності на дорогах 
у США функціонує кілька спеціальних органів: Міністерство тран-
спорту, Федеральне управління автомобільних доріг, Управління 
досліджень і розробок безпеки та інші федеральні агентства. Вони 
беруть участь у розробці профільного нормативно-правового акту 
у вказаній сфері. Таким на теперішній час є Національна стратегія 
безпеки дорожнього руху США, прийнята у 2022 р. (US National 
Roadway Safety Strategy – 2022). Ця Стратегія базується на так зва-
ному безпечному системному підході, який досягається завдяки: 
реалізації різних за характером заходів, що стосуються інфраструк-
тури, поведінки людей, відповідального нагляду за транспортною 
галуззю, реагування на надзвичайні ситуації; включенню у цю 
систему усіх учасників дорожнього руху та ін. Стратегія виходить 
з того, що: 

а) смерть і серйозні травми від ДТП є неприпустимими; 
б) люди схильні робити помилки; 
в) усі люди є фізично вразливими; 
г) необхідна спільна відповідальність за настання небажаних на-

слідків; 
д) безпека має бути ініціативною й проактивною, тобто повинна 

мати профілактичний і завчасний характер; 
1  Safety at FHWA. URL: https://safety.fhwa.dot.gov/about/ (дата звернення: 

5.06.2022)
2  Там само. 
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е) необхідність посилення усіх елементів транспортної без-
пеки1. 

Як бачимо, у цей документ закладені основні постулати шведської 
моделі безпеки дорожнього руху Vision Zero. 

Указана Стратегія США містить такі основні напрями діяльності 
щодо: 

1) заохочення безпечної відповідальної поведінки учасників до-
рожнього руху; 

2) проектування безпечного середовища; 
3) виготовлення безпечних транспортних засобів; 
4) забезпечення безпечних швидкостей; 
5) підвищення виживання жертв ДТП. 
Реалізація кожного із перелічених напрямів передбачає відповід-

ні запобіжні заходи, перелічені у відповідному Плану дій, намічених 
до 2024 р.2

Насправді за останній час подібні документи були прийняті й у 
багатьох інших країнах світу, і не лише західних, наприклад: На-
ціональна стратегія безпеки дорожнього руху Австралії на 2021–
2030 роки3; Стратегія безпеки дорожнього руху Канади – 20254; План 
безпеки дорожнього руху Англії на 2021–2022 роки5; Національна 
програма безпеки дорожнього руху Польщі на 2013–2020 роки6; 

1  National Roadway Safety Strategy – 2022 / United States Department of Transpor-
tation. Washington, DC, 2022. 38 р. URL: https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/
files/2022–02/USDOT-National-Roadway-Safety-Strategy.pdf (дата звернення: 6.07.2022)

2  Там само. 
3  National Road Safety Strategy 2021–30 / Department of Infrastructure. Canberra, 

2021. 31 р. URL: https://www.roadsafety.gov.au/sites/default/files/documents/National-
Road-Safety-Strategy-2021–30.pdf (дата звернення: 6.07.2022)

4  Canada’s Road Safety Strategy 2025 (Towards Zero: The Safest Roads in the World) 
/ Canadian Council of Motor Transportation Administrators. Canberra, 2016. 14 p. URL: 
https://roadsafetystrategy.ca/web/road-safety-strategy/files/public/docs/RSS-2025-Report-
January-2016-with%20cover.pdf (дата звернення: 6.07.2022)

5  Delivery Plan 2021–2022 / Highways. London, 2021. 64 р. URL: https://
nationalhighways.co.uk/media/ bz3kjnck/delivery-plan-update-2021-22_final-web-ver-
sion-1.pdf (дата звернення: 6.07.2022)

6  National Road Safety Programme 2013–2020 / National Road Safety Council; 
Ministry of Infrastructure and Development. Warsaw, 2013. 64 р. URL: 
http://www.obserwatoriumbrd.pl/resource/8113e0ad-5c3e-49f9-b53a-c92e85a389fc:JCR 
(дата звернення: 6.07.2022)
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План безпеки дорожнього руху Малайзії на 2021–2030 роки1 та 
багато ін. 

3.3 Місцевий рівень нормативно-
правового забезпечення безпеки 
дорожнього руху

Місцевий рівень нормативно-правового убезпечення дорожнього 
руху у зарубіжних країнах пов’язується із документами, що прийма-
ються, як правило, місцевими органами влади з урахуванням особли-
востей дорожньої інфраструктури, стану транспортної безпеки на 
місцях (штатах, землях, графствах, кантонах, префектурах тощо). Такі 
нормативно-правові акти розробляються і затверджуються з урахуван-
ням не лише глобальних і регіональних, а й національних стандартів 
безпеки дорожнього руху. Для формування загального уявлення про 
місцевий правовий механізм регулювання суспільних відносин у до-
сліджуваній сфері розглянемо деякі найбільш типові документи, що 
приймаються за участі органів місцевої влади в окремих країнах світу. 

Серйозну увагу запобіганню правопорушенням у сфері безпеки 
дорожнього руху на місцевому рівні приділяють у США. Це поясню-
ється тим, що більшість смертей на дорогах у цій країні відбувається 
саме на сільських дорогах. Наприклад, у 2012 р. 19 % населення США 
проживало в сільській місцевості. При цьому смертельні випадки на 
сільських дорогах становили 54 % від усіх смертей. Навіть зі змен-
шенням кількості смертельних випадків на дорогах рівень смертнос-
ті у сільській місцевості був у 2,4 рази вищий, ніж рівень смертності 
в американських містах2. Допомогти місцевій владі США у цьому 
питанні покликана Програма інноваційної безпеки в сільській місце-
вості (Rural Safety Innovation Program)3. Ця Програма доповнюється 

1  Road Safety Plan (2021-2030). URL: https://www.mot.gov.my/en/land/safety/road-
safety-plan-2021–2030 (дата звернення: 6.07.2022)

2  Local and Rural Road Safety Program. URL: https://safety.fhwa.dot.gov/local_rural/ 
(дата звернення: 6.07.2022)

3  Rural Safety Innovation Program. URL: https://safety.fhwa.dot.gov/local_rural/
innovate_prgm.cfm (дата звернення: 6.07.2022)
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десятками інших стратегічних документів, що приймаються в окре-
мих місцевостях цієї держави. 

Майже зразковий характер за багатьма параметрами має Стратегіч-
ний план безпеки дорожнього руху штату Нью-Йорк на 2017–2022 роки 
(Strategic Highway Safety Plan 2017–2022)1. Це стосується як його ди-
зайну і яскравості оформлення, так й змістовного і науково обґрунто-
ваного наповнення. До речі, подібні документи цього американського 
штату з позитивного боку згадуються шведським урядом з огляду на 
багаторічне намагання влади указаного штату досягти мети нульової 
смертності громадян на дорогах. Цей документ ураховує ключові та 
найбільш ефективні положення попередніх стратегій цього штату, які 
приймались у 2007 р.2 і 2010 р.3, а також є більш адаптованим до нових 
соціальних змін, які мають місце у цій місцевості. 

Указана Стратегія якісно вирізняється глибокою аналітикою су-
часного стану безпеки дорожнього руху у штаті Нью-Йорк, що вклю-
чає різні кількісні та якісні показники, а також основні фактори ри-
зику. Саме з урахуванням останніх пропонуються найбільш доречні 
напрями діяльності, а саме: зменшення кількості перехресть, де 
часто відбуваються аварії зі смертельними наслідками; вжиття заходів 
щодо скорочення кількості аварій при виїзді зі смуги руху; за можли-
вості, зменшення кількості смуг на дорозі; посилення захисту ураз-
ливих категорій учасників дорожнього руху (пішоходи, велосипедис-
ти, мотоциклісти, дорожні робітники); проведення додаткової роботи 
з окремими групами водіїв, особливо молоддю та особами похилого 
віку; зменшення смертельних випадків, зумовлених необачною по-
ведінкою водіїв; скорочення фактів перевищення швидкості4. 

1  Strategic Highway Safety Plan 2017–2022 / NY State Department of Transportation. 
New York, 2016. 43 р. URL: https://www.dot.ny.gov/divisions/operating/osss/highway-
repository/NYS_SHSP_TotalReport.pdf (дата звернення: 6.07.2022)

2  New York State Strategic Highway Safety Plan – 2007 / New York State Department 
of Transportation. New York, 2007. 52 р. URL: https://www.dot.ny.gov/divisions/operat-
ing/osss/highway-repository/SHSP.pdf (дата звернення: 6.07.2022)

3  New York State Strategic Highway Safety Plan – 2010 / New York State Department 
of Transportation. New York, 2010. 62 р. URL: https://www.dot.ny.gov/divisions/operat-
ing/osss/highway-repository/SHSP%202010 %20Final.pdf (дата звернення: 6.07.2022)

4  Strategic Highway Safety Plan 2017–2022 / NY State Department of Transportation. 
New York, 2016. 43 р. URL: https://www.dot.ny.gov/divisions/operating/osss/highway-
repository/NYS_SHSP_TotalReport.pdf (дата звернення: 6.07.2022)
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Типовий характер для місцевих програм Великої Британії має 
Стратегія безпеки дорожнього руху Vision Zero графства Кент (The 
Strategy Vision Zero for Kent 2021–2026)1. Це виражається у тому, що 
основні заходи, викладені у цьому документі, майже дублюють за-
ходи, закріплені як у відповідній загальноєвропейській Стратегії, так 
й у Стратегії Англії з безпеки дорожнього руху. Дуже схожими струк-
турно є деякі й інші подібні британські нормативно-правові акти, 
наприклад: Стратегія безпеки дорожнього руху Бірмінгему 2016 р. (A 
Road Safety Strategy for Birmingham 2016)2 або Стратегія безпеки до-
рожнього руху острову Мен на 2019–2029 роки (Road Safety Strategy 
Isle of Man 2019–2029)3. Хоча слід визнати, що ці документи об’єднує 
одна характерна ознака: глибокий аналіз поточної ситуації щодо міс-
цевого стану безпеки дорожнього руху, який супроводжується багать-
ма таблицями, діаграмами, а також картографуванням, поєднаним 
з кольоровим зображенням найбільш небезпечних ділянок на дорогах 
місцевого значення. 

Своєрідною є місцева політика безпеки дорожнього руху у Фран-
ції, адже пов’язується з діяльністю префектів округів, як представни-
ків місцевого самоврядування. Вони беруть участь у розробці 5-річної 
місцевої стратегії (DGO) та Плану дій (PDASR) з безпеки дорожньо-
го руху. До того ж префекти очолють місцеві ради із запобігання 
злочинності. Окрім цього, у Франції мають місце управителі доріг, 
муніципалітети, різні партнери (екстренні служби, страхові компанії, 
профільні асоціації, навчальні заклади, близько 1 300 приватних 
компаній)4, які разом намагаються вирішувати нові виклики у тран-
спортній галузі. Також у Франції для удосконалення діяльності щодо 
розробки місцевих програм безпеки дорожнього руху упродовж 

1  The Road Safety Strategy Vision Zero for Kent 2021–2026. URL: https://
www.kent.gov.uk/__data/assets/ pdf_file/0015/124521/Vision-Zero-Strategy.pdf (дата 
звернення: 6.07.2022)

2  A Road Safety Strategy for Birmingham 2016. URL: https://www.birmingham.gov.uk/
downloads/file/ 1108/road_safety_strategy_full_document (дата звернення: 6.07.2022)

3  Road Safety Strategy Isle of Man 2019–2029. URL: https://www.tynwald.org.im//
business/opqp/sittings/ 20182021/2018-GD-0050.pdf (дата звернення: 6.07.2022)

4  Road Safety management in France. URL: https://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/
en/road-safety-policy/road-safety-management-in-france (дата звернення: 6.07.2022)
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2018–2022 рр. та приведення її у чітко визначені місцевою владою 
параметри розроблено відповідні рекомендації1. Розроблені місцеві 
програми можуть брати участь у конкурсі, за результатами якого 
можливо отримати гранти для упровадження нових стандартів без-
пеки дорожнього руху на місцевому рівні у цій державі. 

У зарубіжних країнах на місцевому рівні реалізуються документи, 
які стосуються не лише проблеми безпеки дорожнього руху загалом, 
а й ті з них, що спрямовані на посилення безпеки серед окремих ка-
тегорій його учасників. Таким, наприклад, є План дій щодо дорожньої 
безпеки велосипедистів уряду штату Новий Південний Уельс до 
2026 року, що в Австралії2. До речі, подібні документи є достатньо 
актуальними для України, де за останні роки значно збільшилися 
чисельність громадян, які переміщаються на велосипедах, а також на 
легкому персональному електричному транспорті. 

Таким чином, можна констатувати, що на теперішній час зарубіж-
ний досвід безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту 
спирається на багатоланкову нормативно-правову основу. Вона, окрім 
певних стандартів та вимог у цій сфері, стосується законодавчої ре-
гламентації відповідальності за ті або інші порушення правил до-
рожнього руху, у тому числі які призводять до смерті або травмуван-
ня його учасників. Дослідимо цю проблематику у наступному розді-
лі цієї монографії. 

1  Établissement du Document Général d’Orientations (DGO) 2018–2022. URL: https://
www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/en/road-safety-performance/local-road-safety-strate-
gies/guidance-for-a-local-road-safety-strategy (дата звернення: 6.07.2022)

2  NSW Government Road Safety Action Plan 2026. URL: https://s23705.pcdn.co/
wp-content/uploads/2021/05/NSW-Road-Safety-Action-Plan-2026.pdf (дата звернення: 
12.03.2022)
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Розділ 4
ОСОБЛИВОСТІ  
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ 
БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ:  
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

4.1 Кримінально-правова охорона 
безпеки дорожнього руху  
у західних країнах світу

Як було підкреслено у попередньому розділі монографії, пред-
ставлена наукова задача посідає власне місце у межах єдиного пред-
мета дослідження, у тому числі щодо пізнання особливостей запо-
бігання правопорушенням у сфері дорожнього руху та експлуатації 
транспорту у зарубіжних країнах на сучасному етапі. Кримінологічне 
вивчення анонсованих аспектів зрештою дозволить надати більш-
менш вичерпні відповіді на низку запитань. Вони у своїй сукупності 
утворюють своєрідне методологічне ядро і формулюються так:

1) які види юридичної відповідальності передбачені у розвинених 
західних державах світу за порушення правил дорожнього руху й ви-
мог транспортної безпеки? 

2) які з кримінальних покарань та адміністративних стягнень 
є найбільш поширеними? 

3) якою є їх жорсткість та розмір, у тому числі порівняно з кри-
мінальними покараннями та адміністративними стягненнями, перед-
баченими чинним законодавством України у цій сфері? 

4) на скільки є ефективною запобіжна функція законодавства за-
хідних країн, що передбачає відповідальність за автотранспортні 
правопорушення? – центральне питання, що потребує окремого на-
укового обґрунтування, особливо крізь призму ідей культурологічної 
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концепції безпеки дорожнього руху1, основу якої становить державна 
репресія у всіх її проявах. 

Теорія права й аналіз законодавства багатьох зарубіжних держав 
показує, що за порушення правил дорожнього руху та вимог щодо 
експлуатації транспорту передбачені такі види відповідальності: 
кримінальна, адміністративна, цивільно-правова, дисциплінарна. Зо-
середимось на перших двох видах відповідальності, оскільки вони 
представляють собою найбільший кримінологічний інтерес. 

Кримінальна відповідальність застосовується за найбільш сус-
пільно небезпечні діяння осіб, які управляють транспортними засо-
бами. У цьому зв’язку слід погодитись з В. А. Мисливим, який вва-
жається в Україні одним із провідних фахівців у дослідженні кримі-
нально-правових та кримінологічних проблем правопорушень 
у сфері безпеки дорожнього руху. Він вважає, що запобігання (кри-
мінально-правовими засобами) злочинам у сфері дорожнього руху 
значною мірою впливає на охорону життя та здоров’я особи, влас-
ності та інших прав і свобод, задекларованих Конституцією України, 
законами та міжнародно-правовими актами. І одним із факторів, який 
цьому сприяє, називається, окрім іншого, кримінальне законодавство 
та його досконалість2.

Як показує аналіз кримінального законодавства зарубіжних країн 
у досліджуваній сфері, його джерелами найчастіше є національні 
кримінальні кодекси. Зокрема, спеціальні розділи щодо кримінально-
правової охорони безпеки руху та експлуатації транспорту передба-
чені у кримінальних кодексах Болгарії, Іспанії, Нідерландів, Польщі, 
Швейцарії. А у кримінальних кодексах Австрії, Данії, ФРН та деяких 

1  Голіна В. В., Шрамко С. С. Концептуальні основи культурологічного напряму 
підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні. Питання боротьби  зі 
злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В. С. Батиргареєва (голов. ред.) та ін. Харків: 
Право, 2021. Вип.  42. С. 113–121; Голіна В. В. Культурологія безпеки дорожнього 
руху – визначальний фактор її підвищення. Державна політика у сфері убезпечення 
дорожнього руху: теорія, законодавство, практика: матеріали Всеукр. наук.-практ. 
конф. (Харків, 5 листоп.  2021 р.): електрон. наук. вид. / [уклад.: А. В. Калініна]; НДІ 
вивч.  проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. Харків: Право, 
2021. С. 38–43. 

2  Мисливий В. А. Злочини проти безпеки дорожнього руху і крайня необхідність. 
Наука і правоохорона. 2019. № 2. С. 165–173. 
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інших країн такі кримінальні правопорушення віднесено до злочинів 
проти громадської безпеки. У Швеції поряд з деякими статтями КК 
діє спеціальний Закон «Про дорожньо-транспортні злочини» 1951 р.1 
У більшості випадків кримінальне покарання у виді позбавлення волі 
за кордоном застосовується за спричинення смерті або інших тяжких 
наслідків унаслідок ДТП особою, яка керувала транспортним засобом. 
Фактично подібні норми є аналогом статей 286 і 286–1 КК України. 

Слід зазначити, що серед відповідних незаконних діянь у сфері 
безпеки дорожнього руху, передбачених кримінальними кодексами 
країн-членів ЄС, є, згідно із узагальненнями М. І. Хавронюка, й такі, 
що не зустрічаються у чинному законі України про кримінальну від-
повідальність, а саме: залишення місця транспортної події (Албанія, 
Болгарія, Польща, Франція, ФРН); передача керування чи допуск до 
керування транспортним засобом осіб, які перебувають у стані 
сп’яніння (Естонія, Латвія); керування механічним транспортним за-
собом у період відбування покарання у виді позбавлення права керу-
вати ним (Албанія, Болгарія); недоброякісний догляд за транспорт-
ними шляхами, дорожніми спорудами (Литва). У КК ФРН надано 
виключний перелік порушень правил дорожнього руху, які тягнуть 
кримінальну відповідальність. Ці порушення, пов’язані з: ненаданням 
права переважного проїзду; обгоном; переїздом пішохідного пере-
ходу; перевищенням швидкості руху на ділянках з пониженою ви-
димістю, на вуличних перехрестях, на вулицях, що примикають, 
і залізничних переїздах; недотриманням правил правостороннього 
руху на ділянках з пониженою видимістю; розворотом на автотрасах 
чи вулицях для руху автотранспорту, рухом у зворотньому напрямі чи 
проти напряму руху; не позначенням на певній відстані й певним 
чином транспортних засобів, які зупиняються чи стоять2.

Одним із найбільш суспільно небезпечних і найпоширеніших ді-
янь за кордоном у сфері, що вивчається, є керування транспортним 

1  Мисливий В. А. Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транс-
порту: монографія. Дніпропетровськ: Юрид. акад. МВС, 2004. С. 11–29. 

2  Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав конти-
нентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації: дис. … д-ра юрид. 
наук: 12.00.08. Київ, 2007. С. 303–305. 
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засобом водієм, який перебуває у стані алкогольного чи наркотично-
го сп’яніння. Для цього спочатку рекомендується з’ясувати норми 
вмісту алкоголю у крові різних категорій водіїв, затверджені у різних 
європейських країнах. Представимо ці відомості у табл. 4.1. 

Таблиця 4.1
Дані Європейського комітету транспортної безпеки (ETSC) щодо 

обмежень вмісту алкоголю у крові водіїв у країнах Європи (2021 р.)1

№ 
з/п

Країна Стандартні 
вимоги (г/л)

Водії 
комерційного 
транспорту 

(г/л)

Водії-
початківці

(г/л)

1 Австрія 0,5 0,1 0,1
2 Бельгія 0,5 0,2 0,5
3 Болгарія 0,5 0,5 0,5
4
5

Велика Британія
Шотландія (окремо)

0,8
0,5

0,8
0,5

0,8
0,5

6 Греція 0,5 0,2 0,2
7 Данія 0,5 0,5 0,5
8 Естонія 0,2 0,2 0,2
9 Ірландія 0,5 0,2 0,2
10 Іспанія 0,5 0,3 0,3
11 Італія 0,5 0,0 0,0
12 Кіпр 0,5 0,2 0,2
13 Латвія 0,5 0,2 0,2
14 Литва 0,4 0,0 0,0
15 Люксембург 0,5 0,2 0,2
16 Мальта 0,5 0,2 0,2
17 Нідерланди 0,5 0,2 0,2
18 Німеччина 0,5 0,0 0,0
19 Норвегія 0,2 0,2 0,2
20 Польща 0,2 0,2 0,2

1  Blood Alcohol Content (BAC) Drink Driving Limits across Europe. URL: https://
etsc.eu/issues/drink-driving/blood-alcohol-content-bac-drink-driving-limits-across-europe/ 
(дата звернення: 12.05.2022 р.)
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№ 
з/п

Країна Стандартні 
вимоги (г/л)

Водії 
комерційного 
транспорту 

(г/л)

Водії-
початківці

(г/л)

21 Португалія 0,5 0,2 0,2
22 Румунія 0,0 0,0 0,0
23 Словаччина 0,0 0,0 0,0
24 Словенія 0,5 0,0 0,0
25 Угорщина 0,0 0,0 0,0
26 Фінляндія 0,5 0,5 0,5
27 Франція 0,5 0,5 0,2
28 Хорватія 0,5 0,0 0,0
29 Чехія 0,0 0,0 0,0
30 Швейцарія 0,5 0,1 0,1
31 Швеція 0,2 0,2 0,2

Виходячи з інформації, наведеної у представленій таблиці, можна 
говорити, що, за окремими виключеннями, найбільш поширеною 
вимогою щодо норми вмісту алкоголю у крові осіб, які управляють 
транспортними засобами у європейських країнах, є 0,5 проміле. На-
гадаємо, що в Україні така норма у водіїв не має перевищувати 0,2 
проміле1. Найжорсткіші обмеження щодо нульового вмісту алкоголю 
в організмі усіх зазначених категорій водіїв передбачені у таких кра-
їнах, як: Румунія, Словаччина, Угорщина і Чехія. Хоча є набагато 
більше держав, де попри мінімально дозволені стандартні норми 
вмісту алкоголю (0,2–0,5 проміле) взагалі забороняється вживати 
алкоголь навіть у найменших дозах для осіб, які управляють комер-
ційним транспортом, включаючи водіїв автобусів, та водіїв-початків-

1  Про затвердження Інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних 
засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під 
впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції: наказ МВС 
України і МОЗ України від 9.11.2015 р. № 1452/735. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z1413-15#Text (дата звернення: 14.05.2022)

Закінчення табл. 4.1
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ців (зі стажем до двох років)1. Виходячи з цього, можна дійти проміж-
ного висновку, що законодавство майже усіх європейських країн 
відповідає рекомендаціям ВООЗ щодо регламентування максималь-
ного вмісту алкоголю у крові водія у 0,5 проміле2. Виключення у цьо-
му контексті становить лише Велика Британія. 

До речі, наміри Європейського комітету транспортної безпеки щодо 
поступового зниження норми вмісту алкоголю у крові водіїв повністю 
підтримується асоціацією європейських пивоварень «Пивовари Євро-
пи», яка об’єднує усі національні асоціації пивоваріння країн ЄС. І це 
не дивно, оскільки водії під впливом алкоголю беруть участь у чверті 
ДТП зі смертельними наслідками на всій території ЄС3. 

У зв’язку із цим більшість європейських країн передбачають ке-
рування у стані сп’яніння як обтяжуючу кримінальну відповідальність 
обставину, так і в якості злочину (проступку) – Латвія, Литва, Естонія 
(у випадку повторного порушення), Болгарія (коли концентрація ал-
коголю у крові понад 1,2 проміле, у випадку повторного порушення 
понад 0,5 проміле, у випадку керування транспортним засобом після 
вживання наркотичних засобів чи їх аналогів), Польща, Албанія, ФРН 
або тільки обтяжуючих обставин – Австрія. У Литві ж за відсутності 
шкоди здоров’ю таке порушення карається штрафом або арештом, а в 
іншому випадку – позбавленням волі4.

Достатньо суворою відповідальність за управління транспортним 
засобом у нетверезому стані може бути у Великій Британії, незважа-
ючи на найбільші серед європейських країн дозволені норми вмісту 

1  Novice drivers. URL: https://ec.europa.eu/transport/road_safety/statistics-and-
analysis/statistics-and-analysis-archive/young-people/novice-drivers_en (дата звернення: 
13.05.2022)

2  Global status report on road safety 2018: summary. Geneva: World Health Organiza-
tion. URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/277370/WHO-NMH-NVI-
18.20-eng.pdf?ua=1 (дата звернення: 12.05.2022)

3  У ЄС планують запровадити єдиний ліміт на алкоголь для водіїв. URL: https://
www.gov.uk/browse/driving/penalty-points-fines-bans (дата звернення: 13.05.2022)

4  Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав конти-
нентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації: монографія. Київ: 
Юристконсульт, 2006. С. 799–806; Острогляд О. В. Кримінальна відповідальність за 
керування транспортним засобом в стані сп’яніння: впровадження та зарубіжний 
досвід. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права 
імені Короля Данила Галицького: журнал. Серія Право. 2019. № 7. С. 160–168.
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алкоголю у крові британських водіїв – 0,8 проміле (за виключенням 
Шотландії – 0,5 проміле). Жорсткість реагування на подібні дії у пред-
ставленій країні зумовлюється невтішною статистикою: щороку від-
бувається до 3 тис. ДТП за участі п’яних водіїв; близько 100 тис. 
підданих цієї держави щороку здають позитивний тест щодо вмісту 
алкоголю у повітрі, що ними видихається1.

Для розширення уявлення про кримінально-правову охорону право-
відносин у сфері безпеки дорожнього руху у Великій Британії наведемо 
види покарань, передбачених за різні правопорушення у цій сфері, вклю-
чаючи управління транспортним засобом у стані сп’яніння (табл. 4.2).

Таблиця 4.2
Відповідальність водіїв у Великій Британії 
за правопорушення у сфері дорожнього руху2

Вид правопорушення Позбав-
лення 
волі

Штраф Позбавлен-
ня права на 
управління 

ТЗ

Штраф-
ні бали

Спричинення смерті або 
тяжких тілесних ушко-

джень унаслідок небезпеч-
ного водіння

До 
14 років

Необ-
ме-же-

ний

Обов’язково – 
мінімум  
2 роки

Від 3 
до 11 

Небезпечне водіння До 5 ро-
ків

Необ-
ме-же-

ний
Обов’язково Від 3 

до 11 

Спричинення смерті або 
тяжких тілесних ушкоджень 

унаслідок необережного 
керування транспортним за-
собом у стані алкогольного 
або наркотичного сп’яніння 

До 
14 років

Необ-
ме-же-

ний

Обов’язково – 
мінімум 
2 роки

Від 3 
до 11 

1  Седова Н. А. Наиболее распространенные дорожные правонарушения и пре-
ступления, а также наказания за них для британских автомобилистов. Закон и право. 
2018. № 8. С. 117–119. 

2  Penalties. URL: https://www.nidirect.gov.uk/articles/penalties (дата звернення: 
13.05.2022)
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Вид правопорушення Позбав-
лення 
волі

Штраф Позбавлен-
ня права на 
управління 

ТЗ

Штраф-
ні бали

Керування транспортним 
засобом у стані непрацез-
датності, алкогольного чи 

наркотичного сп’яніння або 
відмова від проходження 
огляду на стан сп’яніння 

До  
6 міся-

ців

До 
5 тис. 
фунтів 
стерл.

Обов’язково Від 3 
до 11

Залишення місця ДТП 
або неповідомлення про 

ДТП

До  
6 міся-

ців

До 
5 тис. 
фунтів 
стерл.

На вибір суду Від 5 
до 10

Керування транспортним 
засобом особою, яка по-

збавлена права на керуван-
ня ним 

До  
2 років

Необ-
меже-
ний

На вибір суду 6

Управління транспортним 
засобом без оформленого 

страхового полісу

До  
6 міся-

ців

До 
5 тис. 
фунтів 
стерл.

На вибір суду Від 6 
до 8

Спричинення смерті або 
тяжких тілесних ушко-

джень унаслідок управлін-
ня транспортним засобом 
без водійського посвідчен-
ня, без страхового полісу 

або при позбавленні права 
на керування транспортним 

засобом

До 2  
років

Необ-
меже-
ний

Обов’язково Від 3 
до 11

Окрім покарань, наведених у табл. 4.2 й передбачених для 
британських водіїв, які допускають «п’яне» водіння, що призвело 
до смерті потерпілого, після отримання ними судимості за учине-
не подібне кримінальне правопорушення додатково можуть очіку-

Закінчення табл. 4.2
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вати такі несприятливі наслідки, як: істотне підвищення розміру 
платні за страхування автомобіля; можливе ознайомлення певних 
осіб, включаючи роботодавців, із наявністю судимості, яка зазна-
чається у свідоцтві (ліцензії) на право керування транспортним 
засобом; поява інших перешкод при відвідуванні інших країн, 
у тому числі США1. Загалом за останні 70 років законодавство 
Великої Британії пройшло власний шлях еволюції переважно у бік 
посилення юридичної відповідальності за порушення правил до-
рожнього руху2. У цілому такий підхід властивий багатьом євро-
пейським державам. 

У Нідерландах, наприклад, за управління транспортним засобом 
у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння може загрожувати 
не лише штраф, а й тюремне ув’язнення, доповнене позбавленням 
права на керування автомобілем на строк до п’яти років3. Принципо-
ва позиція по цьому питанню має місце в Японії, де особі, яка керує 
автомобілем на підпитку, загрожує покарання у виді позбавлення волі 
строком до 15 років (!)4.

Окрім необхідності перебування за кермом у тверезому стані 
у європейських водіїв окремих країн є також обов’язок мати при собі 
набір для перевірки організму на вміст алкоголю у крові (алкотестер). 
У Франції відсутність у водія такого пристрою тягне адміністративний 
штраф5. 

1  Penalties. URL: https://www.nidirect.gov.uk/articles/penalties (дата звернення: 
13.05.2022)

2  Валдаев Е. В. Эволюция законодательства об ответственности за транспортные 
преступления по праву Англии. Вестник Нижегородской академии МВД России. 
2014. № 4. С. 224–227. 

3  Driving in the Netherlands. URL: https://www.expatica.com/nl/living/transportation/
driving-and-parking-rules-in-the-netherlands-100583/#rules (дата звернення: 12.05.2022)

4  Road Safety: Best Practices Around the World. URL: https://www.naviinsurance.com/
blog/road-safety-best-practices-around-world/ (дата звернення: 12.05.2022)

5  Риндюк І. І. Адміністративна відповідальність за керування транспортними 
засобами у стані сп’ніння в Україні та іноземних державах: дис. … канд. юрид. наук: 
081. Київ, 2021. С. 80; Європейський досвід правового регулювання забезпечення 
безпеки дорожнього руху. URL: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29391.
pdf (дата звернення: 13.05.2022)
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4.2 Адміністративно-правова, цивільно-
правова й дисциплінарна 
відповідальність за автотранспортні 
правопорушення у країнах ЄС

В європейських країнах найбільш поширеною і різнобічною 
є саме відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері 
дорожнього руху та експлуатації транспорту. Відповідно до Стратегії 
сталої та розумної мобільності: європейський транспорт на шляху до 
майбутнього – 2030 (Sustainable and Smart Mobility Strategy: putting 
European transport on track for the future) типовими адміністративними 
правопорушеннями у зазначеній царині в ЄС є перевищення швидко-
сті, вживання алкоголю і наркотиків, відволікання під час керування 
транспортом1. Тому проаналізуємо національну специфіку адміні-
стративної відповідальності за деякі незаконні дії водіїв, що негатив-
но впливають на стан безпеки дорожнього руху в ЄС.

Науковці у цілому одностайні у думці, що в європейських, і не 
тільки, країнах акцент при запобіганні автотранспортним правопору-
шенням здійснюється на матеріальній складовій. Вона виражається 
у відносно великих адміністративних стягненнях за різні порушення 
правил дорожнього руху та експлуатації транспорту2. Насправді будь-
який висновок у науці потребує перевірки й емпіричного обґрунту-

1  Sustainable and Smart Mobility Strategy – putting European transport on track for 
the future.  URL: ht tps: / /eur- lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri= 
CELEX%3A52020DC0789 (дата звернення: 11.05.2022)

2  Коллер Ю. С., Собакарь А. О. Адміністративна відповідальність за правопо-
рушення у сфері безпеки дорожнього руху: монографія. Київ: МП Леся, 2015. 
С. 70–83; Лопатін С. В. Міжнаро-правові стандарти та досвід європейських країн 
у сфері правового регулювання безпеки дорожнього руху. Прикарпатський юридич-
ний вісник. 2017. Вип.  1. Т. 2. С. 270–275; М’яскалюк Є. А., Федоровська Н. В. За-
безпечення безпеки дорожнього руху на прикладі зарубіжного досвіду. Безпека до-
рожнього руху: правові та організаційні аспекти: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. 
конф. (Кривий Ріг, 22 листоп.  2016 р.). Кривий Ріг, 2017. С. 201–206; Копотун І. М., 
Рудик М. М. Нормативно-правове забезпечення безпеки дорожнього руху: 
міжнародний досвід. Наукові читання, присвячені пам’яті професора Т. А. Денисової: 
збірник матеріалів (Запоріжжя, 10 бер. 2022 р.) / Класичний приватний університет. 
Запоріжжя: КПУ, 2022. С. 208–210. 
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вання, особливо у динамічних умовах сьогодення. Вони істотним 
чином поширюються на нестабільну транспортну галузь і мінливе 
законодавство, що регулює правовідносини у сфері безпеки дорож-
нього руху за кордоном. 

Перевищення дозволеної швидкості є найбільш поширеним адмі-
ністративним правопорушенням як у європейських країнах, так й в 
Україні. Дослідимо вид та розмір адміністративних стягнень за нього 
у наступній таблиці. При цьому розмістимо країни у послідовності, 
що відповідає їх рейтингу за відносним показником смертності від 
травматизму на дорогах. Адже саме цей індикатор відповідно до 
методології Єврокомісії на теперішній час лягає в основу висновків 
щодо стану безпеки дорожнього руху.

Таблиця 4.3
Дані щодо виду та розміру адміністративних стягнень 

за перевищення швидкості та обсягу ВВП на душу населення 
у країнах Європи та в Україні1

№ 
з/п Країна

Вид адміністративного стяг-
нення 

за перевищення швидкості

Обсяг 
ВВП на 
душу на-
селення 
(2020 р.)2

Показник 
смертності 
при ДТП 
на 1 млн 
нас-ня 
(2020 р.)3

понад 20 
км/год понад 50 км/год

1 Норвегія від 781 
євро

тимчасове позбавлен-
ня посвідчення водія 
або позбавлення волі

68 590 
євро

17

1  Наливанна Д., Дядюк Ю. Як карають за перевищення швидкості в Україні та 
країнах Європи. URL: https://cedem.org.ua/analytics/ukrayini-ta-krayinah-yevropy/ (дата 
звернення: 13.05.2022)

2  Real GDP per capita. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/
sdg_08_10/default/bar?lang= en (дата звернення: 13.05.2022)

3  Road safety targets: Monitoring report / European Road Safety Observatory, 2021. 
8 р. URL: https://ec.europa.eu/transport/road_safety/system/files/2021–12/ERSO_ROAD_
SAFETY_TARGETS_ MONITORING_Nov2021_final.pdf Penalties. URL: https://
www.nidirect.gov.uk/articles/penalties (дата звернення: 13.05.2022); Головкін Б. М. Оцін-
ка дорожньо-транспортної аварійності та тяжкості її наслідків в Україні. Проблеми 
законності. 2022. Вип.  156. С. 52–75.
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№ 
з/п Країна

Вид адміністративного стяг-
нення 

за перевищення швидкості

Обсяг 
ВВП на 
душу на-
селення 
(2020 р.)2

Показник 
смертності 
при ДТП 
на 1 млн 
нас-ня 
(2020 р.)3

понад 20 
км/год понад 50 км/год

2 Швеція від 305 
євро від 400 євро 42 570 

євро 20

3 Мальта 70 євро 70 євро 20 320 
євро 21

4 Ісландія від 127 
євро від 573 євро 35 800 

євро 22

5 Швейца-
рія

від 375 
євро

позбавлення волі від 
1 року

60 850 
євро 26

6 Данія від 268 
євро від 402 євро 48 150 

євро 28

7 Іспанія від 300 
євро від 600 євро 22 350 

євро 29

8 Нідер-
ланди

від 207 
євро

тимчасове позбавлен-
ня посвідчення водія 

40 160 
євро 30

9 Ірландія 80 євро 80 євро 62 980 
євро 30

10 ФРН від 80 
євро від 280 євро 34 310 

євро 33

11 Словенія від 500 
євро від 1 200 євро 19 720 

євро 38

12 Австрія від 30 
євро від 150 євро 35 390 

євро 39

13 Франція від 135 
євро від 1 500 євро 30 610 

євро 39

14 Італія від 169 
євро від 532 євро 24 900 

євро 40

15 Фінлян-
дія

розмір 
штрафу 

залежить 
від до-
ходу та 

сімейних 
обставин

розмір штрафу визна-
чається судом

36 240 
євро 40

Продовження табл. 4.5
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№ 
з/п Країна

Вид адміністративного стяг-
нення 

за перевищення швидкості

Обсяг 
ВВП на 
душу на-
селення 
(2020 р.)2

Показник 
смертності 
при ДТП 
на 1 млн 
нас-ня 
(2020 р.)3

понад 20 
км/год понад 50 км/год

16
Люксем-

бург
від 145 

євро
розмір штрафу визна-

чається судом
82 250 
євро

42

17 Бельгія
від 273 

євро
від 603 євро

33 870 
євро

43

18 Естонія
до 800 
євро

до 1 200 євро
15 010 
євро

45

19
Словач-

чина
від 96 
євро

від 471 євро
15 180 
євро

45

20
Угорщи-

на
від 87 
євро

від 173 євро
12 710 
євро

47

21 Чехія
від 94 
євро

від 188 євро
17 340 
євро

48

22
Португа-

лія
від 120 

євро
від 300 євро

17 070 
євро

52

23 Греція
від 50 
євро

від 175 євро
16 180 
євро

54

24 Кіпр
від 40 
євро

розмір штрафу визна-
чається судом

23 840 
євро

54

25 Хорватія
від 132 

євро
від 1 322 євро

11 730 
євро

58

26 Литва
від 30 
євро

від 450 євро
14 030 
євро

63

27 Польща
від 22 
євро

від 90 євро
12 750 
євро

66

28 Болгарія
від 51 
євро

від 358 євро 6 380 євро 67

29 Латвія
від 80 
євро

від 350 євро
12 130 
євро

73

Продовження табл. 4.5
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№ 
з/п Країна

Вид адміністративного стяг-
нення 

за перевищення швидкості

Обсяг 
ВВП на 
душу на-
селення 
(2020 р.)2

Показник 
смертності 
при ДТП 
на 1 млн 
нас-ня 
(2020 р.)3

понад 20 
км/год понад 50 км/год

30 Румунія від 138 
євро 415 євро 8 820 євро 85

31 Україна1 11 євро 57 євро 3 540 
євро2 85

Дані, наведені у табл. 4.3, потребують певного пояснення. Як 
бачимо, амплітуда розмірів адміністративних штрафів за перевищен-
ня швидкості в європейських країнах є достатньо великою. Такі 
стягнення нерідко варіюються не лише від особливостей ділянки 
дороги (у місті, поза містом, автомагістраль), де було допущено по-
рушення вимог швидкісного режиму руху, а й від значення самої 
швидкості. 

Найбільші штрафи за перевищення швидкості до 20 км/год мають 
місце у Норвегії, Швеції, Швейцарії та деяких інших державах, а най-
менші – у Польщі, Австрії, Греції. Істотний розмір адміністративних 
стягнень за перевищення швидкості до 50 км/год встановлені у Нор-
вегії, Швейцарії, Франції тощо. Найбільш гуманний підхід за пере-
вищення цієї швидкості застосований на Мальті, в Ірландії і Польщі. 
Однак це є умовним групуванням, оскільки є держави, де розмір 
штрафу для порушника не є фіксованим, а залежить від рівня його 
доходів. Наприклад, у Фінляндії за перевищення швидкості водій має 
сплатити штраф у розмірі 75 % від щотижневого доходу3. Існують 

1  Примітка. Розмір штрафу розрахований станом на 13 травня 2022 р. за офіцій-
ним курсом Національного банку України, який становив 30,4 грн. за 1 євро.

2  Валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні. URL: https://index.minfin.com.ua/
ua/economy/gdp/ (дата звернення: 13.05.2022)

3  Наливанна Д., Дядюк Ю. Як карають за перевищення швидкості в Україні та 
країнах Європи. URL: https://cedem.org.ua/analytics/ukrayini-ta-krayinah-yevropy/ (дата 
звернення: 13.05.2022)

Закінчення табл. 4.5
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прецеденти, коли заможні європейці сплачували штрафи за порушен-
ня швидкісного режиму їзди, розмір яких становив понад один млн 
євро1. 

Подібний кримінологічний аналіз потребує додаткового узгоджен-
ня на предмет визначення відповідної кореляції розміру адміністра-
тивних штрафів за вказане адміністративне правопорушення, а також 
обсягу ВВП на душу населення з рівнем безпеки дорожнього руху 
у відповідних країнах ЄС. Якщо уважно дослідити наведену інфор-
мацію, то виходить, що в європейських країнах, де законодавчо вста-
новлені високі штрафи за швидкісну їзду, є найбільш сприятливою 
ситуація із безпекою дорожнього руху. Це наочно демонструє показ-
ник смертності від дорожньо-транспортного травматизму. Саме у та-
ких країнах, як Норвегія, Швеція, Швейцарія та ін. зафіксовані одні 
з найменших коефіцієнтів летальності учасників дорожнього руху. 
Цей показник у них був набагато меншим середньоєвропейського 
значення, яке у 2020 р. становило 42 смерті від ДТП у розрахунку на 
один млн населення. Паралельно у найбільш заможних європейських 
державах (Люксембург, Норвегія, Ірландія, Швейцарія, Данія, Швеція 
та ін.) за рівнем ВВП на душу населення, як не дивно, аналогічно 
є найменшим показник смертності від ДТП. 

Щодо країн, де мають місце найменші штрафи за швидкісну їзду, 
то в них, за окремими виключеннями, з одного боку, зафіксований 
невеликий ВВП на душу населення, а, з другого, – найбільший кое-
фіцієнт летальності від дорожньо-транспортного травматизму. У всіх 
незаможних країнах-членах ЄС, за окремими виключеннями (Мальта, 
Іспанія, Словенія) рівень смертності від ДТП більший за середньо-
європейський. 

Однією з особливостей адміністративного законодавства більшос-
ті європейських країн є те, що в ньому закріплений так званий прин-
цип нульової толерантності до перевищення швидкості. Він виража-
ється у тому, що штрафні санкції накладаються навіть за найменші 
порушення, наприклад, за перевищення швидкості на 1 км/год. В Єв-

1  У Швейцарії виписали гігантський штраф за перевищення швидкості. URL: 
https://economics.segodnya.ua/ua/economics/avto/v-shveycarii-vypisali-samyy-gigantskiy-
shtraf-za-prevyshenie-skorosti-712664.html (дата звернення: 14.05.2022) 
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ропі лише в Ірландії та на Мальті розмір штрафу не залежить від 
конкретного перевищення швидкості транспортного засобу. У решті 
держав адміністративна відповідальність є диференційованою 
і прив’язується до швидкості останнього. Подібний підхід має власне 
наукове обґрунтування, адже, за результатами досліджень ВООЗ, 
перевищення швидкості усього на 5 км/год у межах міста достатньо, 
щоб збільшити вірогідність ДТП удвічі1. 

У вивченні подібних кореляційних зв’язків найбільш яскравим 
є приклад саме України, де станом на 2020 р. мають місце найменші, 
порівняно з країнами ЄС, штрафи за перевищення швидкості на 20 
км/год (11 євро) і на 50 км/год (57 євро). Нагадаємо, що штрафи за 
низку адміністративних правопорушень у сфері дорожнього руху 
в Україні були збільшені у 2021 р.2 Раніше вони були ще меншими, 
ніш зараз. Крім цього, в Україні є найменшим серед досліджених 
європейських країн показник ВВП на душу населення – усього 3 540 
євро на рік. Не дивно, що на теперішній час у нашій державі зафік-
сована вкрай несприятлива ситуація зі станом безпеки дорожнього 
руху та експлуатації транспорту. Це означає, що вірогідність смерті 
учасників дорожнього руху в Україні є загалом майже удвічі більшою, 
ніж у країнах ЄС, та у п’ять разів – порівняно із Норвегією. У 2020 р. 
за цим показником Україна може конкурувати хіба що із Румунією, 
де аналогічно зареєстровано 85 смертей від ДТП на один млн насе-
лення. 

Для формування повного кримінологічного уявлення щодо сту-
пеня жорсткості адміністративної відповідальності за порушення 

1  Наливанна Д., Дядюк Ю. Як карають за перевищення швидкості в Україні та 
країнах Європи. URL: https://cedem.org.ua/analytics/ukrayini-ta-krayinah-yevropy/ (дата 
звернення: 13.05.2022); Кисельова М. С. Відповідальність за перевищення встанов-
лених обмежень швидкості руху в Україні та країнах Європи: порівняльний аналіз. 
Державна політика у сфері убезпечення дорожнього руху: теорія, законодавство, 
практика: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 5 листоп.  2021 р.): електрон. 
наук. вид. / [уклад.: А. В. Калініна]; НДІ вивч.  проблем злочинності ім. акад. 
В. В. Сташиса НАПрН України. Харків: Право, 2021. С. 55–59. 

2  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення від-
повідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху: Закон 
України від 16.02.2021 р. № 1231-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1231–
20#n24 (дата звернення: 14.05.2022)



Розділ 4. Особливості відповідальності у сфері безпеки дорожнього руху...

84

правил дорожнього руху в країнах ЄС пропонується дослідити розмір 
штрафів за інші поширені правопорушення водіїв, як-то: управління авто-
мобілем у стані сп’яніння, проїзд на заборонний сигнал світлофору, корис-
тування під час руху транспортного засобу мобільним телефоном без га-
джетів hands free. Щодо першого зазначеного виду правопорушення, то 
розглядатимуться лише ті з них, за які у відповідних державах передбача-
ється адміністративна відповідальність. Для цього скористаємось даними, 
які характеризують ситуацію у 18-ти найбільш типових у цьому відношен-
ні європейських країнах (див. табл. 4.5). 

Таблиця 4.5
Відомості щодо розміру штрафів за окремі адміністративні 

правопорушення у сфері дорожнього руху та обсягу ВВП на душу 
населення у країнах Європи та в Україні1

№ 
з/п

Країна Управ-
ління ТЗ 
у стані 

сп’яніння
(мінімум)

Проїзд на 
заборон-
ний сиг-
нал світ-
лофору 
(мінімум)

Користу-
вання під 
час руху 
ТЗ мобіль-
ним теле-
фоном

(мінімум)

Обсяг 
ВВП на 
душу на-
селення 
(2020 р.)2 

Показник 
смерт-

ності при 
ДТП на  
1 млн на-
селення 
(2020 р.)3

1 Норвегія 5 783 євро 756 євро 127 євро 68 590 
євро

17

2 Іспанія 500 євро 100 євро 200 євро 22 350 
євро

29

3 Нідер-
ланди

300 євро 240 євро 230 євро 40 160 
євро

30

1  EU Driving Penalties Report. URL: https://cedem.org.ua/analytics/ukrayini-ta-
krayinah-yevropy/ (дата звернення: 13.05.2022)

2  Real GDP per capita. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/
sdg_08_10/default/bar?lang= en (дата звернення: 13.05.2022)

3  Road safety targets: Monitoring report / European Road Safety Observatory, 2021. 
8 р. URL: https://ec.europa.eu/transport/road_safety/system/files/2021–12/ERSO_ROAD_
SAFETY_TARGETS_ MONITORING_Nov2021_final.pdf Penalties. URL: https://
www.nidirect.gov.uk/articles/penalties (дата звернення: 13.05.2022); Головкін Б. М. Оцін-
ка дорожньо-транспортної аварійності та тяжкості її наслідків в Україні. Проблеми 
законності. 2022. Вип.  156. С. 52–75.
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№ 
з/п

Країна Управ-
ління ТЗ 
у стані 

сп’яніння
(мінімум)

Проїзд на 
заборон-
ний сиг-
нал світ-
лофору 
(мінімум)

Користу-
вання під 
час руху 
ТЗ мобіль-
ним теле-
фоном

(мінімум)

Обсяг 
ВВП на 
душу на-
селення 
(2020 р.)2 

Показник 
смерт-

ності при 
ДТП на  
1 млн на-
селення 
(2020 р.)3

4 Ірландія 200 євро 80 євро 60 євро 62 980 
євро

30

5 ФРН 500 євро 90 євро 40 євро 34 310 
євро

33

6 Словенія 300 євро 150 євро 120 євро 19 720 
євро

38

7 Австрія 300 євро 70 євро 50 євро 35 390 
євро

39

8 Франція 135 євро 90 євро 135 євро 30 610 
євро

39

9 Італія 1 500 євро 200 євро 160 євро 24 900 
євро

40

10 Люксем-
бург

300 євро 145 євро 28 євро 82 250 
євро

42

11 Бельгія 179 євро 165 євро 100 євро 33 870 
євро

43

12 Словач-
чина

200 євро 150 євро 60 євро 15 180 
євро

45

13 Чехія 19 євро 38 євро 38 євро 17 340 
євро

48

14 Португа-
лія

250 євро 120 євро 120 євро 17 070 
євро

52

15 Греція 200 євро 700 євро 100 євро 16 180 
євро

54

16 Литва 1 126 євро 115 євро 28 євро 14 030 
євро

63

17 Польща 1 000 євро 75 євро 44 євро 12 750 
євро

66

Продовження табл. 4.5
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№ 
з/п

Країна Управ-
ління ТЗ 
у стані 

сп’яніння
(мінімум)

Проїзд на 
заборон-
ний сиг-
нал світ-
лофору 
(мінімум)

Користу-
вання під 
час руху 
ТЗ мобіль-
ним теле-
фоном

(мінімум)

Обсяг 
ВВП на 
душу на-
селення 
(2020 р.)2 

Показник 
смерт-

ності при 
ДТП на  
1 млн на-
селення 
(2020 р.)3

18 Латвія 20 євро 40 євро 25 євро 12 130 
євро

73

19 Україна 559 євро 17 євро 17 євро1 3 540 
євро2

85

Аналіз та узагальнення даних, наведених у цій таблиці, дає під-
стави для деяких суджень. Штраф за управління транспортними за-
собами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння найбільшим 
є у Норвегії (з великим відривом), Італії та Литві, а найменшим – 
у Чехії, Латвії і Франції. Щодо проїзду на заборонний сигнал світло-
фору, то найбільш вагомими грошові стягнення мають наразі місце 
у Норвегії, Греції та Нідерландах, а найменш значними – у Чехії, 
Латвії й Австрії. За правопорушення у виді користування під час руху 
автомобіля засобами зв’язку, не обладнаними технічними пристроями, 
що дозволяють вести розмову без допомоги рук, найбільш сувора 
матеріальна відповідальність передбачена у таких країнах, як Нідер-
ланди, Іспанія та Італія, а найменш сувора – у Латвії, Литві та Люк-
сембурзі. 

Однозначної відповіді щодо кореляції між розміром штрафу за ці 
правопорушення та станом безпеки дорожнього руху в окремих єв-
ропейських країнах дати неможна. Для одних країн (Норвегія, Італія, 
Іспанія) такий зв’язок є більш очевидним, для деяких інших (Ірландія, 
Австрія, Франція) – він виявляється несуттєвим. Це свідчить, як мі-
німум, про те, що на стан безпеки дорожнього руху в останніх трьох 

1  Примітка. Розмір штрафу розрахований станом на 13 травня 2022 р. за офіцій-
ним курсом Національного банку України, який становив 30,4 грн. за 1 євро. 

2  Валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні. URL: https://index.minfin.com.ua/
ua/economy/gdp/ (дата звернення: 13.05.2022)

Закінчення табл. 4.5
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зазначених та деяких інших державах, представлених у табл. 4.5, іс-
тотним чином впливає не лише суворість адміністративної відпові-
дальності. 

Ця теза знаходить емпіричне обґрунтування. Зокрема, досліджен-
ням European Barometer (Європейський барометр), здійсненого фон-
дами Vinci Autoroutes й Ipsos у 2021 р. в 11 європейських країнах, було 
отримано важливі результати. Вони продемонстрували, що більшість 
опитаних європейців здебільшого мотивує не страх бути покараними 
за недотримання правил дорожнього руху, а саме цілі, які пересліду-
ють такі правила. Вони полягають у зацікавленості власною безпекою 
на дорозі1. 

Виходить, що на відносно високий рівень безпеки дорожнього 
руху у багатьох країнах ЄС впливають й інші чинники, у тому числі 
економічного штибу. Одним з таких вважається саме рівень ВВП на 
душу населення. Зазначені вище країни (Ірландія, Австрія, Франція) 
належать, відповідно до даних Євростату, до групи найбільш еконо-
мічно успішних європейських держав. Це означає, що заможні країни 
відзначаються здебільшого не лише високими штрафами за порушен-
ня правил дорожнього руху, а й здатні у достатньому обсязі фінансу-
вати потреби дорожньо-транспортної безпеки з метою її удоскона-
лення на систематичній основі. 

Наведена позиція узгоджується зі статистичними даними ВООЗ. 
Вони свідчать, що, незважаючи на 40-кратне перевищення кількості 
автомобілів у державах з високим рівнем доходів2 порівняно з краї-
нами, які мають середній та низький рівень доходів, у перших рівень 

1  Europeans and Responsible Driving. March 2021. URL: https://www.ipsos.com/
sites/default/files/ct/news/documents/2021–05/2021–05-Fondation%20VINCI%20 
Autoroutes-European%20Barometer%20results_GLOBAL-ENG.pdf (дата звернення: 
1.06.2022)

2  Примітка. За методологією Світового банку для класифікації країн за рівнем 
їх доходу береться показник ВНД (валового національного доходу) на душу населен-
ня. При цьому у 2022 фінансовому році до країн з високим рівнем доходу належали 
ті, де цей показник дорівнював 12 696 дол. США і більше; із рівнем доходу вище 
середнього – від 4 096 до 12 696 дол. США; рівнем доходу нижче середнього – від 1 
046 до 4 095 дол. США; низьким рівнем доходу – до 1 045 дол. США. Див.: World 
Bank Country and Lending Groups. URL: https://datahelpdesk.worldbank.org/
knowledgebase/articles/906519#High_income (дата звернення: 19.05.2022)
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смертності від ДТП майже у два рази є меншим, ніж у других1. Тобто 
економічний чинник є вкрай важливим при оцінці стану безпеки до-
рожнього руху у національному розрізі. 

Вищенаведена думка відповідає спрямованості сучасної політики 
ЄС у зазначеній царині. Зокрема, у Рекомендації щодо досягнення 
нульової смертності на дорогах, представлені у виді Рамки політики 
безпеки дорожнього руху ЄС на 2021–2030 роки (EU Road Safety 
Policy Framework 2021–2030 – Recommendations on next steps towards 
«Vision Zero») наголошується, що зазначена політика ЄС потребує 
стабільних і достатніх фінансових ресурсів як з боку держав-членів, 
так й з бюджету ЄС2. Адже без належного асигнування багатьох стра-
тегічних напрямів сучасної європейської політики безпеки дорожньо-
го руху фактично неможливо досягти перспективної надмети нульо-
вої смертності на автошляхах. 

Що стосується України, то після посилення адміністративної від-
повідальності за низку порушень правил дорожнього руху та експлу-
атації транспорту, що відбулось у лютому 2021 р., простежується 
неоднозначна ситуація. За одні правопорушення, такі як управління 
автомобілем у стані сп’яніння (ст.  130 КУпАП), розмір штрафу є зна-
чнішим, ніж навіть у більшості перелічених європейських країнах. 
За інші вказані правопорушення в Україні встановлений найменший 
серед указаних держав розмір штрафу. На теперішній час пройшло 
не так багато часу, щоб давати оцінку певним закономірностям у впли-
ві криміналізації окремих діянь водіїв, зокрема передбачених ст.  
286–1 КК України, та посилення санкцій за вказані у табл. 4.5 адмі-
ністративні правопорушення на загальний стан безпеки дорожнього 
руху у нашій державі. 

Більш однозначна відповідь напрошується з огляду на вплив еко-
номічного стану на рівень безпеки дорожнього руху в Україні. У на-

1  Global status report on road safety 2018: summary. Geneva: World Health Organiza-
tion. URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/ 10665/277370/WHO-NMH-NVI-
18.20-eng.pdf?ua=1 Penalties. URL: https://www.nidirect.gov.uk/articles/penalties (дата 
звернення: 13.05.2022)

2  EU Road Safety Policy Framework 2021–2030 – Recommendations on next steps 
towards «Vision Zero». URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-
9-2021-0407_EN.pdf Penalties. URL: https://www.nidirect.gov.uk/articles/penalties (дата 
звернення: 13.05.2022)
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шій державі, на жаль, має місце не лише одна з найгірших ситуацій 
у цій сфері в Європі, а й дуже низький показник ВВП – 3 540 євро на 
душу населення. Це є найменшим значенням серед усіх розглянутих 
країн ЄС. Тобто кореляційний зв’язок цих двох параметрів є очевид-
ним. 

Наведені дані підтверджуються результатами багатьох суміжних 
досліджень, здійснених останніми роками зарубіжними ученими. 
Зокрема, було емпірично обґрунтовано, що збільшення ВВП на душу 
населення на одну тис. дол. США у короткостроковій перспективі 
певним чином погіршує (+0,58) стан безпеки дорожнього руху. Це 
пов’язується передусім із зростанням рівня автомобілізації. Однак 
у довгостроковій перспективі покращення економіки країни позитив-
но (–1,59) відбивається на показниках смертності від ДТП1. Схожі 
результати отримані іншими науковцями, які встановили зв’язок ВВП 
із травматизмом на дорогах на прикладі Нігерії2.

На цьому вивчення адміністративної відповідальності за пред-
ставлені правопорушення не вичерпується. В європейських державах 
передбачені грошові стягнення за деякі інші незаконні дії водіїв. Так, 
за порушення правил користування ременями безпеки водіями або 
пасажирами передбачений такий розмір штрафу: Іспанія – 200 євро; 
Нідерланди – 140 євро; Франція – 135 євро; Бельгія – 116 євро; Ірлан-
дія – 60 євро; ФРН – 30 євро. У багатьох європейських країнах перед-
бачені також штрафи за використання різноманітних детекторів 
(глушилок) для камер автоматичної фіксації швидкісного режиму 
автомобіля. В одних державах, таких як Велика Британія, їх експлу-
атація дозволена (лише для функції попередження водія про пере-
бування транспортного засобу у радіусі дії роботи камери), а в інших – 
заборонена. В останніх країнах за такі дії встановлені такі розміри 
штрафів: Франція – 1,5 тис. євро; Нідерланди – 420 євро; Іспанія – 20 
євро (детектор), 6 тис. євро (глушилка); у Бельгії, ФРН та Ірландії 

1  Dadgar I., Norström T. Short-term and long-term effects of GDP on traffic deaths in 
18 OECD countries, 1960–2011. Epidemiology & Community Health. 2017. Vol. 71. Issue 
2. P. 146–153. doi: http://dx.doi.org/10.1136/jech-2015–207138.

2  Akinyemi Y. Relationship between economic development and road traffic crashes 
and casualties: empirical evidence from Nigeria. Transportation Research Procedia. 2020. 
Vol. 48. P. 218–232. doi: https://doi.org/10.1016/j.trpro.2020.08.017. 
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використання детекторів швидкості є незаконним, однак за це не 
передбачені будь-які санкції1. Звичайно, в європейських країнах пе-
редбачена адміністративна відповідальність й за інші порушення 
правил дорожнього руху. При цьому перелічених достатньо для того, 
щоб отримати загальне й більш-менш повне уявлення про указану 
проблематику. 

Для врегулювання правових питань сплати штрафу водіями-не-
резидентами, які вчинили правопорушення у сфері дорожнього руху 
у певній європейській країні та в якій вони постійно не проживають, 
прийнято Рамкове рішення Ради ЄС 2005/214/JHA від 24 лютого 
2005 р. «Про застосування принципу взаємного визнання фінансових 
санкцій»2. Воно спрямовано на реалізацію принципу невідворот-
ності юридичної відповідальності водіїв на теренах ЄС. У такий 
спосіб гарантується певна соціальна справедливість відносно гро-
мадян-резидентів країни, де відбулось порушення правил дорож-
нього руху. Забезпечення цього Рішення здійснюється шляхом пе-
редачі адміністративних матеріалів судом однієї європейської краї-
ни до відповідних органів країни проживання правопорушника 
з вимогою визнання та виконання стягнення без будь-яких додатко-
вих формальностей. 

У більшості країн ЄС уже тривалий час функціонує прогресивна 
система штрафних балів (Penalty Point System). Вона передбачена для 
запобігання передусім повторним адміністративним і навіть кримі-
нальним правопорушенням у сфері дорожнього руху та експлуатації 
транспорту. Особливо актуальною система штрафних балів є для 
недопущення необережної, агресивної, небезпечної, неуважної та 
іншої поведінки водіїв, які на систематичній основі ігнорують пра-
вила дорожнього руху й вимоги транспортної безпеки. Розглянемо 
більш докладно цю систему у наступній таблиці. 

1  Driving offences abroad – a guide to fines in Europe. URL: https://www.rac.co.uk/
drive/travel/driving-in-europe/driving-offences-abroad-a-guide-to-fines-in-europe/ (дата 
звернення: 13.05.2022)

2  Council Framework Decision 2005/214/JHA of 24 February 2005 on the application 
of the principle of mutual recognition to financial penalties. URL: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32005F0214 (дата звернення: 14.05.2022)
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Таблиця 4.6
Характеристика системи штрафних балів за порушення 

правил дорожнього руху у країнах Європи1

№ 
з/п Країна

Рік за-
прова-
дження 
системи

Кількість 
штрафних 

балів

Механізм обчислення 
балів

1 Австрія 2005 3
система балів відсутня, 

але враховується кількість 
порушень ПДД

2 Бельгія  –  – відсутній
3 Болгарія 2000 39 списання балів

4 Велика Бри-
танія 1995 12 нарахування балів

5 Греція 1993 25 нарахування балів
6 Данія 2005 3 нарахування балів

7 Естонія  –  – відсутній, але планується 
з 2025 р.2

8 Ірландія 2001 12 нарахування балів

9 Ісландія3 не вста-
новлено 12 нарахування балів

10 Іспанія 2006 12 списання балів
11 Італія 2003 20 списання балів
12 Кіпр 2001 12 нарахування балів
13 Латвія 2004 16 списання балів
14 Литва 2004 16 списання балів

15 Люксембург 2002 12 скасування балів лише 
для водіїв-початківців

16 Мальта 2004 12 нарахування балів

1  Traffic Law Enforcement across the EU: Tackling the Three Main Killers on Europe’s 
Roads / European Transport Safety Council. Brussels, 2011. 34 р. URL: https://etsc.eu/
wp-content/uploads/Traffic_Law_Enforcement_in_the_EU.pdf (дата звернення: 
14.05.2022)

2  Driving penalty points system sent to government for consideration. URL: https://
news.err.ee/1608243528/driving-penalty-points-system-sent-to-government-for-consider-
ation (дата звернення: 14.05.2022)

3  Traffic safety. URL: https://island.is/en/traffic-safety (дата звернення: 14.05.2022)
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№ 
з/п Країна

Рік за-
прова-
дження 
системи

Кількість 
штрафних 

балів

Механізм обчислення 
балів

17 Нідерланди 2003 3 нарахування балів лише 
для водіїв-початківців

18 Норвегія 2004 12 нарахування балів
19 Польща 1993 21 списання балів
20 Португалія1 2016 12 списання балів
21 Румунія 2009 15 списання балів

22 Словаччина – –

система балів відсутня, 
але враховується кількість 

порушень ПДД
23 Словенія 1998 18 нарахування балів
24 Угорщина 2004 18 нарахування балів

25 Фінляндія – –

система балів відсутня, 
але враховується кількість 

порушень ПДД
26 Франція 1992 12 списання балів
27 ФРН 1974 18 нарахування балів
28 Хорватія 1996 7 списання балів
29 Чехія 2006 12 нарахування балів

30 Швейцарія – –

система балів відсутня, 
але враховується кількість 

порушень ПДД
31 Швеція  –  – відсутній

Як бачимо, система штрафних балів за порушення правил дорож-
нього руху у європейських країнах відрізняється. Деякі держави уже 
давно сформували цю систему, такі як ФРН (1974 р.), інші країни на 
кшталт Португалії запровадили її відносно нещодавно (2016 р.). 
Є члени ЄС, які лише планують запуск цього механізму (Естонія), 
окремі національні європейські транспортні системи взагалі відмо-

1  Portugal’s penalty points system launches 1 June. URL: https://etsc.eu/portugals-
penalty-points-system-launches-1-june/ (дата звернення: 14.05.2022)

Закінчення табл. 4.6
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вились від неї (Швеція). Мають місце й альтернативні підходи щодо 
виховного й правового впливу на порушників вимог безпеки дорож-
нього руху (Австрія, Словаччина, Фінляндія, Швейцарія). 

Система штрафних балів насправді функціонує й у деяких інших 
неєвропейських державах, наприклад, США, Канаді, Ізраїлі та ін.1

Після вчинення певного транспортного правопорушення для водія 
в Європі, окрім накладення штрафу чи іншого адміністративного 
стягнення, автоматично списується чи нараховується певна кількість 
штрафних балів. Понадлімітоване списання/нарахування балів у біль-
шості випадків упродовж 2–3 років автоматично призводить до ви-
лучення водійського посвідчення та позбавлення винного на кілька 
місяців права на управління транспортним засобом. Крім цього, 
у деяких європейських країнах додатково передбачається складання 
правопорушником-рецидивістом теоретичних й практичних іспитів 
або заліків на предмет обізнаності правил дорожнього руху та на-
буття навичок управління автомобілем. Після успішного проходжен-
ня подібних курсів автомобілістам повністю або частково знову на-
раховуються їх бали2. 

У цьому контексті достатньо показовою є практика ФРН, де окре-
мі категорії водіїв зобов’язані пройти так званий тест на ідіотизм 
(Medizinisch-Psychologische Untersuchung). Серед них: 

а) особи, які чотири рази поспіль не змогли скласти теоретичний 
іспит при отриманні посвідчення водія;

б) наявність у особи фізичних або психічних недоліків, які зава-
жають управляти транспортним засобом; 

в) притягнення до відповідальності за керування автомобілем 
у стані сп’яніння (понад 1,6 проміле алкоголю у крові); 

г) допущення трьох порушень правил дорожнього руху. 
Такі водії спочатку проходять медичне обстеження, здають низку 

клінічних аналізів, демонструють практичні навички керування авто-
1  Маслак О. В., Рєзнік О. М. Проблемні аспекти системи адміністративних стяг-

нень в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 4. С. 131–134. 
2  Traffic Law Enforcement across the EU: Tackling the Three Main Killers on Europe’s 

Roads / European Transport Safety Council. Brussels, 2011. 34 р. URL: https://etsc.eu/
wp-content/uploads/Traffic_Law_Enforcement_in_the_EU.pdf (дата звернення: 
14.05.2022)
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мобілем, а потім спілкуються з психологом і беруть участь у спеці-
альному тестуванні щодо визначення у особи ознак психічного роз-
ладу. Зазвичай більшість німців такий тест з першого разу не про-
ходять. Головне, що вартість цих заходів може сягати 750 євро, а їх 
тривалість – від 1 до 12 місяців1. Насправді головною метою цих 
курсів для водіїв є не стільки їх навчання, скільки усвідомлення влас-
ної ризикованої та іншої поведінки, небезпечної для них самих та 
інших учасників дорожнього руху. 

Узагальнення сучасної європейської практики показує, що спи-
сання/нарахування штрафних балів рекомендується здійснювати за 
такі види правопорушень у сфері дорожнього руху: 

1) перевищення дозволеної швидкості;
2) керування автомобілем у стані алкогольного чи наркотичного 

сп’яніння;
3) порушення правил використання ременів безпеки, шоломів 

й дитячих утримуючих пристроїв;
4) проїзд на заборонний сигнал світлофору; 
5) порушення правил проїзду перехресть; 
6) здійснення небезпечного обгону;
7) порушення правил дотримання безпечної відстані між тран-

спортними засобами; 
8) ненадання переваги пішоходам при перетині ними дороги; 
9) використання мобільних телефонів за кермом у заборонений 

спосіб; 
10) втеча водія після ДТП2 тощо. 
Щодо ефективності системи штрафних балів, то вона є неодноз-

начною. 
Зокрема, найбільша її результативність досягається у перший рік 

запровадження і сягає таких показників скорочення аварійних ситу-
ацій порівняно з попереднім роком: Данія – 14 %; Іспанія – 7,6 %; 

1  Idiotest in Germany. URL: https://speakstarter.com/en/articles/interesting-informa-
tion/idiotest-in-germany/ (дата звернення: 14.05.2022)

2  Best Point: Criteria for BEST Practice Demerit POINT Systems / The European 
Commission, Austrian Road Safety Board, 2012. 36 p. URL: https://etsc.eu/wp-content/
uploads/2014/03/BPHandBook.pdf (дата звернення: 14.05.2022)
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Франція – 7 %; Італія – 3,2 %; Ірландія – 1,4 %. Зазвичай упродовж 
кількох років після уведення системи штрафних балів для водіїв 
кількість ДТП повертається на попередній рівень1. Хоча існують 
і якісно протилежні думки. Зокрема, західними ученими із застосу-
ванням трьох квазі-експериментальних підходів була надана оцінка 
причинно-наслідкового впливу введення системи штрафних балів на 
поведінку водіїв в Іспанії у 2006 р. Науковці емпіричним шляхом до-
вели, що ця система зумовила зменшення кількості порушників до-
рожнього руху на 14 %. Указаний позитивний ефект стримування 
водіїв пов’язується із суворістю такого покарання. Також було об-
ґрунтовано, що ефективність системи штрафних балів з часом не лише 
не зменшилась, а, навпаки, посилилась2. Є думка, що подібні дослі-
дження потребують подальшого здійснення у межах окремих країн 
та з урахуванням національних особливостей дотримання громадя-
нами безпеки дорожнього руху. 

В Україні планується запровадити європейську систему штрафних 
балів. Для цього у парламенті зареєстровано проект Закону України 
«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні право-
порушення та інших законів України щодо впровадження обліку 
штрафних балів за правопорушення у сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху» № 6502 від 5 січня 2022 р.3 Наразі він перебуває 
у відповідному комітеті Верховної Ради України на обговоренні. 

Окрім штрафів, до водіїв у західних країнах нерідко застосову-
ються й інші заходи матеріального характеру. Йдеться про практику 

1  SWOV Fact sheet: Demerit Points Systems / Institute for Road Safety Research. 
Leidschendam, The Netherlands, 2012. 5 р. URL: https://swov.nl/sites/default/files/publi-
caties/gearchiveerde-factsheet/uk/fs_demerit_points_archived.pdf (дата звернення: 
14.05.2022)

2  Rebollo-Sanz Y., Rodríguez-López J., Rodríguez-Planas N. Penalty-point system, 
deterrence and road safety: A quasi-experimental analysis. Journal of Economic Behavior 
and  Organization. 2021. Vol. 190. Р. 408–433. doi: https://doi.org/10.1016/j.
jebo.2021.08.007. 

3  Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
та інших законів України щодо впровадження обліку штрафних балів за правопору-
шення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху: проект Закону України від 
5.01.2022 р. № 6502. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/38729 (дата звер-
нення: 21.05.2022)
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збільшення розміру вартості страхового полісу для осіб, які допуска-
ють порушення правил дорожнього руху й вимог транспортної без-
пеки. Так, у США станом на 2022 р. середня вартість автострахуван-
ня на рік становила 1,8 тис. дол. США. При цьому на такий розраху-
нок впливає до 12 різних чинників (штат проживання, стать і вік водія, 
його страхова історія тощо). Одним із індикаторів, що враховуються, 
є факт попереднього притягнення водія до юридичної відповідаль-
ності за порушення правил дорожнього руху, а так само його тяжкість 
та повторність. Наприклад, для 40-річного власника автомобіля чо-
ловічої статі з чистою страховою історією (без страхових випадків) 
щорічна вартість страхового полісу коштуватиме 1 771 дол. США. 
Вона може збільшитись у певних випадках: притягнення до адміні-
стративної відповідальності за перевищення швидкості – 2 138 дол. 
США; участь у ДТП з вини водія – 2 521 дол. США; засудження за 
управління автомобілем у стані алкогольного сп’яніння – 3 421 дол. 
США1. Тобто вартість страховки при вчиненні окремих правопору-
шень у сфері дорожнього руху у цій країні може подвоїтись. 

Аналогічний досвід має місце в європейських країнах. У Великій 
Британії більшість страхових компаній при наявності у особи суди-
мості за учинення автотранспортного злочину взагалі відмовляться 
від надання своїх послуг через високий ризик страхового випадку й, 
відповідно, необхідності у подальшому компенсувати його наслідки. 
Однак навіть якщо деякі страховики погодяться співпрацювати з та-
ким водієм, вартість їх послуг буде значно вищою, ніж для водіїв, які 
не порушують правила дорожнього руху. Зокрема, станом на 2021 р. 
середня вартість щорічної страховки автомобіля у Великій Британії 
варіювалась залежно від кількості допущених правопорушень (у фун-
тах стерлінгах): без порушень – 600; 1–762; 2–986; 3–1 221; 4–1 684; 
5–1 8292. Виходить, що при систематичному ігноруванні вимог тран-
спортної безпеки вартість страхування автомобіля у цій країні може 

1  Sham J. Average cost of car insurance in May 2022. URL: https://www.bankrate.com/
insurance/car/average-cost-of-car-insurance/ (дата звернення: 16.05.2022)

2  Compare  ca r  i n su rance  fo r  conv ic t ed  d r ive r s .  URL:  h t tp s : / /
www.moneysupermarket.com/car-insurance/convicted-drivers/ (дата звернення: 
16.05.2022)
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збільшитись утричі. Подібний досвід широко застосовується й в ін-
ших державах світу1.

Матеріальний характер юридичної відповідальності за найбільш 
суспільно небезпечні прояви у царині дорожнього руху та експлуата-
ції транспорту у багатьох західних країнах може виражатись й у 
конфіскації транспортного засобу. Нерідко його примусове вилучен-
ня відбувається у випадку призначення судом винному водієві пока-
рання у виді позбавлення волі. 

Цивільно-правова відповідальність у сфері безпеки дорожнього 
руху виражається у повному або частковому стягненні, як правило, 
у судовому порядку з особи, винної у порушенні правил дорожнього 
руху, матеріальної і моральної шкоди. Матеріальна шкода пов’язується 
із компенсацією знищеного або пошкодженого чужого транспортно-
го засобу унаслідок ДТП, а також витрат постраждалих учасників 
дорожнього руху на лікування, протезування та ін. Моральна шкода 
у межах відповідних цивільних позовів з боку жертв ДТП до винно-
го водія-відповідача оцінюється у грошовому еквіваленті. Вона може 
виражатись у моральних стражданнях, переживаннях, депресіях, 
фобіях, появі інших психічних розладів у постраждалих осіб. 

У сфері, що розглядається, допускається також дисциплінарна 
відповідальність. У зарубіжних країнах є прецеденти, коли робото-
давці або керівництво враховують дотримання підлеглими правил 
дорожнього руху. Такі обставини можуть братись до уваги при роз-
гляді питання щодо подальшого кар’єрного зростання, поліпшення 
умов праці та її оплати, надання пільг, перегляду умов особистого 
трудового договору або контакту та ін. Особливо чутливою подібна 
практика за кордоном має місце у сфері державної служби, коли по-
ведінка службових осіб різних рангів і посад не відповідає нормам 
професійної етики. В окремих випадках суспільно небезпечна пове-
дінка, яка призвела до тяжких наслідків або суспільно шкідливі дії, 
що вчинені особою у зв’язку із керуванням особистим, а тим більше 
службовим, транспортом можуть стати причиною звільнення із за-
йманої посади. 

1  Козар Д. К. Зарубіжний досвід забезпечення патрульною поліцією безпеки 
дорожнього руху. Честь і закон. 2020. № 1. С. 52–58.
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Правова охорона суспільних відносин у досліджуваній сфері хоча 
й посідає власне місце у системі запобігання таким правопорушенням, 
однак вона не відіграє у зарубіжних країнах ключової ролі у цій ді-
яльності. Тому виникає необхідність у вивченні інших аспектів, які 
стосуються царини дорожнього руху. 
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Розділ 5
ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА: 
ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ, 
ХАРАКТЕРИСТИКА В ОКРЕМИХ 
ДЕРЖАВАХ

5.1 Дорожня інфраструктура  
як складова безпеки  
дорожнього руху

Дорожня інфраструктура є невід’ємною частиною соціальної сис-
теми, що представлена у виді умовного трикутника. Його вершини 
утворюють важливі й взаємопов’язані між собою елементи, якими 
є дороги, транспортні засоби та учасники дорожнього руху. Від до-
сконалості кожної із перелічених складових залежить рівень безпеки 
дорожнього руху й, відповідно, стан злочинності у цій сфері. Згідно із 
результатами досліджень ВООЗ дорожня інфраструктура безпосеред-
ньо пов’язана зі смертельними та іншими тяжкими наслідками, які 
настають унаслідок ДТП. Було встановлено, що покращення якості 
доріг, зокрема стандартів їх проектування, які враховують безпеку всіх 
учасників дорожнього руху, має вирішальне значення для досягнення 
позитивного результату у галузі дорожньо-транспортної безпеки1. 

Методологія пізнання цієї проблематики й глибина розв’язання ука-
заної наукової задачі включає низку важливих питань, які стосуються: 

– розкриття сутності дорожньої інфраструктури;
– пошуку додаткових аргументів на користь обґрунтування гіпо-

тези щодо істотного впливу на стан безпеки дорожнього руху не лише 
правових, а й економічних чинників;

1  Global status report on road safety 2018: summary. Geneva: World Health Organiza-
tion. URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/277370/WHO-NMH-NVI-
18.20-eng.pdf?ua=1 (дата звернення: 6.06.2022)
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– установлення причин прискіпливої уваги у західних та інших 
країнах світу до якості дорожньої інфраструктури; 

– надання загальної характеристики й виділення особливостей 
дорожньої інфраструктури у країнах, які запровадили високі стандар-
ти у цій сфері й досягли гарної якості доріг.

У літературі застосовуються різні наукові категорії для опису 
й оцінки дорожнього господарства. Найчастіше використовуються 
поняття транспортної, дорожньої-транспортної або просто дорожньої 
інфраструктури. Загалом під інфраструктурою (від лат. infra – нижче, 
під і лат. structura – будівля, розташування) розуміють сукупність 
споруд, будівель, систем і служб, необхідних для функціонування 
галузей матеріального виробництва та забезпечення умов життєді-
яльності суспільства1. Окремим різновидом інфраструктури є тран-
спортна. Залежно від акцентуації уваги на різних її проявах, а також 
застосуванні відмінних дослідницьких концепцій виділяють до семи 
підходів щодо визначення поняття транспортної інфраструктури: 
організаційно-правовий, діяльнісний, інституціональний, логістич-
ний, комплексний, безпеко-орієнтований, євроінтеграційний2. Одним 
з найбільш удалих вважається той, відповідно до якого транспортна 
інфраструктура – це сукупність підприємств, які займаються ремон-
том, будівництвом та реконструкцією, а також експлуатаційним утри-
манням доріг, мостів та інших дорожніх шляхів. Транспортна інфра-
структура забезпечує наявність рівних та якісних доріг, а також збе-
рігання їх у гарному стані3.

Беручи до уваги, що у цій праці досліджується саме один із ви-
робничих різновидів інфраструктури, яким є дороги, ураховуючи, що 
саме останні охоплюються виділеною вище умовною трьохкомпо-

1  Инфраструктура. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/19986 (дата звер-
нення: 6.06.2022)

2  Лавренюк Н. Поняття транспортної інфраструктури в умовах інтеграційних 
процесів Україна – ЄС. Юридичнй вісник. 2018. № 4. С. 82–88. 

3  Транспортна інфраструктура. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0 %A2 %D
1 %80 %D0 %B0 %D0 % BD%D1 %81 %D0 %BF%D0 %BE%D1 %80 %D1 %82 %D0 %B
D%D0 %B0_%D1 %96 %D0 %BD%D1 %84 %D1 %80 %D0 %B0 %D1 %81 %D1 %82 %D
1 %80 %D1 %83 %D0 %BA%D1 %82 %D1 %83 %D1 %80 %D0 %B0 (дата звернення: 
6.06.2022)
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нентною соціальною системою, тому наполягається на вивченні саме 
дорожньої інфраструктури, виходячи із зарубіжної практики у цій 
галузі. Вона включає сучасні стандарти щодо проектування, органі-
зації будівництва, реконструкції, ремонту, утримання, контролю 
якості доріг, використання матеріалів, принципів функціонування 
дорожнього господарства та інших аспектів їх впливу на стан без-
пеки дорожнього руху у провідних країнах світу. До того ж у Страте-
гії підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2024 р. 
одним із головних напрямів зменшення смертності й тяжкого трав-
мування у цій царині в Україні виділяється розвиток саме дорожньої 
інфраструктури1, а не подібних категоріальних сурогатів. Тому вона 
вивчатиметься у цьому підрозділі також крізь призму її змістовного 
наповнення в указаній Стратегії. 

Окремим блоком питань, які заслуговують на увагу, є встановлен-
ня кореляційних зв’язків між видатками на дорожню інфраструктуру, 
якістю доріг та станом безпеки дорожнього руху у розрізі окремих 
держав світу. Це є фактично логічним продовженням обґрунтування 
одного із лейтмотивів дослідження зарубіжного досвіду в указаній 
сфері, який був здійснений у попередньому підрозділі цієї праці. 

Для цього скористаємось кількома джерелами кримінологічно 
значущої статистичної інформації:

1) дані Організації економічного співробітництва та розвитку 
(ОЕСР) щодо обсягу інвестицій у транспортну інфраструктуру, вклю-
чаючи її центральну складову – дорожню інфраструктуру. Визнача-
ється у відсотках до ВВП;

2) відомості Всесвітнього економічного форуму (World Economic 
Forum) щодо якості дорожньої інфраструктури. Іноді його називають 
індексом якості доріг (Road Quality Index). Він разом із 11-ма іншими 
показниками лягає в основу визначення глобального індексу конку-
рентоспроможності (The Global Competitiveness Index) 137 країн 
світу. Рейтинг держав формується на підставі отриманих балів (від 1 

1  Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні 
на період до 2024 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 р. 
№ 1360-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1360–2020-%D1 %80#Text/ (дата 
звернення: 6.06.2022)
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до 7) у перебігу статистичного порівняння й за результатами опиту-
вання керівників компаній;

3) узагальнена інформація Європейської обсерваторії безпеки до-
рожнього руху (European Road Safety Observatory) щодо стану без-
пеки дорожнього руху в окремих європейських країнах. Вона вира-
жається у відносних показниках смертності від ДТП у розрахунку на 
один мільйон населення. 

Як було наголошено вище у монографії, особлива увага у цьому 
дослідженні через указані вже обставини приділятиметься країнам ЄС, 
а також деяким іншим азійським, північноамериканським державам, 
які у цілому досягли значних успіхів у побудові якісних і безпечних 
доріг. Послідовність країн у наступній таблиці, що пропонується, від-
повідатиме їх рейтингу, виходячи зі стану безпеки дорожнього руху. 

Таблиця 5.1
Характеристика стану безпеки дорожнього руху в окремих країнах 

Європи за фінансуванням транспортної інфраструктури  
та якістю доріг

№ 
з/п Країна

Інвестиції 
у транспортну 
інфраструктуру 
(у % до ВВП)1

Якість 
дорожньої 

інфраструктури 
у 2018 р.

(балів/місце 
у світі) 2

Показник 
смертності при 
ДТП на 1 млн 
населення 
(2020 р.)32008 р. 2019 р.

1 Норвегія 0,8 1,5 4,3/58 17
2 Швеція 0,9 0,9 5,5/18 20

1  Inland transport infrastructure investment share of GDP remains stable in OECD. 
URL: https://www.itf-oecd.org/inland-transport-infrastructure-investment-share-gdp-
remains-stable-oecd (дата звернення: 6.06.2022)

2  Quality of road infrastructure. URL: https://reports.weforum.org/global-
competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/#series=EOSQ057 (дата 
звернення: 6.06.2022)

3  Road safety targets: Monitoring report / European Road Safety Observatory, 2021. 
8 р. URL: https://ec.europa.eu/transport/road_safety/system/files/2021–12/ERSO_ROAD_
SAFETY_TARGETS_ MONITORING_Nov2021_final.pdf (дата звернення: 6.06.2022); 
Головкін Б. М. Оцінка дорожньо-транспортної аварійності та тяжкості її наслідків 
в Україні. Проблеми законності. 2022. Вип.  156. С. 52–75.
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3 Ісландія 2,0 0,5 4,5/47 22
4 Швейцарія 1,5 1,2 6,3/3 26
5 Данія 0,6 0,8 5,5/13 28
6 Іспанія 1,6 0,5 5,5/16 29
7 Ірландія 1,2 0,3 4,6/41 30
8 ФРН 0,7 0,8 5,5/15 33
9 Австрія 0,9 0,6 6,0/9 39
10 Франція 1,0 0,9 6,0/7 39
11 Італія 1,3 0,6 4,5/45 40
12 Фінляндія 0,6 0,8 5,4/21 40
13 Польща 1,5 0,6 4,1/65 66
14 Болгарія 0,9 1,2 3,4/93 67
15 Румунія 3,2 1,2 2,7/120 85
16 Україна 0,61 4,92 2,4/130 85

Інформація, наведена у табл. 5.1, потребує відповідних пояснень. 
Серед наведених європейських країн з найвищим рівнем безпеки до-
рожнього руху простежується їх відносно високий рейтинг щодо 
якості доріг. Найкраща дорожня інфраструктура має місце у Швей-
царії, Франції, Австрії, ФРН та Іспанії. При цьому країни-члени ЄС 
з найвищим показником смертності від ДТП (Румунія, Болгарія, 
Польща) мають й найгірші серед розглянутих держав дороги. Тобто 
за цим показником прослідковуються чіткі кореляційні взаємозв’язки. 

Якщо ж вивчати цей показник у глобальному розрізі, то десятка 
країн із найкращими дорогами виглядає так: Об’єднані Арабські 
Емірати (ОАЕ), Сінгапур, Швейцарія, Гонконг, Нідерланди, Японія, 
Франція, Португалія, Австрія, США. Тоді як найменш якісні дороги 
існують у: Мавританії, Конго, Гаїті, Мадагаскарі, Гвінеї, Ємені, Па-
рагваї. Що стосується України, то у ній, виходячи з індексу якості 

1  Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України: Закон України від 28.12.2007 р. № 107 – VI. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/107–17#Text (дата звернення: 6.06.2022)

2  Про Державний бюджет України на 2019 рік: Закон України від 23.11.2018 р. 
№ 2629 – VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629–19#top (дата звернення: 
6.06.2022)

Закінчення табл. 5.1
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доріг, одна з найгірших дорожніх інфраструктур у світі. Адже наша 
держава перебуває на 130 сходинці зі 137 досліджених країн.

Аналіз та узагальнення показника інвестицій у транспортну інф-
раструктуру демонструє не настільки очевидні взаємозалежності зі 
станом безпеки дорожнього руху. Однак це на перший погляд. Як не 
дивно, у 2019 р. у структурі вивчених країн найбільші капіталовкла-
дення (у відносному вираженні) у дорожню інфраструктуру зафіксо-
вані саме в Україні. Вони сягнули майже 50 млрд грн., що становить 
4,9 % ВВП. Звідси може виникнути логічне запитання: чому у держа-
ві з великими інвестиціями у цю сферу мають місце неякісні дороги? 
На це є декілька відповідей: 

1) Україна є не лише найбільшою за площею (603,7 км2)1 країною 
Європи. Вона посідає 7 сходину серед європейських держав та 17 – 
серед усіх країн світу за протяжністю доріг, яка сягає 419,7 тис. км2;

2) держава майже увесь період своєї незалежності фінансувала 
сферу дорожнього руху за залишковим принципом; 

3) в Україні Урядом, Укравтодором, органами місцевого самовря-
дування традиційно ставка робиться переважно не на капітальний, 
а поточний ремонт доріг й реконструкцію окремих елементів дорож-
ньої інфраструктури;

4) насправді 50 млрд грн, які Україна освоїла у 2019 р. на будів-
ництво доріг, є не такою ж і значною сумою, особливо якщо перево-
дити ці кошти у тверду валюту (1,8 млрд євро) та порівнювати із 
дорожніми бюджетами економічно розвинених держав світу; 

5) більш-менш достатнє фінансування дорожнього господарства 
та спроби його розвитку на стратегічній основі у нашій державі мож-

1  Список країн Європи за площею. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0 %A1 
%D0 %BF%D0 %B8 %D1 %81 %D0 %BE%D0 %BA_%D0 %BA%D1 %80 %D0 %B0 %D
1 %97 %D0 %BD_%D0 %84 %D0 %B2 %D1 %80 %D0 %BE%D0 %BF%D0 %B8_%D0 %
B7 %D0 %B0_%D0 %BF%D0 %BB%D0 %BE%D1 %89 %D0 %B5 %D1 %8E (дата звер-
нення: 6.06.2022)

2  Список країн за загальною довжиною автошляхів. URL: https://uk.wikipedia.org/
wiki/%D0 %A1 %D0 %BF%D0 %B8 %D1 %81 %D0 %BE%D0 %BA_%D0 %BA%D1 %8
0 %D0 %B0 %D1 %97 %D0 %BD_%D0 %B7 %D0 %B0_%D0 %B7 %D0 %B0 %D0 %B3 
%D0 %B0 %D0 %BB%D1 %8C%D0 %BD%D0 %BE%D1 %8E_%D0 %B4 %D0 %BE%D
0 %B2 %D0 %B6 %D0 %B8 %D0 %BD%D0 %BE%D1 %8E_%D0 %B0 %D0 %B2 %D1 %
82 %D0 %BE%D1 %88 %D0 %BB%D1 %8F%D1 %85 %D1 %96 %D0 %B2 (дата звернен-
ня: 6.06.2022) 
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на пов’язувати із проектом «Велике будівництво» (програма Прези-
дента України щодо масштабної розбудови якісної інфраструктури). 
Однак вагомі результати цього проекту, отримані протягом 2020–
2022 рр. у виді тисяч кілометрів якісно побудованих доріг, десятків 
мостів, дорожніх розв’язок тощо були нівельовані їх свідомим зни-
щенням або пошкодженням у перебігу військових дій з боку росій-
ських окупаційних сил. Іноді мости вимушено підривались військо-
вослужбовцями Збройних Сил України з метою блокування наступу 
ворога. Зокрема, за даними Укравтодору, в Україні станом на червень 
2022 р. було знищено 24 тис. км доріг, 302 мости, шляхопроводи 
й естакади. Для відновлення зруйнованих об’єктів дорожньої інфра-
структури потрібно до чотирьох років, а їх вартість оцінюється у по-
над 900 млрд грн1.

Серед указаних у табл. 5.1 країн найбільші інвестиції (у віднос-
ному вираженні) у транспортну інфраструктуру у 2019 р. здійснюва-
ли Норвегія, Швейцарія, Болгарія і Румунія. Їх витрати перебували 
у межах 1,2–1,5 % ВВП. Найменше на ці потреби у цей період інвес-
тували Ірландія, Іспанія, Австрія та деякі інші країни (0,3–0,6 % ВВП). 

Більш чітке уявлення у вивченні зазначеного питання формується, 
якщо оцінити асигнування транспортної інфраструктури в указаних 
вище державах в абсолютному вимірі. Слід ураховувати, що ці країни 
належать відповідно до класифікації Світового банку до держав із 
високим рівнем доходів. Станом на 2020 р. у них ВВП на душу на-
селення перебувало у межах 22–63 тис. євро2. Більше того, у цьому 
ж році цими країнами сферу транспортної інфраструктури було про-
фінансовано у такому розмірі (у млрд євро): Іспанія – 6,3; Австрія – 
2,5; Ірландія – 0,93. 

1  На відновлення українських доріг знадобиться 2–4 роки. URL: https://
sundries.com.ua/na-vidnovlennia-ukrainskykh-dorih-znadobytsia-2–4-roky/ (дата звер-
нення: 6.06.2022)

2  Real GDP per capita. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/
sdg_08_10/default/bar?lang= en (дата звернення: 13.05.2022)

3  Transport infrastructure investment and maintenance. URL: https://
www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/data/itf-transport-statistics/transport-infra-
structure-investment-and-maintenance_g2 g55573-en?parentId=http%3A%2F%2F
instance.metastore.ingenta.com%2Fcontent%2Fcollection%2Ftrsprt-data-en (дата звер-
нення: 13.05.2022)
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Водночас необхідно підкреслити, що у більшості аналізованих 
у табл. 5.1 країнах протягом 2008–2019 рр. відбулось зменшення (іно-
ді у кілька разів) інвестицій у транспортну, у тому числі дорожню, 
інфраструктуру. Наприклад, за цей період часу в Ірландії таке фінан-
сування скоротилось у чотири рази (з 1,2 до 0,3 млрд євро), в Іспанії – 
у понад три рази (з 1,6 до 0,5 млрд євро), в Австрії – у півтора рази (з 
0,9 до 0,6 млрд євро). Звідси може скластись помилкове судження, що 
на стан безпеки дорожнього руху фінансування цієї галузі впливає 
несуттєво. Однак насправді це означає, що розвинені західні країни 
світу навіть попри незначні (порівняно з іншими державами) інвес-
тиції у сферу транспортної інфраструктури на сучасному етапі до-
сягли високих показників транспортної безпеки завдяки, окрім іншо-
го, попереднім солідним асигнуванням цього напряму своєї державної 
політики. На теперішній час їм вистачає виділених коштів для під-
тримки дорожнього господарства на належному рівні шляхом ремон-
ту доріг та проведення несуттєвих реновацій дорожньої інфраструк-
тури. 

Взагалі-то у загальносвітовому масштабі станом на 2019 р. най-
більші інвестиції у транспортну інфраструктуру вкладаються у таких 
країнах, як (у млрд євро): КНР – 709,7 (!); США –105,8; Японія – 50,4; 
Велика Британія – 22,9; Франція – 21,31. До сучасних тенденцій на 
світовому ринку капіталовкладень у транспортну й дорожню інфра-
структуру можна віднести таке (2019 р.):

– середні інвестиції усіх країн світу у відсотках до ВВП залиша-
лися стабільними на рівні 0,7 %; 

– КНР є лідером у цій галузі як за абсолютними, так й відносни-
ми показниками. Протягом 2008–2019 рр. ця країна збільшила капі-
таловкладення у дороги й транспорт утричі; 

– простежується світовий тренд щодо переспрямування асигну-
вання з доріг на залізницю. Особливо це помітно у Словенії, Франції, 
Мексиці, Канаді та Люксембурзі; 

1  Transport infrastructure investment and maintenance. URL: https://
www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/data/itf-transport-statistics/transport-infra-
structure-investment-and-maintenance_g2 g55573-en?parentId=http%3A%2F%2F
instance.metastore.ingenta.com%2Fcontent%2Fcollection%2Ftrsprt-data-en (дата звер-
нення: 13.05.2022)
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– найбільше у відносному вираженні витрачається на утримання 
доріг в Австрії, Італії, Данії, Новій Зеландії та Словенії; 

– найвагоміше зростання (79 %) інвестицій у дороги у 2008–
2019 рр. зафіксовано у Новій Зеландії1.

З урахуванням наведених результатів можна дійти проміжних 
висновків, що на стан безпеки дорожнього руху істотним чином все 
ж таки, окрім іншого, впливають економічні чинники. Вони виража-
ються не лише у рівні добробуту окремих держав світу. Рівень смерт-
ності й дорожньо-транспортного травматизму корелює із обсягом 
інвестицій у дорожню інфраструктуру і, як наслідок, з якістю доріг, 
що експлуатуються у конкретних країнах світу. 

Ще одне питання, яке потребує відповіді, пов’язується з пошуком 
обставин, через які у розвинених державах постійно модернізуються 
існуючі стандарти будівництва й експлуатації дорожньої інфраструк-
тури, а національні уряди готові виділяти на ці потреби десятки і на-
віть сотні мільярдів євро. Класичне пояснення такій ситуації пере-
буває на поверхні. Воно зводиться до взятих країнами відповідних 
зобов’язань у межах Глобальних цілей ООН та багатьох європейських 
стратегій і програм, спрямованих на підвищення рівня безпеки до-
рожнього руху.

Однак справжні й найбільш глибинні причини, які мотивують 
держави витрачати колосальні кошти на потреби дорожнього госпо-
дарства, мають, як це не парадоксально звучить, економічну і мате-
ріальну основу. Недарма у підрозділі 1.2 монографії наголошувалось 
на економічній інституційній засаді безпеки дорожнього руху. Звідси 
обстоюється позиція, що проблему безпеки дорожнього руху необ-
хідно розглядати крізь призму капіталістичного устрою сучасного 
життя та механізмів ринкової економіки, особливо властивих західним 
державам та іншим економічно міцним країнам світу. Сталося так, 
що найбільші витрати на транспортну інфраструктуру мають місце 
саме у КНР, США, Японії, Великій Британії та Франції. Перелічені 
країни природно є членами Великої двадцятки (G20), а також Великої 

1  Inland transport infrastructure investment share of GDP remains stable in OECD. 
URL: https://www.itf-oecd.org/inland-transport-infrastructure-investment-share-gdp-
remains-stable-oecd (дата звернення: 6.06.2022)



Розділ 5. Дорожня інфраструктура: поняття, значення, характеристика...

108

сімки (G7), окрім КНР. Вони традиційно шукають будь-які шляхи 
посилення власного економічного домінування, що є ключем до по-
літичного панування у світі. 

На теперішній час політика держав у сфері розвитку дорожньої 
інфраструктури зводиться до аналізу доходів і витрат й обрання 
на цій підставі оптимального варіанту розбудови дорожньої мере-
жі. За результатами досліджень економістів з Університету Мері-
ленду (США), інвестиції в інфраструктуру, включаючи дорожню, 
сприяють зростанню ВВП країни у пропорції витрат і доходів як 
1:3 відповідно1. 

В Україні також здійснюються спроби врахування позитивного 
зарубіжного досвіду у цій сфері. На це вказує згаданий вище інфра-
структурний проект «Велике будівництво». За оцінками фахівців 
Київської школи економіки, тіснота зв’язків дорожнього будівництва 
з іншими галузями зумовлює мультиплікатор випуску, рівний 2,3–2,6. 
Інші ефекти, такі як вплив доходу та відповідне збільшення спожи-
вання, створюють більшу оцінку мультиплікатора, від 4,4 до 5,5. 
У разі відсутності військових дій в України планувалось, що сукуп-
ність проектів дорожнього будівництва протягом 2020–2023 рр. ство-
рили б додатковий приріст ВВП нашої держави у розмірі 2,2 %2. 

На теперішній час у структурі інвестицій у внутрішню транспорт-
ну галузь переважає фінансування саме доріг, на які приходиться 
58,2 % (2016 р.) усіх коштів. Доказом спрямованості держав світу на 
отримання дивідендів від інвестування у сферу дорожньої інфраструк-
тури є такі глобальні проєкти: 

а) Трансєвропейська транспортна мережа (TEN-T) – реалізується 
з 1990 р. до цього часу, протягом 2014–2020 рр. на її реалізацію виді-
лено 26 млрд євро; 

1  Road to Growth: The Case for Investing in America’s Transportation Infrastructure. 
URL: https://s3.amazonaws.com/brt.org/staging-qeOOpdhhbbqqq3/2015.09.16-Infrastru
ctureReport-Final.pdf (дата звернення: 8.06.2022); The State of U. S. Infrastructure. URL: 
https://www.cfr.org/backgrounder/state-us-infrastructure (дата звернення: 7.06.2022)

2  Шоломицький Ю., Дейсан І., Шоломицька О. та ін. Оцінка економічних ефек-
тів програми «Велике будівництво» в 2020–2023 роках / Київська школа економіки; 
Укравтодор. Київ, 2021. 56 с.
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Мал. 5.1. Схема Трансєвропейської транспортної мережі

б) Золотий чотирикутник Індії – найбільша шосейна мережа Індії 
(5,8 тис. км) і п’ята – у світі, будувалась протягом 2001–2012 рр., 
вартість проекту становить 8,4 млрд дол. США; 

Мал. 5.2. Схема Золотого чотирикутника Індії
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в) Панамериканське шосе – найдовша автомобільна траса світу 
довжиною 48 тис. км, проходить територією 14 країн Північної та 
Південної Америки;

Мал. 5.3. Схема Панамериканського шосе

г) «Один пояс, один шлях» – інфраструктурна стратегія КНР щодо тран-
спортного об’єднання 65 країн, на які приходиться третина світового ВВП1.

Мал. 5.4. Схема інфраструктурної стратегії КНР «Один пояс, один шлях» 
1  Transport infrastructure trends and regional development. URL: https://

www.oecd- i l ib ra ry.org / s i t es /512e786f -en / index .h tml? i temId=/conten t /
component/512e786f-en (дата звернення: 7.06.2022)
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Як показує практика, мультиплікативний економічний та інший 
ефект інвестицій у розвиток дорожньої інфраструктури виражається 
у такому:

1) пришвидшення обміну товарами; 
2) зниження вартості торгівлі;
3) посилення регіональної конкурентоспроможності; 
4) підвищення рівня життя сільського населення шляхом розши-

рення його можливостей для працевлаштування у міському середови-
щі; 

5) економія часу на дорогу;
6) прискорення транспортного трафіку збільшує питому вагу 

одноденних бізнес-поїздок й покращує ділову взаємодію (з 1994 р. 
близько півмільярда пасажирів перетнули тунель під Ла-Маншем, що 
з’єднує Лондон з Парижем усіма видами транспорту); 

7) скорочення негативного впливу автомобілів на екологію через 
менше перебування людей у заторах1; 

8) посилення привабливості країн для внутрішнього й зовнішньо-
го туризму тощо. 

Іншими словами, без досконалої дорожньої інфраструктури роз-
винені держави світу не лише не забезпечили б високі показники 
безпеки дорожнього руху, а об’єктивно не змогли б досягнути великих 
успіхів в економіці. 

5.2 Розвиток дорожньої інфраструктури 
у країнах ЄС та США

Самостійним елементом методології цього дослідження є вивчен-
ня прогресивного досвіду зарубіжних країн щодо проектування, бу-
дівництва, ремонту доріг та інших напрямів діяльності, спрямованих 
на покращення дорожньої інфраструктури. Пропонується продемон-
струвати цей блок знання на прикладі окремих держав. Одні з них 

1  Transport infrastructure trends and regional development. URL: https://www.oecd- 
ilibrary.org/sites/512e786f-en/index.html?itemId=/content/component/512e786f-en (дата 
звернення: 7.06.2022)
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мають високий рівень безпеки дорожнього руху, а інші – відзнача-
ються якісно побудованими дорогами. Йдеться передусім про Шве-
цію, Норвегію, Швейцарію, Нідерланди й США.

Швеція є унікальною скандинавською країною, яка вперше 
у 1997 р. на інституційному рівні почала впроваджувати різні напря-
ми стратегії Vision Zero. Її результатом стали мінімальні показники 
смертності й дорожньо-транспортного травматизму, а також висока 
якість доріг (18 місце у глобальному рейтингу)1. Щорічний бюджет 
Швеції на транспортну інфраструктуру сягає 5 млрд євро (2020 р.)2.

Ця країна характеризується особливим підходом до розбудови 
дорожньої інфраструктури. З цією метою навіть прийнятий окремий 
нормативно-правовий акт у виді Національного плану транспортної 
системи Швеції на 2018–2029 рр. (Nationell plan för transportsystemet 
2018–2029 – Sammanställning och läshänvisning). У ньому пріоритет 
надається заходам щодо: розвитку регіональної дорожньої мережі; 
зменшення часу знаходження у дорозі у сільській місцевості; обме-
ження швидкості руху транспортних засобів; підвищення зручності 
користування дорожньою інфраструктурою пішоходами й велосипе-
дистами; посилення природоохоронної складової при будівництві 
автошляхів; зменшення інтенсивності трафіку автомобільних доріг 
за рахунок розвитку перевезень пасажирів і вантажів залізницею; 
подальшої розбудови транскордонних маршрутів, зокрема, які про-
лягають з території Норвегії, та ін.3

Змінивши парадигму запобігання правопорушенням у сфері до-
рожнього руху та експлуатації транспорту, шведи усвідомили 

1  Quality of road infrastructure. URL: https://reports.weforum.org/global-
competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/#series=EOSQ057 (дата 
звернення: 6.06.2022)

2  Transport infrastructure investment and maintenance. URL: https://
www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/data/itf-transport-statistics/transport-infra-
structure-investment-and-maintenance_g2 g55573-en?parentId=http%3A%2F%2F
instance.metastore.ingenta.com%2Fcontent%2Fcollection%2Ftrsprt-data-en (дата звер-
нення: 8.06.2022)

3  Nationell plan för transportsystemet 2018–2029 – Sammanställning och läshänvis-
ning. URL: https://bransch.trafikverket.se/contentassets/0e77669ba6f348f6bbf790a15682
e94f/nationell_plan_for_transportsystemet2018-2029_sammanstallning_lasanvisning.pdf 
(дата звернення: 8.06.2022)
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об’єктивний факт, що водії є звичайними людьми. І їх неможливо 
врятувати від помилок навіть застосуванням високих штрафів. Тому 
у цій країні дороги проектуються так, щоб можливі ДТП не призвели 
до смерті учасників дорожнього руху. Такий підхід охоплюється 
принципом етичного імперативу, коли відповідальність за стан без-
пеки дорожнього руху покладається не лише на водіїв, а й на уповно-
важених суб’єкти у цій сфері1. 

Типовими для Швеції є такі дорожні інфраструктурні рішення:
а) будівництво доріг «2+1»: дві смуги у різних напрямах допо-

внюються ще однією, яка може працювати в обох напрямах залежно 
від інтенсивності руху; 

б) будівництво 12,6 тис. нових дорожніх переходів для пішоходів;
в) пішохідні мости через дороги; 
г) пішохідні переходи з підсвічуванням; 
д) дорожні відбійники по боках дорожнього полотна; 
е) захисні бар’єри на велосипедних доріжках; 
є) передбачення конструктивних особливостей дороги для виму-

шеного зменшення швидкості транспортного потоку шляхом дода-
вання кільцевої розв’язки на перехресті або звуження дороги для 
автомобілів і розширення – для велосипедистів; 

ж) обігрів тротуарів та пандусів у зимовий період за допомогою 
кабелів з низьким рівнем енергоспоживання;

з) особлива методика очищення доріг у різні пори року: взимку 
сніг трамбується спеціальними машинами з подальшим його поливом 
«гарячим піском», а восени для його таяння використовується денна 
тепла температура повітря, тоді як уночі дорога поливається анти-
фризом2. 

Якість доріг у Швеції забезпечується професійним підходом до 
організації їх будівництва й утримання. На нові дороги дається гаран-
тія 10 років попри суворий шведський клімат. Уся дорожня інфра-

1  Rothschild N. How Sweden became the EU’s road safety champion. URL: https://
www.euronews.com/2018/02/20/how-sweden-became-the-eu-s-road-safety-champion 
(дата звернення: 8.06.2022)

2  Дубровик-Рохова А. Дороги без ям і майже без … аварій. День. 2018. № 114 
(2 липня). URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/dorogy-bez-yam-i-mayzhe-bez-
avariy (дата звернення: 8.06.2022)
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структура цієї країни поділена на 113 районів протяжністю 800–1 200 
км, за кожний з яких відповідає своя підрядна організація. Ефектив-
ність їх діяльності забезпечується жорстким державним контролем: 
штрафи за неналежний догляд доріг; не продовження контракту при 
недотриманні його умов; ями на дорогах першої категорії (з інтен-
сивним рухом) ремонтуються протягом 12 год.; дороги першої кате-
горії перевіряються за допомогою спеціального обладнання на до-
тримання відповідним стандартам щороку, дороги інших категорій – 
раз на 2–5 років1. Як бачимо, представлений досвід Швеції 
представляє особливий інтерес для Україні. Його рекомендується 
взяти за основу при подальшому розвиткові національної дорожньої 
інфраструктури. 

Мал. 5.5. Обслуговування доріг взимку у гірській місцевості у Швеції

Норвегія – світовий лідер за рівнем безпеки дорожнього руху (див. 
табл. 5.1), незважаючи на те, що за індексом якості доріг вона пере-
буває на 58 місці із 137 країн світу2. Сотні мільярдів євро, які заробляє 

1  Дубровик-Рохова А. Дороги без ям і майже без … аварій. День. 2018. № 114 
(2 липня). URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/dorogy-bez-yam-i-mayzhe-bez-
avariy (дата звернення: 8.06.2022)

2  Quality of road infrastructure. URL: https://reports.weforum.org/global-
competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/#series=EOSQ057 (дата 
звернення: 6.06.2022)
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ця країна від продажу вуглеводнів (нафти і газу), мудро розподіля-
ються на різні напрями соціально орієнтованої державної політики. 
Норвегія вслід за Швецією ще у 1999 р. почала запроваджувати стра-
тегію Vision Zero, складовою якої є якісні дороги. Хоча було б пере-
більшенням успіхи цієї країни у вказаній царині зводити виключно 
до якості доріг. Водночас Норвегії вдається застосовувати сучасні 
технології для будівництва нових і реконструкції існуючих автошля-
хів попри несприятливий клімат й пересічену морями, ріками, горами, 
ярами місцевість. 

Мал. 5.6. Автомобільна дорога у фіордах Норвегії

На теперішній час найбільш амбітним інфраструктурним про-
ектом Норвегії є будівництво шосе E39. Іноді його називають «авто-
страдою-фіордом1», організацією будівництва якого займається 
Норвезьке управління громадських доріг (NPRA). Прийняття рішен-
ня на користь такого будівництва має наукове підґрунтя, адже, за 
результатами проведених досліджень, у Норвегії до 2050 р. подво-

1  Примітка. Фіорд або фйорд (від норв. fiord) – довга, вузька морська затока 
с високими скелястими берегами, яка часто тягнеться далеко всередину узбережжя. 
Фіорд утворюється від затоплення морем долини колишнього льодовика. Див.: Фіорд. 
URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0 %A4 %D1 %96 %D0 %BE% D1 %80 %D0 %B4 
(дата звернення: 8.06.2022)



Розділ 5. Дорожня інфраструктура: поняття, значення, характеристика...

116

їться кількість вантажних перевезень1. Указаний проект оцінюється 
у 40 млд євро і вважається дуже складним навіть для професійних 
підрядних компаній. Він спрямований на з’єднання норвезьких міст 
Молде та Олесунн і передбачає будівництво, окрім чотирисмужної 
дороги довжиною 1 330 км, ще й кількох мостів і тунелів. Апогеєм 
цього будівництва є занурений під воду плавучий трубчастий міст2. 
Незважаючи на великі витрати, цей проект з часом неодмінно оку-
питься й сприятиме активізації бізнес-активності, оскільки: час 
подолання вказаного маршруту скоротиться з 21 год. до 10 год.; 
середня вартість перевезення вантажів з одного кінця в інший змен-
шиться аж удвічі. Наразі у Норвегії у різних муніципалітетах реа-
лізуються також десятки інших проектів щодо удосконалення до-
рожньої інфраструктури3. 

Швейцарія – держава, візитівкою якої є не лише стабільна банків-
ська система, витончені годинники, смачні сири і шоколад, мальов-
ничі Альпійські горнолижні курорти. Ця країна відзначається також 
високими показниками безпеки дорожнього руху (лише 26 смертель-
них випадків від ДТП на один мільйон населення у 2020 р.)4. І не 
останню роль у цьому відіграють швейцарські дороги, за якістю яких 
Швейцарія перебуває на третьому місці у світі5. Це не в останню 
чергу досягається завдяки значному фінансуванню сфери транспорт-

1  O’Born R., Booto G., Ebrahimi B., Vignisdóttir H. R., Wallbaum H., 
Bohne R. А. Sustainability review of Norwegian road construction and infrastructure: 
Proceedings of the 1st International Conference on Sustainable Mega Infrastructure, 2018. 
URL: https://www.researchgate.net/publication/327701388 (дата звернення: 8.06.2022)

2  Norway takes on its largest infrastructure project in modern history. URL: https://
www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/ferjefrie39/nyhetsarkiv/presenterte-ny-
bruteknologi-pa-tedx-bologna/norway-takes-on-its-largest-infrastructure-project-in-
modern-history/ (дата звернення: 8.06.2022)

3  Innovation and sustainability along Norway’s fjords. URL: https://
www.webuildvalue.com/en/infrastructure/norway-highways-fjord.html (дата звернення: 
8.06.2022)

4  Road safety targets: Monitoring report / European Road Safety Observatory, 2021. 
8 р. URL: https://ec.europa.eu/transport/road_safety/system/files/2021–12/ERSO_ROAD_
SAFETY_TARGETS_ MONITORING_Nov2021_final.pdf (дата звернення: 9.06.2022)

5  Quality of road infrastructure. URL: https://reports.weforum.org/global-
competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/#series=EOSQ057 (дата 
звернення: 6.06.2022)
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ної й дорожньої інфраструктури, яка щорічно сягає 7,7 млрд євро або 
1 % ВВП (2019 р.)1.

Прогресивний світовий та європейський досвід убезпечення до-
рожнього руху свідчить, що досягти високих результатів у цій сфері 
неможливо без проведення відповідного аудиту2. Швейцарія у цьому 
відношенні не лише не є виключенням, а, навпаки, демонструє зраз-
ковий підхід у цьому питанні. Причому аудит стосується не лише 
визначення витрат-вигод при реалізації відповідної державної полі-
тики. Він спрямований й на всебічне вивчення цієї проблеми, вклю-
чаючи її кримінологічні аспекти (причини та умови аварій, визна-
чення найбільш оптимальних з економічної та організаційної точок 
зору напрямів їх запобігання). 

У директиві 2008/96/EC Європарламенту та Євроради від 19 лис-
топада 2008 р. «Про управління безпекою дорожньої інфраструкту-
ри» наголошується, що аудит безпеки дорожнього руху необхідний 
як для встановлення ділянок з високою концентрацією аварій, так 
й для виявлення недоліків проектів дорожньої інфраструктури3. По 
цьому нормативно закріпленому шляху йде й Швейцарія щодо про-
ектування та будівництва доріг. Досягнення надмети європейського 
співтовариства щодо нульової смертності від ДТП до 2050 р. ви-
магає у цій державі прогнозування розвитку майбутнього стану 
аварійності з урахуванням інтенсивності дорожнього руху. Так, за 
оцінками спеціалістів, до 2040 р. близько 20 % автомагістралей 
Швейцарії будуть заблоковані заторами, особливо у денний час, 

1  Transport infrastructure investment and maintenance. URL: https://
www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/data/itf-transport-statistics/transport-infra-
structure-investment-and-maintenance_g2 g55573-en?parentId=http%3A%2F%2F
instance.metastore.ingenta.com%2Fcontent%2Fcollection%2Ftrsprt-data-en (дата звер-
нення: 8.06.2022 р.); Inland transport infrastructure investment share of GDP remains 
stable in OECD. URL: https://www.itf-oecd.org/inland-transport-infrastructure-investment-
share-gdp-remains-stable-oecd (дата звернення: 6.06.2022)

2  Назарова К. О., Микитюк І. С. Гоцуляк В. Д. Аудит безпеки руху як імператив 
глобалізаційних процесів та ефективного державного менеджменту. Бізнесінформ. 
2020. № 6. С. 235–244. 

3  Directive 2008/96/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 
2008 on road infrastructure safety management. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=celex%3A32008L0096 (дата звернення: 6.06.2022)
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якщо заздалегідь не вжити відповідних дорожніх інфраструктурних 
заходів1.

Мал. 5.7 Типова гірська дорога Швейцарії

На найближчі десять років швейцарський уряд виділив 16 млрд 
франків (15,3 млрд євро) на проекти щодо розширення національної 
мережі автомагістралей та оновлення доріг у міських районах. За-
плановано будівництво доріг у містах Люцерн, Лозанна, у горах Юра, 
а також другого автомобільного тунелю через Альпи. Крім цього, 
виділено додаткові кошти на проекти кантональних доріг у Женеві, 
Базелі, Берні й Вале2.

До характерних ознак сучасної політики Швейцарії щодо розбу-
дови дорожньої інфраструктури можна віднести таке:

а) широке громадське обговорення державного й муніципального 
розвитку дорожньої і транспортної інфраструктури. Зазвичай упро-
вадженню різних напрямів державної політики у цій країні передують 
відповідні соціологічні опитування для врахування думки громадян. 
Це стосується й великих інфраструктурних проектів, які зазвичай 

1  Multi-billion investment planned in Swiss roads. URL: https://www.swissinfo.ch/
eng/road-infrastructure_multi-billion-investment-planned-in-swiss-roads/44400840 (дата 
звернення: 9.06.2022)

2  Там само.
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реалізуються після оцінки відповідних побажань швейцарців (дизайн, 
розмір, вартість та ін.); 

б) розробка загальнонаціональної стратегії розвитку дорожньої 
інфраструктури із залученням різних фахівців. Спочатку пропонуєть-
ся кілька варіантів і планів. Після їх обговорення, у тому числі із за-
лученням громадськості, затверджується на довгострокову перспек-
тиву один із обраних проектів; 

в) солідне фінансування навіть у розрізі найбільш успішних єв-
ропейських, північноамериканських і азійських країн тощо. 

Нідерланди традиційно вважаються невеликою заможною країною 
тюльпанів із працьовитим населенням. Серед багатьох європейських 
та інших розвинених країн світу цю державу вирізняє високий рівень 
безпеки дорожнього руху (30 смертельних випадків від ДТП на один 
млн населення у 2020 р.1). Відповідно до індексу якості доріг у світо-
вому рейтингу Нідерланди посідають престижну п’яту сходинку2, що 
пояснюється вагомими інвестиціями у сферу дорожньої інфраструк-
тури. 

Рішучу налаштованість уряду й суспільства цієї держави щодо 
розбудови нових і реконструкції існуючих доріг, упровадження інших 
інфраструктурних проектів можна пояснити об’єктивними природно-
кліматичними обставинами. Річ у тім, що Нідерланди є однією із 
небагатьох країн світу, половина території якої перебуває нижче 
рівня океану. Так історично склалося, що останні понад тисячу років 
люди, які проживають на території цієї країни, вимушені фактично 
відвойовувати сушу у водної стихії. Для цього побудовано складну 
систему дамб, шлюзів, каналів, дренажних млинів тощо3. Тому у гол-
ландців до інфраструктурних проектів й сфери будівництва особливо 
прискіпливий і відповідальний підхід. Від нього залежить живучість 

1  Road safety targets: Monitoring report / European Road Safety Observatory, 2021. 
8 р. URL: https://ec.europa.eu/transport/road_safety/system/files/2021–12/ERSO_ROAD_
SAFETY_TARGETS_ MONITORING_Nov2021_final.pdf (дата звернення: 9.06.2022)

2  Quality of road infrastructure. URL: https://reports.weforum.org/global-
competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/#series=EOSQ057 (дата 
звернення: 6.06.2022)

3  Контроль над повенями в Нідерландах. URL: https://uk.upwiki.one/wiki/Flood_
control_in_the_Netherlands (дата звернення: 6.06.2022) 
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цієї нації й спроможність подальшої життєдіяльності на несприятли-
вих землях. 

Указані природні обставини істотним чином вплинули на схиль-
ність голландців до чистоти й охайності. Унаслідок вологого клімату 
металеві конструкції будівель, мостів та іншої інфраструктури під-
даються до корозії, а деревина – до плісняви. Протягом століть у гро-
мадян цієї країни сформувалось специфічне ставлення до утримання 
свого майна й вимогливість до технічного та естетичного обслугову-
вання об’єктів державної і громадської інфраструктури. Тому пере-
лічені чинники тісно пов’язані з соціально-психологічними інститу-
ційними особливостями у цій країні. 

Мал. 5.8 Акведук Рингваарт Хаарлеммермеер над шосе у Нідерландах

У зв’язку із вищевикладеним урядом Нідерландів на будівництво 
нових доріг, мостів, розширення залізниці, реалізації програми Дель-
та-2021 (утримання дамб, інші заходи щодо боротьби із заболоченням 
територій) планується до 2028 р. виділити 25 млрд євро. Ці кошти 
освоюватимуться, окрім іншого, на: капітальний ремонт автомагістра-
лей N18 і A50 у Східних Нідерландах, а також днопоглиблення вели-
ких каналів Недеррійн-Лек, Бовенрін-Ваал і Твенте. Додаткові 150 млн 
євро найближчим часом будуть витрачені на посилення безпеки доріг 
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і велодоріжок, реконструкцію аварійних кільцевих розв’язок, троту-
арів, перехресть та інших місць1.

Ураховуючи, що у Нідерландах має місце одна із найгустіших 
дорожніх мереж у світі протяжністю понад 130 тис. км, це вимагає 
особливого підходу до будівництва і утримання доріг, упровадження 
новітніх розробок. Вони стосуються якості дорожніх матеріалів та 
нових заходів щодо технічного обслуговування дорожньої інфраструк-
тури. Для цієї країни є стандартними процедурами такі напрями ді-
яльності, як: 

а) постійні випробування та оцінка терміну служби асфальтобе-
тонного покриття; 

б) вимірювання опору ковзанню дорожнього покриття та раннє 
виявлення його пошкоджень; 

в) нанесення сонцезахисного шару на усі дороги для недопущен-
ня їх завчасного пошкодження; 

г) створення нових асфальтних сумішей, включаючи асфальт 
з армованим волокном, який має довший термін служби порівняно 
з іншими аналогами тощо2. 

Перелічені та інші заходи у комплексі дозволяють досягати у цій 
країні високих показників ефективності функціонування дорожньої 
інфраструктури і, як наслідок, забезпечувати прийнятний рівень без-
пеки дорожнього руху. 

США заслуговують на розгляд у межах цього підрозділу не 
стільки з огляду на безпеку дорожнього руху (109 смертей від ДТП 
на один млн населення у 2019 р.3), скільки з точки зору значних 
інвестицій у дорожню галузь та великої кількості інфраструктурних 

1  State Opening of Parliament: additional investments in road and railway maintenance. 
URL: https://www.government.nl/topics/infrastructure/news/2020/09/15/state-opening-of-
parliament-additional-investments-in-road-and-railway-maintenance (дата звернення: 
10.06.2022)

2  Asphalt and Road Building. URL: https://www.tno.nl/en/focus-areas/buildings-in-
frastructure-maritime/roadmaps/safe-and-sustainable-living-environment/infrastructure/
asphalt-and-road-building/ (дата звернення: 10.06.2022)

3  Road Safety: Annual Report 2020 / International Transport Forum. Paris, 2020. 65 р. 
URL: https://read.oecd-ilibrary.org/transport/road-safety-annual-report-2020_
f3e48023-en#page65 (дата звернення: 10.06.2022)
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проектів. Своєрідна гігантоманія вказаної держави виражається, 
окрім іншого, в: 

– обсягах економіки (22,9 трлн дол. США у 2021 р.), яка є най-
більшою й займає чверть світового ВВП1; 

– розмірах її площі (9,4 млн км2), за якими вона перебуває на 
четвертому місці у світі2; 

– великій кількості доріг, загальна довжина яких сягає 6,4 млн км; 
– наявності 617 тис. мостів3; 
– другому місці після КНР у світовому рейтингу розмірів інвес-

тицій у транспортну інфраструктуру, які щорічно перевищують 105 
млрд дол. США (2019 р.) 4; 

– високій десятій позиції у глобальному рейтингу якості доріг5 
та ін.

Насправді на теперішній час для США проблема смертності й до-
рожньо-транспортного травматизму стоїть гостро. Це стосується й у 
цілому незадовільного стану дорожньої інфраструктури. За цими 
показниками США поступаються багатьом країнам ЄС. Однією із 
причин такої ситуації є різний підхід у фінансуванні інфраструктур-
них потреб. Якщо в європейських країнах інвестування у дороги 
здійснюється, як правило, централізовано, тобто із державного бю-
джету, то у США 75 % таких коштів виділяється із місцевих бюджетів 
та інших джерел фінансування (прямі гранти уряду штатам, держав-

1  Projected GDP Ranking. URL: https://statisticstimes.com/economy/projected-world-
gdp-ranking.php (дата звернення: 10.06.2022)

2  Список країн за площею. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0 %A1 %D0 %B
F%D0 %B8 %D1 %81 % D0 %BE%D0 %BA_%D0 %BA%D1 %80 %D0 %B0 %D1 %97 %
D0 %BD_%D0 %B7 %D0 %B0_%D0 %BF%D0 %BB%D0 %BE%D1 %89 %D0 %B5 %D
1 %8E (дата звернення: 10.06.2022) 

3  America’s Infrastructure Scores a С-. URL: https://infrastructurereportcard.org/ (дата 
звернення: 10.06.2022) 

4  Transport infrastructure investment and maintenance. URL: https://
www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/data/itf-transport-statistics/transport-infra-
structure-investment-and-maintenance_g2 g55573-en?parentId=http%3A%2F%2F
instance.metastore.ingenta.com%2Fcontent%2Fcollection%2Ftrsprt-data-en (дата звер-
нення: 8.06.2022)

5  Quality of road infrastructure. URL: https://reports.weforum.org/global-
competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/#series=EOSQ057 (дата 
звернення: 6.06.2022)
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но-приватне партнерство у межах концесії щодо будівництва шосе за 
приватні кошти з можливістю залишення собі платні за проїзд 
з обов’язком взяття витрат на їх обслуговування)1. 

Наразі 43 % американських доріг перебуває у поганому або по-
середньому стані. Більшість із них розташована у сільській місцевос-
ті або приміських територіях. Такий стан справ пояснюється неодно-
рідністю погодних умов у цій країні. Для одних штатів характерні 
дощі або торнадо, а для інших – засуха й висока температура повітря. 
Наприклад, за оцінками спеціалістів, глобальне потепління до 2040 р. 
призведе до необхідності додаткового фінансування покриття троту-
арів на 19 млрд дол. США. Крім цього, недофінансування цієї сфери 
у США протягом тривалого періоду часу призвело до відставання 
у капіталі для доріг і мостів, розмір якого становить 786 млрд дол. 
США2. 

Відомий інженер Г. Петроскі у книзі «Пройдена дорога: історія 
та майбутнє інфраструктури Америки» підкреслює, що погана інф-
раструктура може призвести до великих витрат на економіку США. 
Катастрофічні дорожні аварії, які загрожують безпеці людей, обвали 
мостів й неналежне обслуговування доріг коштують державі втрати 
економічної продуктивності. Остання оцінюється у мільярди доларів. 
За словами цього автора, щорічні збитки лише від затримки амери-
канців у автомобільних заторах оцінюються у понад 120 млрд дол. 
США3. Ось чому питання збільшення інвестицій у дорожню інфра-
структуру США набуває особливої актуальності. 

Загалом розбудова дорожньої інфраструктури у цій державі здій-
снюється на підставі Закону «Про благоустрій автомобільних доріг», 
який був прийнятий ще у 1965 р. Іноді його називають «Білем леді 
Берд», оскільки він був улюбленим законом дружини президента 
США Л. Джонсона. Вона була переконана, що краса і чисті вулиці 
перетворять США на краще місце для життя. У зв’язку із цим з того 

1  The State of U. S. Infrastructure. URL: https://www.cfr.org/backgrounder/state-us-
infrastructure (дата звернення: 10.06.2022)

2  Roads. URL: https://www.cfr.org/backgrounder/state-us-infrastructure (дата звер-
нення: 10.06.2022)

3  Petroski H. The Road Taken: The History and Future of America’s Infrastructure. 
New York: Bloomsbury USA, 2016. 336 р.
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часу і до сьогодні у цій країні сміттєзвалища прибираються подалі 
від автомагістралей, доглядаються узбіччя доріг навіть у пустелях та 
горах, здійснюється контроль над розміщенням реклами уздовж шосе 
та ін.1 

Мал. 5.9 Пустельна ділянка шосе 66 («Матері доріг») у США2

Проблема розвитку інфраструктури, у тому числі її дорожньої 
складової, є однією із пріоритетних у державній політиці адміністра-
ції Президента Дж. Байдена. Зокрема, уряд США у 2021 р. ухвалив 
рішення щодо виділення 2 трлн дол. на різні інфраструктурні про-
екти, які, у тому числі, стосуються будівництва та реконструкції авто-
мобільних доріг3. Як бачимо, наведений досвід США зайвий раз до-
водить, що розвиток дорожньої інфраструктури є запорукою успіху 

1  Highway Beautification Act. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Highway_
Beautification_Act (дата звернення: 10.06.2022)

2  Примітка. Шосе 66 (U. S. Route 66, також відоме як Шосе Уілла Роджерса (Will 
Rogers Highway), іноді цю дорогу називають «Головною вулицею Америки» або 
«Матір’ю доріг») – найвідоміша траса США, є одним із перших шосе у системі ну-
мерованих автомагістралей цієї країни. Шосе 66 було відкрито у 1926 р. Воно з’єднує 
Чикаго та Лос-Анджелес і має довжину майже 4 тис. км. У 1990 г. шосе 66 був нада-
ний статус історичної визначної пам’ятки. Див.: US 66. URL: https://ru.wikipedia.org/
wiki/US_66 (дата звернення: 30.06.2022)

3  The State of U. S. Infrastructure. URL: https://www.cfr.org/backgrounder/state-us-
infrastructure (дата звернення: 10.06.2022)
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у сфері безпеки дорожнього руху, а також виступає своєрідним локо-
мотивом економічного зростання. 

Охопити усі різновиди розбудови дорожнього господарства за 
кордоном неможливо. Водночас наведеної інформації на прикладі 
перелічених розвинених країн достатньо для того, щоб сформувати 
більш-менш повне уявлення в указаній царині. 

 

Мал. 5.10 Дорожня інфраструктура для вело- і персонального легкого 
електротранспорту у західних країнах

Проблема дорожньо-транспортної інфраструктури не замикаєть-
ся на будівництві, реконструкції і ремонті доріг, мостів, підземних та 
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наземних переходів, дорожніх знаків, покажчиків, світлофорів та ін. 
Вона включає й деякі інші аспекти, які тісно до неї прилягають. Су-
часна прогресивна зарубіжна практика організації дорожнього руху 
спрямована також на:

1) скорочення питомої ваги автомобілістів і, відповідно, збільшен-
ня користувачів велосипедів, мотоциклів, легкого персонального 
електричного транспорту, а так само осіб, які переміщаються пішки 
або на громадському транспорті. Такий підхід називається політикою 
мікромобільності; 

2) розширення ділянок міського простору, розташованого у цен-
тральних та/або історичних частинах агломерацій, де заборонено ко-
ристуватись автомобілями, особливо з двигуном внутрішнього згорян-
ня. Для цього також застосовуються й матеріальні стимули шляхом 
істотного збільшення платні за паркування у таких районах міст; 

3) покращення умов експлуатації дорожньої інфраструктури для 
окремих категорій учасників дорожнього руху: пішоходів, інвалідів, 
осіб похилого віку, велосипедистів, власників легкого електротран-
спорту; 

Мал. 5.11 Тротуар для осіб похилого віку у Сінгапурі

4) розширення пасажирських перевезень за рахунок розвитку 
громадського електротранспорту (електроавтобуси, трамваї, тролей-
буси, метрополітен) й залізниці тощо. 
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Мал. 5.12 Експлуатація електричних автобусів у ФРН

Виходячи із вищевикладеного, можна констатувати, що сучасний 
зарубіжний прогресивний досвід у сфері розбудови дорожньої інф-
раструктури фактично розвінчує міф, що поширюється деякими 
упередженими громадянами. Він зводиться до того, що якісні дороги, 
начебто, сприяють порушенню водіями правил дорожнього руху. 
Звичайно, що це не відповідає дійсності, адже якщо б так було на-
справді, то західні розвинені країни світу не інвестували б у дороги 
мільярди євро. Для того, аби гарні дороги не перетворились на «чин-
ник» перевищення водіями швидкісного режиму їзди, необхідні, як 
мінімум, дві важливих умови. Перша – розвиток правової культури 
і правосвідомості учасників дорожнього руху. Друга – автоматизація 
контролю швидкісного режиму їзди. Тому подальший розвиток до-
рожньої інфраструктури, інших елементів сфери дорожнього руху та 
експлуатації транспорту не уявляється можливим без їх технічного 
переоснащення і модернізації відповідно до вимог світу сучасних 
цифрових технологій. Вони будуть вивчені у наступному розділі 
монографії. 
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Розділ 6
ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ 
ДОРОЖНЬОГО РУХУ  
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ: 
ВИДИ ТА НАПРЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ 
ЗА КОРДОНОМ

6.1 Місце інновацій у системі безпеки 
дорожнього руху

Інновації фактично зачіпають усі складові багаторівневої соціаль-
ної системи «люди – транспорт – дороги». Різноманітні технології 
й нестандартні інноваційні рішення стосуються усіх без винятку ас-
пектів сфери безпеки дорожнього руху. Інновації є рушійною силою 
розвитку, спрямованого на досягнення прийнятних (бажано нульових) 
показників смертності й тяжкого травмування від ДТП. Інноваційний 
розвиток у вказаній сфері узгоджується з дослідженою у підрозділі 
1.3 монографії науково-технічною інституційною засадою убезпечен-
ня дорожнього руху. 

Методологія пізнання цієї проблематики потребує звернення 
уваги на такі питання, як: 

– установлення сутності інновацій; 
– з’ясування їх значення для досліджуваної сфери; 
– визначення нормативно-правових засад упровадження іннова-

цій на різних рівнях суспільних відносин: глобальному, регіонально-
му, національному, місцевому; 

– надання характеристики різних держав світу за рівнем їх інно-
ваційного (технологічного) розвитку, у тому числі у царині, що ви-
вчається; 

– здійснення класифікації інноваційних рішень у розглядуваній 
сфері на підставі обраного критерію. 



6.1 Місце інновацій у системі безпеки дорожнього руху

129

У літературі можна зустріти такі терміни, як «новація», «іннова-
ція», «інноваційна діяльність» та ін. Загалом інновація тлумачиться 
як нововведення, новітня зміна, винахід або як діяльність, спрямова-
на на створення принципово нових, удосконалених чи більш відпо-
відних умовам технологій виробів1. Цей термін почав застосовуватись 
в економічній сфері, а потім поширився на інші галузі. Ще у першій 
половині ХХ ст.  Й. Шумпетер під інновацією, яку він назвав новою 
комбінацією, розумів іншу якість засобів виробництва. Вона, на дум-
ку вченого, досягається як дрібним поліпшенням застарілого устат-
кування або існуючої організаційної моделі, так й шляхом застосу-
вання нових засобів виробництва чи механізмів його організації. 
Згодом таке визначення стало класичним2. В економічній літературі 
інновація також часто інтерпретується як перетворення потенційного 
науково-технічного прогресу в реальний, що втілюється в нових про-
дуктах і технологіях та характеризується більш високим технологіч-
ним рівнем, новими споживчими якостями товару порівняно з по-
переднім продуктом3.

Поняття інновації закріплено й у чинному законодавстві. Зокрема, 
у Законі України «Про інноваційну діяльність» 2002 р. нею назива-
ються новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоз-
датні технології, продукція або послуги, а також організаційно-тех-
нічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або 
іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість вироб-
ництва і (або) соціальної сфери4. Виходячи із наукового та правового 
розуміння, інновації мають низку істотних ознак: розробка і створен-
ня нового продукту (виробу, послуги); наявність в останніх якісно 
вищих показників порівняно з попередніми аналогами; покращення 
виробничого процесу, певної діяльності, отримання більшого при-
бутку від їх запровадження. 

1  Інновація. URL: http://sum.in.ua/f/innovacija (дата звернення: 14.06.2022)
2  Шумпетер Й. Теория экономического развития: исследования предпринима-

тельской прибыли, капитала, кредита и цикла конъюктуры; пер. с англ. Л. И. Крав-
ченко. Москва: Прогресс, 1982. С. 84.

3  Лавріненко Ю. М. Теоретичні аспекти визначення сутності інновацій. Вісник 
Запорізького національного університету. 2010. № 2. С. 191–195. 

4  Про інноваційну діяльність: Закон України від 4.07.2002 р. № 40 – IV. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40–15#Text (дата звернення: 14.06.2022)
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Інновацію слід відрізняти від низки суміжних, однак нетотожних, 
наукових категорій і понять. Одним з таких є новація – прояв новиз-
ни і початкова етап життєвого циклу інновації. Новація представляє 
собою певне знання, що сформульоване у відповідну ідею, окрему 
розробку, однак яка ще не має документально й остаточно оформле-
ного виду. Нововведення ж потрібно визначати як оформлений ре-
зультат науково-технічного рішення, що підготовлене до впроваджен-
ня з метою подальшого використання. Інновацією є кінцевий резуль-
тат комерціалізації нововведення з метою отримання певного ефекту1. 
Тобто перелічені поняття тісно пов’язані між собою і умовно уявля-
ють різні стадії розробки й кінцевого застосування інноваційного 
продукту. Недарма у цьому зв’язку застосовується поняття життєво-
го циклу інновації. Під ним розуміється період від зародження ідеї 
аж до зняття продукту з новітніми, однак з часом застарілими, техно-
логіями з виробництва2.

Значення інновацій для сфери, що вивчається, важко переоцінити. 
Його можна конкретизувати, виходячи з окремих складових соціаль-
ної системи «люди – транспорт – дороги»: 

а) щодо елементу «люди»: розробка нового наукового знання, 
упровадження новітніх педагогічних методів навчання щодо підви-
щення правової культури і правосвідомості громадян; удосконалення 
підготовки водіїв, спрямованої на убезпечення дорожнього руху; 
розвиток якісно нових умінь і більш стійких навичок для різних учас-
ників дорожнього руху, необхідних для їх практичного застосування 
у перебігу управління транспортом або користування ним; посилення 
через різні оновлені навчальні програми впевненості учасників до-
рожнього руху при здійсненні стандартних дій у нестандартних си-
туаціях; підвищення стресостійкості водіїв у складних умовах до-
рожньої обстановки, у тому числі після настання факту ДТП або 
вчинення автотранспортного правопорушення, та ін.; 

1  Карпенко А. В. Порівняльно-морфологічний аналіз сутності базових категорій 
інноваційної діяльності. Економіка і організація управління. 2016. № 2. С. 151–160. 

2  Марченко О. І., Саєнко Я. П. Огляд підходів до визначення поняття «інновація». 
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнарод. 
економ. відносини та світове гос-во. 2016. Вип.  10. Ч. 2. С. 17–21. 



6.1 Місце інновацій у системі безпеки дорожнього руху

131

б) щодо елементу «транспорт»: розробка і впровадження іннова-
цій автомобільного та іншого транспорту щодо посилення його без-
печності, покращення комфорту, надійності, екологічності, мобіль-
ності, а також удосконалення дизайну;

в) щодо елементу «дороги»: застосування сучасних новітніх ідей 
при будівництві, ремонті та реконструкції дорожньої інфраструктури, 
здатних посилити безпеку дорожнього руху; автоматизація процесу 
регулювання дорожнього руху; упровадження модернових техноло-
гічних рішень при експлуатації «розумних» доріг новими видами 
електричного, водневого транспорту; застосування інновацій для 
моніторингу стану дорожнього покриття та іншої дорожньої інфра-
структури у режимі он-лайн для їх термінового відновлення тощо. 

Розвиток інновацій у сфері безпеки дорожнього руху та експлуа-
тації транспорту має відповідну нормативно-правову основу фактич-
но на усіх рівнях суспільних відносин. На глобальному (міжнародно-
правовому) рівні спрямованість світового співтовариства на розвиток 
інновацій у всіх їх проявах визначена у Цілях сталого розвитку ООН, 
розрахованих до 2030 р. Серед 17 основних цілей закріплена також 
ціль № 9 під назвою «Створення стійкої інфраструктури, сприяння 
всеохопній і сталій індустріалізації та інноваціям». Вона виражаєть-
ся, окрім іншого, у такому: активізація наукових досліджень; наро-
щування технологічного потенціалу; стимулювання інноваційної 
діяльності; збільшення кількості працівників у сфері науково-дослід-
них робіт у розрахунку на один млн осіб, а також витрат на цей напрям 
діяльності; розширення доступу до інформаційно-комунікаційних 
технологій і забезпечення загального й недорогого доступу до Інтер-
нету тощо1.

На регіональному рівні необхідність розвитку інновацій закріпле-
на у низці документів ЄС. Так, згідно зі Стратегією сталої та розумної 
мобільності – європейський транспорт на шляху до майбутнього – 
2030 інновації включають цифровізацію та автоматизацію. Вони ви-
знані ключем не лише до безперебійної роботи транспорту, підви-
щення його ефективності, а й до посилення безпеки дорожнього руху. 

1  Цілі сталого розвитку. URL: https://globalcompact.org.ua/pro-nas/tsili-stijkogo-
rozvytku/ (дата звернення: 15.06.2022)
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Крім цього, основними напрямами інноваційної діяльності, наміче-
ними у ЄС у довгостроковій перспективі, вважаються: підвищення 
використання транспортних засобів з нульовими викидами; реалізація 
підключеної мультимодальної мобільності; захист даних й кібербез-
пека учасників дорожнього руху; розширення технологій штучного 
інтелекту на транспорті; запровадження цифрової інфраструктури 
завдяки технології 5G та ін.1 

Національний та місцевий рівні нормативно-правового забезпе-
чення застосування інноваційних рішень у розглядуваній сфері ха-
рактеризується закріпленням у стратегіях, програмах і планах окре-
мих держав світу, а також аналогічних документах, які приймаються 
на рівні місцевих громад, заходів щодо автоматизації дорожнього руху 
й розширення цифрових технологій на транспорті. 

Необхідність вивчення ступеня інноваційного розвитку окремих 
країн світу зумовлюється продовженням наукового пошуку кореля-
ційних зв’язків цієї обставини зі станом безпеки дорожнього руху. 
Для цього скористаємось Глобальним індексом конкурентоспромож-
ності (Global Competitiveness Index 4.0), який визначається Міжна-
родним економічним форумом (остання редакція 2018 р.). Як під-
креслювалось вище, указаний індекс є багатокомпонентним. Він 
включає 12 різних за характером базових показників, кожний із яких 
має власні виміри. Для визначення рівня інноваційного розвитку 
окремих країн світу пропонується врахувати такі індикатори, як: 

– інноваційні можливості (кількість та якість офіційних дослі-
джень і розробок; ступінь, до якої середовище країни заохочує співп-
рацю, взаємодію, творчість, різноманітність; здатність перетворюва-
ти ідеї на нові товари й послуги). Визначається у балах: від 0 до 100; 

– зростання інноваційних компаній (відповідь на запитання опи-
тування «Наскільки у вашій країні швидко розвиваються нові компа-
нії з інноваційними ідеями?»). Визначається у балах: від 1 до 7;

– витрати на науково-дослідну діяльність (фінансування дослі-
джень й розробок, виражене у відсотках до ВВП);

1  Sustainable and Smart Mobility Strategy – putting European trans-
port on track for the future. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789 (дата звернення: 15.06.2022)
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– користувачі Інтернету (відсоток осіб, які користувалися Інтер-
нетом незалежно від пристрою та мережі протягом останніх трьох 
місяців перед дослідженням);

– цифрові навички серед активного населення (відповідь на запи-
тання опитування «Наскільки у вашій країні активне населення володіє 
достатніми цифровими навичками (наприклад, комп’ютерними, базовим 
кодуванням, цифровим читанням)?». Визначається у балах: від 1 до 71. 

Для здійснення відповідних узагальнень за кожним із указаних 
показників було виділено десять найбільш успішних країн. Ті, із них, 
які входили до TOР-10 мінімум тричі, і будуть указані у наступній 
табл. 6.1. Причому послідовність розміщення цих держав у списку, 
що пропонується, залежить від їх рейтингу за кожним із п’яти по-
казників Глобального індексу конкурентоспроможності. 

Таблиця 6.1
Характеристика стану безпеки дорожнього руху  

у найбільш інноваційних країнах світу та в Україні2
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Ізраїль 74,0 5,8 4,3 79,7 5,6 38
США 86,5 5,8 2,8 76,2 5,8 109

Швеція 79,8 5,4 3,3 89,7 5,8 20
1  Global Competitiveness Index 4.0. URL: https://reports.weforum.org/global-

competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/#series=EOSQ057 (дата 
звернення: 16.06.2022)

2  Там само. 
3  Примітка. Для Ізраїля, США, Японії, Республіки Корея й Великої Британії дані 

наведені за 2019 р., для решти країн – за 2020 р. Див: Road safety targets: Monitoring 
report / European Road Safety Observatory, 2021. 8 р. URL: https://ec.europa.eu/transport/
road_safety/system/files/2021–12/ERSO_ROAD_SAFETY_TARGETS_MONITOR-
ING_Nov2021_final.pdf (дата звернення: 16.06.2022); Road Safety: Annual Report 2020 
/ International Transport Forum. Paris, 2020. 65 р. URL: https://read.oecd-ilibrary.org/
transport/road-safety-annual-report-2020_f3e48023-en#page65 (дата звернення: 
16.06.2022)
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Швейцарія 82,1 5,2 3,0 89,1 5,7 26
Нідерланди 77,5 5,3 2,0 90,4 5,7 30

Японія 79,3 5,0 3,3 93,2 4,6 34
Респ.  Корея 78,2 4,5 4,2 92,8 5,0 64

ФРН 87,5 5,4 2,9 89,6 5,2 33
Вел. Британія 79,2 5,2 1,7 94,8 4,9 30

Фінляндія 76,3 4,9 2,9 87,7 5,8 40
Україна 39,0 3,5 0,6 53,0 4,4 851

Як бачимо, до представленого рейтингу найбільш інноваційних 
країн потрапили розвинені демократичні та достатньо заможні краї-
ни. Указаний список очолює Ізраїль, США і Швеція. Вони демонстру-
ють найкращі показники технологічності. Хоча слід визнати, що 
в указаній таблиці не відображені деякі інші держави світу, оскільки 
вони демонструють високі показники інноваційного розвитку лише 
за окремими напрямами. Серед таких: Тайвань, Малайзія, Люксем-
бург, Катар, Австрія, Данія, Сінгапур, Гонконг, Естонія, Бахрейн, 
Норвегія і Канада. 

В усіх зазначених високотехнологічних державах має місце й ви-
сокий рівень безпеки дорожнього руху. На це вказує відносний по-
казник смертності у розрахунку на один млн населення. У перелічених 
країнах указаний індикатор є меншим за середньоєвропейський, який 
у 2020 р. становив 42 фатальних наслідки від ДТП на один млн осіб. 
Особливо показовим є те, що до трійки країн із найбільш інновацій-
ним розвитком потрапила Швеція, яка є також лідером за широтою 
й темпами упровадження стратегії Vision Zero. 

1  Головкін Б. М. Оцінка дорожньо-транспортної аварійності та тяжкості її на-
слідків в Україні. Проблеми законності. 2022. Вип.  156. С. 52–75.

Закінчення табл. 6.1
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Виключення в анонсованому списку становлять лише США та 
Республіка Корея, де зафіксований гірший, порівняно з переліченими 
країнами, стан безпеки дорожнього руху. Тобто для цих двох держав 
обставина у виді інноваційного розвитку має не настільки глибокий, 
як у решти країн, кореляційний зв’язок зі смертністю на дорогах. Хоча 
за іншими показниками, на кшталт розвитку дорожньої інфраструк-
тури, США і Республіка Корея перебувають серед світових лідерів, 
посідаючи високу 11 і 12 позицію відповідно. 

Виходячи із наведених у табл. 6.1 даних, можна дійти проміж-
ного висновку, що інновації та технології мають вплив на стан без-
пеки дорожнього руху. Низька смертність від аварій на автошляхах 
у перелічених, особливо восьми із десяти, державах не є випадковіс-
тю. Таке становище розглядається як закономірний результат про-
думаної державної політики цих країн. Вона спрямовується на роз-
виток інновацій та їх упровадження при виробництві транспортних 
засобів, проектуванні й будівництві дорожньої інфраструктурі та інші 
супутні елементи складної транспортної галузі. 

Що стосується України, то вона, на жаль, значно відстає від ука-
заних країн за інноваційним розвитком. У нашої держави усі п’ять 
показників, які покладені в основу оцінки останнього, є набагато 
нижчими порівняно із країнами, що вказуються у наведеній таблиці. 
Так, інвестиції у науку в Україні у понад сім разів менші, ніж в Із-
раїлі (0,6 % ВВП проти 4,3 % ВВП відповідно). Є незадовільною си-
туація щодо користування громадянами Інтернетом: 53 % в Україні 
проти 94,8 % – у Великій Британії. Звідси стає очевидним істотне 
відставання нашої країни від представлених технологічних держав 
також за рівнем безпеки дорожнього руху, особливо з огляду на інші 
показники, проаналізовані у попередніх розділах монографії. 

Центральною методологічною складовою дослідження зарубіж-
ного досвіду застосування сучасних інновацій щодо убезпечення 
дорожнього руху є вивчення конкретних know how у виді тих або 
інших розробок, сучасних технічних рішень, обладнання, пристроїв, 
матеріалів, а так само організаційних підходів або менеджменту. Вони 
у своїй сукупності позначаються на зменшенні смертності й тяжкого 
травмування від ДТП. 
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Для вирішення поставленої наукової задачі виникає необхідність 
у здійсненні відповідної класифікації інновацій у сфері, що розгля-
дається. Загалом у літературі існують різні підходи до підстав (кри-
теріїв) їх групування: сфера застосування; ступінь новизни; варіанти 
організації; рівень розробки і поширення; ступінь ризику; темп здій-
снення; характер зв’язку з науковим знанням; ступінь радикальності; 
сфера діяльності; задоволення потреб; причина виникнення; серед-
овище використання; термін розробки1 та ін.

При цьому пропонується провести класифікацію таких інновацій, 
побудовану за напрямом їх упровадження: учасники дорожнього руху; 
транспортні засоби; дорожня інфраструктура; регулювання дорож-
нього руху; фіксація порушень правил дорожнього руху. Ця класифі-
каційна ознака та елементи, які її характеризують, охоплюються 
проаналізованою вище соціальною системою «люди – транспорт – 
дороги». У цьому складному механізмі вагома роль у недопущенні 
дорожньо-транспортного травматизму відводиться людям. Ними 
можуть бути різні учасники дорожнього руху: водії, пішоходи, паса-
жири, велосипедисти та ін. Головним чином саме від водіїв, які 
управляють транспортним засобом, залежить ступінь потенційності 
настання дорожньої аварії, і, як наслідок, смерть або травмування 
інших осіб. Це виражається у суб’єктивному факторі, як-то: знання 
правил дорожнього руху, рівень їх правової культури і правосвідо-
мості, швидкість реакції, навички безпечного водіння, уміння при-
ймати миттєві рішення в екстрено-неординарній ситуації, здатність 
передбачити подальшу нетипову поведінку інших учасників дорож-
нього руху тощо. Тому від того, які інновації застосовуватимуться 
у тій чи іншій формі до безпосередніх соціальних акторів, залежить 
сам факт настання ДТП, а також її можливі соціальні наслідки. 

Водночас слід визнати, що вплив осіб, які управляють транспорт-
ними засобами, на стан безпеки дорожнього руху поступово зменшу-
ватиметься. Це пояснюється результатами науково-технічного про-

1  Буковецька Ю. І. Сучасні підходи до визначення сутності та класифікації інно-
вацій. Економічний аналіз: зб. наук. пр.; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. 
Тернопіль: Вид.-поліграф. центр Тернопіл. нац. економ. ун-ту «Економічна думка», 
2014. Т. 17. № 1. С. 32–37. 
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гресу. Він, окрім іншого, виражається у впровадженні безпілотних 
систем, широкому застосуванні штучного інтелекту. Особи, які зараз 
управляють своїми автомобілями, уже через 10–20 років перетворять-
ся на звичайних пасажирів, тому що транспорт об’єктивно не матиме 
механізмів для керування рухом. Безпека людей, які перебуватимуть 
у салоні транспорту найближчого майбутнього, залежатиме від до-
сконалості математичних алгоритмів, потужності процесорів та інших 
елементів, покладених в основу комп’ютера, який і управлятиме ним. 
Тобто згодом із соціальної системи «люди – транспорт – дороги» 
зникне перша складова. 

6.2 Інновації, спрямовані на учасників 
дорожнього руху

Розуміння людством важливості суб’єктивного чинника автотран-
спортних правопорушень має власний відлік і бере свій початок 
17 серпня 1896 р. Саме у цей день відбулась перша у світі аварія, що 
призвела до смерті пішохода. Зокрема, водій А. Едсел, управляючи 
автомобілем Roger-Benz, переміщаючись на ньому вулицями Лондону 
зі швидкістю 6,4 км/год, виявив неуважність і здійснив наїзд на жінку 
Б. Дрісколл. Жертва цієї безглуздої ДТП від отриманих травм померла1. 
Указана та мільйони подібних трагедій довели й продовжують під-
тверджувати той факт, що поведінка учасників дорожнього руху, осо-
бливо водіїв, має причинно-наслідковий зв’язок зі смертністю та трав-
муванням на дорогах. Недарма, за оцінками фахівців, попри існування 
у детермінаційному комплексі автотранспортної злочинності близько 
300 різних за характером чинників, найбільш уразливим серед них 
є саме так званий людський фактор. Його пов’язують з водієм тран-
спортного засобу, оскільки протиправна поведінка людини стає вирі-
шальною причиною кримінальних правопорушень2.

1  When did the first motoring fatality occur? URL: https://nationalmotormuseum.org.uk/
ufaqs/when-did-the-first-motoring-fatality-occur/ (дата звернення: 17.06.2022)

2  Мисливий В. А. Штучний інтелект як фактор запобігання дорожньо-транспорт-
ній злочинності. Використання технологій штучного інтелекту у протидії злочин-
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Представлена думка має емпіричне обґрунтування. Зокрема, 
у 2019 р. у 26 країнах Західної і Східної Європи, деяких країнах СНД, 
а також Україні було проведено опитування 949 працівників тран-
спортних компаній, які здійснюють вантажні й пасажирські переве-
зення. Результати дослідження показали таку структуру інвестицій 
респондентів: транспортні технології – 41 %, водії – 31 %, загальні 
операції – 28 %. Крім цього, на думку опитаних, для безпеки дорож-
нього руху та бізнес-вигоди вкрай важливим є інвестування у навчан-
ня водіїв (86 %) та компенсація браку їх знань щодо дорожніх іннова-
цій і технологій безпеки (73 %)1. Виходить, що недоліки людського 
фактору визнаються європейськими та іншими компаніями вагомою 
обставиною, врахування якої здатне не лише поліпшити стан безпеки 
дорожнього руху, а й збільшити прибуток. 

Світові тренди у сфері функціонування транспорту демонструють, 
що ігнорування проблеми надактивної мобільності мешканців міст 
може не лише підвищити смертність на дорогах, а й призвести до 
колапсу транспортних артерій. Результати опитування 20 тис. меш-
канців 31 мегаполісу у світі показали, що наразі 39 % міських паса-
жирів переміщаються на власному автомобілі. Тому виникає необхід-
ність у зміні цих звичок і, за можливості, відмові людей від власного 
автомобіля на користь громадського транспорту. Заслуговує на увагу 
поширення практики спільного використання одного автомобіля між 
колегами по роботі. Це зменшило б трафік і забруднення навколиш-
нього середовища. За оцінкою спеціалістів, у разі застосування тако-
го підходу використання транспорту, альтернативного приватним 
автомобілям, має зрости до 2030 р. на 25 %2. Ось чому вплив на ти-
пові соціальні звички людей, як учасників дорожнього руху, має по-
єднуватись з подальшим розвитком транспортної інфраструктури. 

ності: матеріали наук.-практ. онлайн-семінару (Харків, 5 листоп.  2020 р.). Харків: 
Право, 2020. С. 55–60.

1  Driving road safety innovation: IRU survey of mobility and logistics operators in 
Europe and the Commonwealth of Independent States. Geneva, 2020. 40 p. URL: https://
www.iru.org/system/files/IRU%20-%20Driving%20road%20safety%20innovation%20
report.pdf (дата звернення: 19.06.2022)

2  Transportation: here are the world’s sustainable mobility champions. URL: https://
www.webuildvalue.com/en/megatrends/sustainable-mobility.html (дата звернення: 
19.06.2022)
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Певні інноваційні рішення для впливу на поведінку людей можуть 
застосовуватись у межах пропаганди безпеки дорожнього руху. Вона 
вважається важливим елементом складного соціального механізму, 
що розглядається1. Цьому напряму діяльності приділяється велика 
увага в Австралії. Фондом підвищення рівня поінформованості та 
підтримки безпеки дорожнього руху цієї країни (RSAEF) було виді-
лено у 2019–2020 рр. чотири млн дол. США на гранти для фінансу-
вання ініціатив щодо навчання та співпраці у сфері дорожнього руху. 
Громадські організації, групи з безпеки дорожнього руху та місцеві 
органи влади Австралії розподілили фінансування для 20 проектів, 
спрямованих на: підвищення обізнаності водіїв про наслідки переви-
щення швидкості; розширення їх поінформованості про правила 
тримання дистанції між транспортними засобами; боротьбу з втомою 
за кермом; навчання безпечній поведінці окремих вразливих категорій 
учасників дорожнього руху (неповнолітніх, осіб похилого віку, інва-
лідів) та ін.2

Інновації можуть стосуватись й нових видів спеціального одягу 
для різних учасників дорожнього руху. Одним з таких є жилет Verve. 
Він уявляє собою легкий мінімалістичний одяг з кольоровими мига-
ючими вогниками, яскравість яких помітна з відстані до півтора кі-
лометри. Окрім світловідбиваючого матеріалу, жилет Verve має 60 
вбудованих світлодіодних лампочок, які мають вісім різних режимів 
мигання, 10 налаштувань затемнення та 30 год. автономної роботи. 
Такий одяг є водонепроникним, його можна прати, він має зручні 
кишені. Потенційними користувачами такого винаходу є пішоходи, 
велосипедисти, мотоциклісти, спортсмени, власники домашніх тва-
рин3, вихованці дошкільних учбових закладів, школярі, які перемі-
щаються у вечірні та нічні години доби. Носіння таких жилетів пере-

1  Давидова Н. В. Адміністративно-правове забезпечення пропаганди безпеки 
дорожнього руху в Україні: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Дніпро, 2019. С. 175. 

2  Road Safety Awareness and Enablers Fund. URL: https://www.officeofroadsafety.gov.au/
programs/road-safety-awareness-and-enablers-fund (дата звернення: 19.06.2022 р.); Road 
Safety Innovation Fund. URL: https://www.officeofroadsafety.gov.au/programs/road-safety-
innovation-fund (дата звернення: 19.06.2022 р.)

3  Road Safety Innovations. URL: https://www.speedhumpsaustralia.com.au/road-
safety-innovations/ (дата звернення: 19.06.2022)
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ліченими категоріями осіб здатне позитивно відбитись на уважності 
й обережності водіїв у нічний час. 

Мал. 6.1.Використання інноваційного жилету Verve  
різними категоріями учасників дорожнього руху за кордоном

Корисна ідея запропонована винахідниками з приватного універ-
ситету HELP, що у м. Куала-Лумпур (Малайзія). Вона полягає у роз-
робці навігаційного мобільного додатку під назвою «Walk Tune», який 
дозволяє прокладати віртуально безпечний маршрут ходьби для пі-
шоходів з мінімальним ризиком стати жертвою ДТП1. Тобто карто-
графічні прийоми можуть застосовуватись не лише для визначення 
небезпечних ділянок міської та іншої дорожньої інфраструктури. 
Вони цілком придатні й для виконання анонсованих задач.  

До інновацій технічного штибу, які здатні позитивно відбитись на 
поведінці водіїв різного транспорту, можна віднести платформу 
Mobility Risk Intelligence. Вона допомагає своїм користувачам зрозу-
міти та пом’якшити ризик мобільності за допомогою критичного 
поведінкового зворотного зв’язку, прогнозної думки та автоматизо-
ваних сповіщень. Указана платформа не залежить від пристроїв 

1  Razman Abu-Zarim. 5 road safety innovations from around the world. URL: https://
www.linkedin.com/pulse/5-road-safety-innovations-from-around-world-razman-abu-zarim 
(дата звернення: 19.06.2022)
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(смартфонів, планшетів та ін.), які виконують функцію датчиків для 
подальшого багатовимірного вивчення отриманих даних щодо по-
ведінки і навичків водія. Така програма використовує власні алгорит-
ми штучного інтелекту та машинного навчання, натренованих на 350 
млрд кілометрах даних, створених понад 60 млн водіїв і сотнях тисяч 
перевірених зіткнень. Її точність сягає 95 %1. Схожою платформою 
з аналогічними задачами є Idelic Safety Suite2. 

Подібні інноваційні платформи є зручним інструментом для влас-
ників компаній, які здійснюють вантажні й пасажирські перевезення, 
з метою оцінки та прогнозування поведінки водіїв на дорозі, визна-
чення потенційності настання ДТП. Результатом аналітичної роботи 
такої платформи з боку роботодавців для осіб, які допускають нео-
бережну, ризиковану або агресивну їзду, може бути проходження 
додаткових теоретичних або практичних курсів з підготовки водіїв 
або їх звільнення із займаної посади. До речі, обидва інноваційних 
технічних продукти розроблені компаніями із Сан-Франциско та 
Пітсбургу відповідно, що у США. 

Мають місце також інші заходи, спрямовані на позитивний вплив 
на поведінку людей різних вікових груп.  Так, у деяких країнах світу 
зарекомендувала себе практика недопущення управління транспортом 
у стані алкогольного сп’яніння. Для цього розширюються послуги 
таксі у нічний час біля барів, пабів, кафе, ресторанів, коли робота 
громадського транспорту припиняється. У такий ситуації особи, які 
прибули відпочити на своєму автомобілі, мають змогу доїхати додому 
на таксі й, відповідно, не створювати додаткові ризики для настання 
ДТП. Для маленьких учасників дорожнього руху у деяких державах 
також передбачений певним чином інноваційний досвід раннього 
виховання у дітей самодисципліни та відповідального ставлення до 
вимог транспортної безпеки. Зокрема, у Шотландії застосований 
мультимедійний підхід, коли головний мультиплікаційний герой на 
ім’я Зіггі навчає у ненав’язливий спосіб вихованців та їх батьків пра-

1  Predictive risk signals for the future of mobility. URL: https://www.zendrive.com/
platform (дата звернення: 19.06.2022) 

2  Driver Performance Management. URL: https://idelic.com/ (дата звернення: 
19.06.2022)
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вилам дорожнього руху. Така практика поширена у дитячих садочках 
і клубах раннього розвитку дітей1. Є переконання, що навчання людей 
з раннього дитинства вимогам поведінки на дорозі закладе на все 
подальше їх життя психологічний фундамент у виді настанов і жит-
тєвих орієнтирів. Це є запорукою формування правової культури 
і правосвідомості у нових поколінь громадянського суспільства. 

Своєрідні соціально-психологічні заохочувальні інновації засто-
совуються в одній із найбагатших та найтехнологічних країн світу, 
якою є Об’єднані Арабські Емірати. Наприклад, в Абу-Дабі пошире-
на практика нагородження поліцейськими законослухняних учасників 
дорожнього руху. Це може відбуватись як усно, так й у формі вручен-
ня подарункових сертифікатів на придбання певних товарів2. В емі-
раті Дубаї для оцінки ефективності проведених реформ ураховується 
не лише ВВП на душу населення, а й індекс щастя місцевих мешкан-
ців. Для визначення цього показника береться до уваги, окрім іншого, 
ступінь задоволеності громадян дорожньою інфраструктурою, робо-
тою транспорту, станом безпеки дорожнього руху3. 

6.3 Інновації, пов’язані з транспортними 
засобами

Розглядуваний вид інновацій є найбільш поширеним, чисельним 
порівняно з іншими видами інновацій, має довгу історію впроваджен-
ня у різні системи й обладнання автомобілів і не тільки. Подібні 
технічні рішення істотним чином впливають на безпечність, комфорт 
та інші параметри конкретної моделі того чи іншого автомобільного 
бренду. Наявність чи відсутність таких інновацій відбивається на до-
вірі споживачів до марки автомобіля й додатково – на ціні останніх. 

1  Driver Performance Management. URL: https://idelic.com/ (дата звернення: 
19.06.2022)

2  6 Innovations That Are Improving Road Safety. URL: https://carswitch.com/
newsroom/innovations-improving-road-safety-globally/ (дата звернення: 19.06.2022)

3  Dubai, a smart city in the desert dunes. URL: https://www.webuildvalue.com/en/
megatrends/smart-city-dubai.html (дата звернення: 19.06.2022)
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У цьому блоці представленого наукового завдання пропонується 
звернути увагу не лише на останні технічні рішення автомобілів, а й 
на ті з них, які, на перший погляд, уже не є чимось новим, однак по-
при це не втрачають свого інноваційного характеру, оскільки значно 
посилюють безпеку водіїв та пасажирів. При цьому їх смертність 
і тяжке травмування завдяки наявності відповідних елементів без-
пеки зводиться при аварії до мінімуму. 

До традиційних і уже достатньо звичних для широкого загалу 
технічних винаходів, що мають місце у багатьох автомобілях та яки-
ми активно користуються водії, можна віднести такі:

1) ремені (паски) безпеки – ключовий елемент безпеки водія та 
пасажирів, уперше представлений шведською компанією Volvo 
у 1958 р. Завдяки ним смертність водіїв зменшилась при зіткненнях 
аж удвічі. За даними проведених досліджень, не пристебнуті пасажи-
ри, які перебувають на задніх сидіннях автомобіля, збільшують ризик 
загибелі водія та переднього пасажира у п’ять разів. Через це у кінці 
60-х років ХХ ст.  були передбачені поясні, а з початку 70-х років 
ХХ ст. – трьохточкові ремені для пасажирів, які перебувають на задніх 
сидіннях автомобіля. Немає сумнімів, що протягом останніх 65 років 
ремені безпеки зберегли життя мільйонам людей у різних країнах 
світу;

2) антиблокувальні гальма (ABS) – з’явились у 1966 р., засновані 
на авіаційній технології та вперше успішно застосовані компанією 
Chrysler у 1971 р. Така система запобігає блокуванню коліс під час 
гальмування. Результатом є кращий контроль над транспортним за-
собом і зменшений гальмівний шлях. Дослідження показують, що 
ABS може знизити ризик аварій з кількома транспортними засобами 
на 18 % і аварій на бездоріжжі – на 35 %. Це нововведення також 
створило основу для електронного контролю стабільності (ESC) – 
відносно нова технологія безпеки, яка може швидко виявляти небез-
печні ситуації та регулювати гальмування окремих коліс, щоб запо-
бігти виходу автомобіля з-під контролю. ESC, за законодавством 
США, має бути в усіх легкових автомобілях, виготовлених з 2012 р.; 

3) підголівники – винахід 1923 р., патент на який належить Б. Кацу. 
Активно почали використовуватись з функцією регулюванням висо-
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ти з 1969 р. Підголівники можуть зменшити ризик хлистової травми 
або інших травм шиї та голови під час аварії на 28 %; 

3) подушки безпеки – уперше на початку 70-х років ХХ ст.  ком-
панія Ford представила їх як альтернативу ременям безпеки для екс-
периментальних автомобілів. Після багатьох ґрунтовних досліджень 
і кількох смертей автомобільна промисловість відійшла від такої 
позиції і в 1981 р. компанія Mercedes-Benz використала подушки без-
пеки як додаткову систему утримання поряд з ременем безпеки; 

4) манекени для краш-тесту – перший фронтальний краш-тест 
(випробування транспорту на ефективність активної і пасивної без-
пеки1) автомобіля зі швидкістю 56 км/год був проведений у 1978 р. 
Метою випробування було передбачення безпечних стандартів про-
ектування транспорту. З 1985 р. манекени для краш-тестів стали 
невід’ємною частиною тестування автомобілів. Наразі існують різні 
методики тестування безпечності автомобілів: Euro NCAP (європей-
ські країни), NHTSA і IIHS (США), АNCAP (Австралія, Нова Зелан-
дія), C-NCAP (КНР)2 та деякі ін.;

5) резервні камери – камери, що розташовуються у передній та/
або задній частині автомобіля, виводять зображення та екран у сало-
ні й призначені для посилення спостереження за різноманітними 
перешкодами (люди, дерева, будівлі, інші автомобілі та ін.) у сліпих 
зонах. Такі камери почали встановлюватись в автомобілі класу «Люкс» 
з початку 2000-х років; 

6) помічник екстреного гальмування (EBA або DBS) – система 
допомоги водієві у здійсненні максимального зусилля на педаль галь-
ма в екстрених ситуаціях, яка спрацьовує за мілісекунди. Була запро-
ваджена на окремих автомобілях з середини 90-х рр. ХХ ст.  Удоско-
налена система AEB здійснює автоматичне екстрене гальмування 
з використанням даних від датчиків у ситуаціях, коли переднє зі-
ткнення може бути неминучим. Подібна інноваційна технологія 
є максимально ефективною, якщо водій дотримується дистанції у три 
секунди до транспортного засобу, що перебуває попереду; 

1 Краш-тест. URL: https://uk. wikipedia. org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0% 
D1%88-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82 (дата звернення: 19.06.2022) 

2  Какие бывают краш-тесты и чем различаются. URL: https://journal.tinkoff.ru/
guide/crash-test/ (дата звернення: 21.06.2022)
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7) контроль тиску в шинах (TPMS) – обов’язкова система для усіх 
транспортних засобів у США з 2008 р. Результати проведених до-
сліджень установили, що низький тиск у шинах може призвести до 
їх швидшого зносу і навіть прориву. Також було доведено, що тран-
спортні засоби, які рухаються з низьким тиском у шинах, мали втри-
чі більші шанси потрапити в аварію, ніж транспортні засоби, що мали 
тиск шин, рекомендований виробником; 

8) допомога утримання смуги руху (має відмінні назви у різних 
автоконцернів: LTA, LDA, LDW, LA та ін.) – система попередження 
водія у разі його неуважності, відволікання, сонливого стану про те, 
що транспортний засіб виїжджає зі смуги руху для недопущення зі-
ткнення. Засіб утримання смуги руху часто поєднується з адаптивним 
круїз-контролем та іншими функціями Advanced Driver Assistance 
Systems (ADAS), щоб створити додаткову систему автоматизації авто-
мобіля. На теперішній час ефективність функціонування подібних 
допоміжних систем все одно залежать від пильності та уважності водія1. 

Наведений вище перелік допоміжних безпекових систем і опцій 
автомобілів можна доповнити іншою функцією. Вона спрямована на 
недопущення управління транспортним засобом особою у стані ал-
когольного сп’яніння. Йдеться про пристрій блокування запалювання 
(Ignition Interlock Device – IID), який частіше називається алкозамком 
або алкоблокатором. Це обладнання представляє собою спеціальний 
інтерфейс (елементи управління і контролю), інтегрований у бортовий 
комп’ютер автомобіля і відповідальний за тестування водія на предмет 
визначення у його крові рівня вмісту алкоголю. Для цього передбаче-
ний спеціальний алкотестер, підключений до функціоналу транспорт-
ного засобу. У разі перевищення у водія дозволеного рівня алкоголю 
двигун автомобіля не запуститься. Бортовий комп’ютер останнього 
фіксує показники тестувань, відмови від їх проходження, а також 
спроби фальсифікації. Для уникнення випадків залучення до тесту-
вання сторонніх тверезих осіб, система може вимагати повторного 
проходження перевірки через деякий час2. 

1  10 Innovations That Make Driving Safer, and What Comes Next. URL: https://
journal.tinkoff.ru/guide/crash-test/ (дата звернення: 21.06.2022)

2  Ignition interlock device. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Ignition_interlock_de-
vice (дата звернення: 27.06.2022)
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Алкозамки у промислових масштабах почали використовуватись 
у 80-х роках ХХ ст.  Часто зобов’язання щодо їх використання у різ-
них країнах міститься у рішенні суду замість позбавлення права 
управління транспортним засобом для осіб, які були визнані винними 
у водінні автомобіля у стані сп’яніння. Швеція є першою країною, 
яка почала застосовувати алкозамки1. На теперішній час законодав-
ством Франції водії таксі, автобусів, вантажних автомобілів зобов’язані 
користуватись алкозамками. Влада Бельгії та Іспанії найближчим 
також прийме аналогічні норми2. 

Мал. 6.2 Застосування алкозамка водієм  
вантажного автомобіля у США

На теперішній час автомобільна індустрія розвивається дуже ін-
тенсивно. Якщо ще 20–30 років тому боротьба автовиробників йшла 
за потенційного покупця переважно шляхом удосконалення екстер’єру, 
інтер’єру автомобілів, покращення їх комфорту та ін., то зараз ставка 
робиться на їх екологічність та безпеку. Тому трендом сучасності 

1  Ignition interlock device. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Ignition_interlock_de-
vice (дата звернення: 27.06.2022)

2  EU vehicle safety proposals to require standardised alcohol interlock interface. URL: 
https://etsc.eu/eu-vehicle-safety-proposals-to-require-standardised-alcohol-interlock-
interface/ (дата звернення: 27.06.2022)
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є поступова відмова від автомобілів із бензиновим або дизельним 
двигуном внутрішнього згоряння та розширення виробництва авто-
мобілів, які переміщуються за рахунок електричної і навіть водневої 
тяги. 

Для якнайшвидшої реалізації окреслених цілей формується від-
повідне законодавство як на регіональному європейському, так й на 
національному рівні окремих держав. Зокрема, 8 червня 2022 р. Єв-
ропарламент підтримав зміни, запропоновані Єврокомісією, щодо 
обмеження викидів вуглецю. Вони передбачають повну заборону 
автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння до 2035 р. Відповід-
но до пропозицій Єврокомісії до 2035 р. ЄС має досягти нульового 
рівня викидів для автомобільного транспорту. Також до 2030 р. за-
плановано зменшити викиди для автомобілів на 55 %1. 

Починаючи з 2018 р. простежується тенденція заборони в’їзду 
автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння до центральних частин 
28 європейських міст, а також окремих районів штату Каліфорнія, що 
у США, КНР та Індії. Паралельно відбувається відмова окремих авто-
мобільних виробників від традиційних двигунів та їх перехід на 
електромотори: Porsche (з 2018 р. заборона випуску дизельних дви-
гунів), Volvo (з 2019 р.), Jaguar і Land Rover (з 2020 р.), Aston Martin 
(з 2025 р.). Паралельно подібні наміри автоконцернів доповнюються 
спрямованістю низки країн законодавчо закріпити заборону на ви-
робництво і продаж нових автомобілів з двигунами внутрішнього 
згоряння, зокрема: Норвегія (з 2025 р.), Швеція, Ірландія, Данія, Із-
раїль, Ісландія, КНР, Індія (з 2030 р.), Шотландія (з 2032 р.), ФРН, 
Велика Британія, Франція, Іспанія (з 2040 р.2, а з урахуванням нового 
законодавства ЄС – з 2035 р.). 

Як бачимо, найбільш відповідальний підхід у цьому контексті має 
місце саме у скандинавських країнах, де спостерігається найвищий 

1  European Parliament votes to ban combustion engine cars from 2035. URL: https://
www.politico.eu/article/european-parliament-votes-to-ban-combustion-engine-cars-
from-2035/ (дата звернення: 22.06.2022)

2  Захід епохи ДВЗ: де і коли повністю заборонять автомобілі з дизельними і бен-
зиновими двигунами. URL: https://fra.org.ua/uk/an/publikatsii/novosti/zakhid-iepokhi-
dvz-die-i-koli-povnistiu-zaboroniat-avtomobili-z-diziel-nimi-i-bienzinovimi-dvighunami 
(дата звернення: 22.06.2022)
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у світі рівень безпеки дорожнього руху. Взірцем у цьому плані є Нор-
вегія, де поставлена амбітна мета щодо повного переходу на електро-
транспорт уже з 2025 р. У 2021 р. у цій країні вже 65 % національно-
го автопарку було повністю електрифікованим. Подібні успіхи по-
яснюються багатьма заохочувальними заходами і пільгами, які 
надаються власникам електромобілів у Норвегії. Серед таких: звіль-
нення від уплати 10 тис. євро при першій реєстрації такого автомобі-
ля; звільнення від сплати НДС, розмір якого сягає 25 % вартості 
електромобіля; знижки на проїзд по платним автомагістралям; дозвіл 
на проїзд по смузі руху для громадського транспорту; звільнення від 
плати за паркування у громадських місцях; організація розгалуженої 
інфраструктури для електромобілів та ін.1 Через перелічені та деякі 
інші заходи вартість електромобіля у Норвегії не перевищує вартості 
автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння.

Мал. 6.3 Tesla Model Y – найпопулярніший електромобіль у світі у 2021 р.2

Як показують результати багатьох досліджень, електромобілі за-
вдяки використанню інноваційних матеріалів, конструкції та інших 

1  Ульрих К., Позднякова Н. Электромобили в Норвегии: на что жалуются автов-
ладельцы. URL: https://p.dw.com/p/3p7Jt (дата звернення: 23.06.2022)

2  Top Plugin Vehicle Sales – Top Brends (January 2022). URL: https://
cleantechnica.com/2022/03/05/the-worlds-top-selling-electric-vehicles-january-2022/ (дата 
звернення: 27.06.2022)
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параметрів є набагато безпечнішими порівняно з їх бензиновими чи 
дизельними аналогами. Це пояснюється таким: 

а) прийнятна керованість і низькі ризики перевороту при ДТП 
завдяки розташуванню важкої батареї під підлогою автомобіля, уна-
слідок чого центр ваги зміщений до низу; 

б) високі показники краш-тестів при моделюванні різних зіткнень, 
що забезпечується підвищеним захистом електромобіля міцною ста-
левою рамою і продуманою конструкцією;

в) низькі ризики займання (за даними компанії Tesla, загоряння 
електрокарів відбувається в 11 разів рідше, ніж машин з ДВС);

г) повільне поширення вогню у разі займання через відсутність 
горючих рідин в електромобілі1.

На теперішній час саме електромобілі характеризуються найбіль-
шим набором інновацій та застосуванням можливостей штучного 
інтелекту. Зокрема, компанія Tesla у 2022 р. анонсувала нову функцію 
системи автономного управління Tesla Autopilot. Вона здатна виявля-
ти вибоїни та наносити їх на міні карти доріг. Ці карти згодом вико-
ристовуватимуться усіма автомобілями цього виробника2. 

Ще одним показовим трендом застосування інновацій у цій 
сфері є проектування та експлуатація повністю автономних (піло-
тованих) транспортних засобів. У них функції водія виконує штуч-
ний інтелект із застосуванням розроблених математичних алгорит-
мів. Як уже наголошувалось вище, повномасштабне використання 
автономних автомобілів фактичне є точкою неповернення й своє-
рідним нульовим рубежем, з яким пов’язується новий етап у фор-
муванні оновленої стратегії убезпечення дорожнього руху й запо-
бігання правопорушенням у вказаній царині. Після запровадження 
нової системи управління транспортними засобами й, відповідно, 
перетворення водія у звичайного пасажира, зміниться й парадигма 

1  Безпека електромобілів: що потрібно знати про пожежну безпеку електрокара. 
URL: https://fra.org.ua/uk/an/publikatsii/novosti/zakhid-iepokhi-dvz-die-i-koli-povnistiu-
zaboroniat-avtomobili-z-diziel-nimi-i-bienzinovimi-dvighunami (дата звернення: 
22.06.2022)

2  Электромобили Tesla научатся запоминать выбоины. URL: https://
www.autocentre.ua/news/elektromobili-tesla-nauchatsya-zapominat-vyboiny-1402392.
html (дата звернення: 6.07.2022)



Розділ 6. Інновації у сфері безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту...

150

забезпечення безпеки дорожнього руху. У таких умовах акцент щодо 
посилення правової культури й правосвідомості осіб, які управляють 
транспортними засобами, логічно зміститься у бік необхідності 
удосконалення алгоритмів й системи штучного інтелекту. Завдяки 
останнім автомобілі й мають змогу самостійно керувати своїм рухом 
без допомоги людини. 

З часом зміниться й актуальність наукової розробки криміналь-
но-правових, адміністративно-правових, кримінологічних, мораль-
но-етичних та інших проблем у цій царині з урахуванням того 
факту, що суб’єкт, який безпосередньо управляє транспортним за-
собом, відійде на другий план. Звідси зникне й суб’єктивна ознака 
складу чинних на теперішній час кримінальних й адміністративних 
правопорушень у сфері дорожнього руху та експлуатації транспор-
ту. Водночас мають з’явитись нові норми кримінального та адміні-
стративного законодавства, які передбачатимуть юридичну відпо-
відальність розробників недосконалих алгоритмів, систем штучно-
го інтелекту та інших механізмів пілотованих автомобілів. Однак це 
питання майбутнього, хоча і не такого вже далекого, як здається на 
перший погляд. 

Ніби розвиваючи вищенаведену думку, В. А. Мисливий уточнює, 
що завдяки появі нової ери пілотованого транспорту традицій-
на соціальна система «людина – транспорт – дорога» має згодом 
трансформуватись у новий соціальний механізм «штучний інте-
лект – транспортний засіб – середовище руху – правове середови-
ще». І впровадження штучного інтелекту в сферу дорожнього руху 
може позбавити її від таких небезпечних порушень, як керування 
транспортним засобом у стані сп’яніння, хворобливому, стомленому 
стані чи під впливом певних медичних препаратів. Керування авто-
транспортом штучним інтелектом сприятиме виключенню багатьох 
умисних і необережних порушень правил безпеки дорожнього руху, 
що зумовлюють учинення ДТП: перевищення швидкості руху; ви-
їзд на зустрічну смугу руху; порушень правил проїзду перехресть, 
залізничних переїздів тощо. При цьому, враховуючи, що найбільшу 
питому вагу всіх аварій складають зіткнення транспортних засобів та 
наїзди на пішоходів, потенційні можливості запобігання аварійності 
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при впровадженні безпілотного автотранспорту вдаються цілком 
очевидними1. 

Мал. 6.4 Пілотований автомобіль із технологією Waymo у США

Розуміння цього факту спрямовує зусилля й інвестування багать-
ма автоконцернами десятків мільярдів дол. США у розробку та ви-
робництво повністю автоматизованих транспортних засобів. Активні 
дії у цьому напрямі здійснюються такими компаніями, як Теsla, 
General Motors, Google, Apple (США), Nissan, Toyota (Японія), 
Volkswagen (ФРН), Volvo (Швеція) та ін.2 При цьому найбільш успіш-
ні результати у цьому відношенні здійснені компанією Waymo. Вона 
є одним із проектів Alphabet Inc. материнської компанії Google, запо-
чаткованого ще у 2009 р. і спрямованого на створення безпілотних 
автомобілів. За цей час указана технологія вже апробована у 25 містах 

1  Мисливий В. А. Штучний інтелект як фактор запобігання дорожньо-транспорт-
ній злочинності. Використання технологій штучного інтелекту у протидії злочин-
ності: матеріали наук.-практ. онлайн-семінару (Харків, 5 листоп.  2020 р.). Харків: 
Право, 2020. С. 55–60. 

2  Риндюк І. І., Варивода В. І. Особливості притягнення до адміністративної відпо-
відальності осіб, які керують транспортними засобами із застосуванням комп’ютерної 
програми (автопілота). Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 2. С. 196–
198. URL: http://www.lsej.org.ua/2_2021/48.pdf (дата звернення: 22.06.2022)
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на 32 млрд пройдених автомобілями кілометрів. Партнерами Waymo 
є наступні автомобільні гіганти: Volvo, Daimler Trucks, Jaguar, Land 
Rover, Renault, Nissan, Mitsubishi, Geely1 та ін. 

За оцінками консалтингової компанії AT Kearney, ринок безпілот-
ного транспорту в усьому світі в найближчі 20 років зросте до 560 
млрд дол. США2. Це можна пояснити багатьма чинниками, серед яких: 
економія власниками такого транспорту на витратах на пальному 
й страховці; менший ризик потрапляння в аварію, а значить й від-
сутність обов’язку компенсувати потерпілій стороні спричинену 
матеріальну шкоду; позитивний ефект щодо подальшого розвитку 
розумних міст (Smart City) тощо. 

До інновацій автомобілів, які широко поширені у країнах ЄС, 
США та інших розвинених країнах світу, що турбуються про без-
пеку дорожнього руху, є технологія eCall. Вона представляє собою 
сучасну новаторську європейську систему екстреного виклику для 
транспортних засобів, яка спрямована на надання швидкої допо-
моги при ДТП у будь-якій точці ЄС. Ця інновація дозволяє приско-
рити час реагування на надзвичайні ситуації на 40 % у міських ра-
йонах і на 50 % – у сільській місцевості. Дозволяючи кваліфікованим 
та оснащеним парамедикам дістатися до місця події протягом першої 
години інциденту, технологія eCall здатна: врятувати щороку до 
2,5 тис. життів європейців; зменшити тяжкість травм на 10–15 %; 
заощадити 26 млрд євро на рік. Механізм спрацьовування eCall 
є таким:

1) екстрений виклик активується автоматично, як тільки датчики 
автомобіля виявлять серйозну аварію. При цьому система автономно 
набирає європейський номер екстреної допомоги 112; 

2) установлюється телефонний зв’язок з відповідним центром 
екстреної допомоги та надсилаються деталі аварії (час події, причина 
активації, координати Galileo (європейський аналог GPS), ідентифі-
каційний номер транспортного засобу (VIN)); 

1  We’re building the World’s Most Experienced Driver. URL: https://waymo.com/ 
(дата звернення: 22.06.2022)

2  «Нелюдський» транспорт: як довго чекати появу автопілотів? URL: https://
waymo.com/ (дата звернення: 22.06.2022)
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3) оператори екстреного виклику реагують на запит eCall й орга-
нізовують відповідну допомогу1. 

З березня 2018 р. усі нові автомобілі, що збираються в ЄС, оснащу-
ються цією системою, а до 2035 р. планується, що увесь автопарк євро-
пейських країн повинен мати указану технологію2. В Україні автомобілі, 
завезені з країн ЄС або США й оснащені технологією eCall, на жаль, не 
мають можливості здійснювати екстрені виклики через об’єктивну при-
чину. Вона полягає у відсутності у нашій країні відповідної інформацій-
ної інфраструктури, до якої має підключатись ця система. 

 

Мал. 6.5 Розташування кнопки SOS (eCall) у сучасних автомоблях

1  eCall – The EU emergency-call system. URL: https://www.thalesgroup.com/en/
markets/digital-identity-and-security/iot/inspired/ecall (дата звернення: 25.06.2022)

2  Там само.
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Апогеєм застосування інновацій при експлуатації транспорту 
для істотного посилення безпеки дорожнього руху можна вважати 
спільні інтелектуальні транспортні системи та послуги (Cooperative 
Intelligent Transport Systems and Services – C–ITS). Синонімами цієї 
технології є «розумні» автомобілі або «розумні» дороги. Указана 
система складається із спільних блоків зв’язку V2X (ITS-станції). 
Вони розміщуються як у транспортних засобах, так й на дорожній 
інфраструктурі, для обміну даними через мережу короткого радіусу 
дії V2X Ad-hoc з частотою 5,9 ГГц. Такі блоки зв’язку в автомобілях 
кілька разів на секунду передають інформацію щодо швидкості та 
напряму руху. Також вони надсилають повідомлення про екстрене 
гальмування, дефект транспортного засобу або виявлену слизьку 
дорогу. У свою чергу блоки зв’язку, інтегровані у дорожню інф-
раструктуру, інформують водіїв про: фази сигналу світлофора; 
обмеження швидкості; дорожні роботи; зіткнення на перехресті; 
аварійний чи нерухомий транспортний засіб; небезпечну ситуацію; 
затор та ін. До переваг технології C–ITS, окрім істотного посилення 
безпеки дорожнього руху, належить: покращення комфорту управ-
ління транспортом, підвищення ефективності дорожнього руху, 
удосконалення екологічної стійкості через уникнення недоречних 
прискорень/уповільнень й, відповідно, зменшення споживання 
палива. У 2019 р. розпочався випуск перших автомобілів, оснаще-
них указаною технологією1. Її, без перебільшення, можна назвати 
інновацією транспортної галузі майбутнього. Адже з поступовим 
запровадженням високошвидкісного Інтернету 5G функціональні 
можливості C–ITS та V2X, як її складової, з кожним роком удоско-
налюватимуться. 

Анонсовану технологію щодо «спілкування» автомобілів між со-
бою, з дорогами, пішоходами, сервісними службами шляхом опера-
тивного обміну даними можна назвати невід’ємною складовою так 
званих розумних міст (Smart City). На теперішній час технологія V2X 
застосована у багатьох високотехнологічних містах США, ЄС, КНР 

1  C–ITS: Cooperative Intelligent Transport Systems and Services. URL: https://
www.car-2-car.org/about-c-its/ (дата звернення: 25.06.2022)
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та ін. Чимало автоконцернів активно використовують систему V2X, 
зокрема: Audi, BMW, Daimler, Ford, Land Rover, Renault, Tesla, Toyota1. 

 

Мал. 6.6 Приклади практичного застосування технології V2X

1  The Future of V2X Technology and Transportation. URL: https://www.urbansdk.com/
blog/v2x-technology-transportation-smart-cities (дата звернення: 25.06.2022)
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6.4 Інновації щодо покращення 
дорожньої інфраструктури

Наведений різновид інновацій безпосередньо пов’язаний із тра-
диційною соціальною системою «люди – транспорт – дороги», однак 
суттєво удосконаленої відповідно до рівня сучасного розвитку науки 
і техніки. Після патентування К. Бенцом у 1886 р. першого автомобі-
ля Motorwagen з двигуном внутрішнього згоряння1 та подальшого 
розвитку автомобільної індустрії одразу постало питання будівництва 
доріг. Без них функціонування такого транспорту не уявлялось мож-
ливим, не говорячи вже про значення якісних доріг для забезпечення 
безпеки дорожнього руху. 

Мал. 6.7 Перший автомобіль Motorwagen (1886 р.)

Наприкінці XIX – початку ХХ ст.  доріг у тому вигляді, до якого 
усі ми звикли, просто не було. Дороги були переважно ґрунтовими 
з шаром кінського гною. І цьому елементу безпеки дорожнього руху 
відводилась у ті часи другорядна роль, оскільки вважалось, що на неї 
здебільшого впливає поведінка водія і надійність автомобіля. Однак 

1  Cox L. Who invented the car? URL: https://www.livescience.com/37538-who-
invented-the-car.html (дата звернення: 25.06.2022)
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згодом дороги логічно стали розглядатись як істотний чинник, що 
впливає на транспортну безпеку. 

Удосконалення дорожньої інфраструктури не є такою динамічною, 
як інновації, що застосовуються при проектуванні автомобілів. Окре-
мі елементи першої майже не змінились за багато десятиліть. Тому 
спочатку пропонується розглянути класичні елементи, які стосують-
ся доріг, а потім зупинитись на сучасних know how у цій сфері. Уста-
леними складовими дорожньої інфраструктури, які вже тривалий 
період часу продовжують посилювати безпеку дорожнього руху, є:

1) асфальт – уперше був використаний при будівництві доріг 
у 625 р. до н.е. Асфальт (від грец. asphatos) – захищати. Недарма 
давні греки свого часу повністю скористалися перевагами будівельних 
властивостей природнього асфальту для гідроізоляції кораблів, будів-
ництва стін і навіть бальзамування мумій. Першою дорогою із при-
родного асфальту вважаються Єлисейські поля, бульвар у Парижі. А з 
початку ХХ ст.  дороги почали будуватись із очищеного асфальтного 
покриття на основі нафти1; 

2) дорожня розмітка – цей винахід з’явився у 1911 р. і припису-
ється Е. Хайнцу. Лінії на дорогах були відсутні аж до 30-х років ХХ ст.  
До цього часу лобові зіткнення автомобілів були дуже поширеними 
інцидентами, що часто призводили до смерті водіїв та пасажирів; 

3) дорожні знаки – започатковані за часів Римської імперії, вели-
кі розміри й протяжність доріг якої вимагали заходів для орієнтуван-
ня на місцевості;

4) світлофори – уперше були запропоновані у 20-х роках ХХ ст., 
а з 40–50-х років ХХ ст.  почали працювати у багатьох країнах світу. 
Поряд із стоп-лініями та дорожніми знаками світлофори упорядку-
вали транспортний потік; 

5) контролери дорожнього руху – були впроваджені у 50-х роках 
ХХ ст.  як удосконалення роботи світлофора шляхом спрацьовування 
електромагнітного поля на метал автомобіля, що наближається. Не-
доліком цієї системи було нереагування на малогабаритні транспорті 
засоби з невеликим вмістом металевих деталей; 

1  Asphalt Paving Throughout History. URL: https://www.uniquepavingmaterials.com/
asphalt-paving-throughout-history/ (дата звернення: 25.06.2022)
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6) світловідбиваючі маркери – спеціальна фарба, що використо-
вується для нанесення дорожньої розмітки й дорожніх знаків. Вона 
покращує видимість останніх у нічний час й значно посилює безпеку 
дорожнього руху у темну пору доби. Цей винахід датується 30-ми ро-
ками ХХ ст.  й належить Г. Гельцеру; 

7) вуличне освітлення – необхідна умова безпечного водіння 
у нічний час. Воно за багато століть значно еволюціонувало: від за-
стосування з 1417 р. у Лондоні примітивного тусклого світла свічки 
у ліхтарному стовпі1 до роботи цього енергоефективного обладнання 
за допомогою енергії сонця у наші часи; 

Мал. 6.8 Сучасний вуличний ліхтар, що працює на сонячній батареї 

8) огородження – невисокий металевий паркан для недопущення 
з’їзду транспортного засобу у прірву або обрив. Огородження осо-
бливо корисні у гірській місцевості та ін.2

Перелічені та чимало інших нововведень для покращення дорож-
ньої інфраструктури з часом змінились й удосконалились. Із сучасних 
інновацій у вказаній сфері заслуговує на увагу нове покоління до-

1  Львівські ліхтарники, або ті, що ходили з драбинкою. URL: https://photo-lviv.in.ua/
lvivski-lihtarnyky-abo-ti-shho-hodyly-z-drabynkoyu/ (дата звернення: 26.06.2022)

2  Zietsman L. 10 Road Safety Innovations That Changed Our Lives. URL: https://
www.hotcars.com/road-safety-innovations-that-changed-our-lives/ (дата звернення: 
25.06.2022)
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рожньої розмітки. Її особливість полягає у тому, що вона може яскра-
во світитись у темряві до 10 год. завдяки здатності заряджатись про-
тягом світового дня сонячною енергією. Для цього використовується 
нове покоління люмінесцентної фарби1. Ця технологія активно за-
стосовується у Нідерландах. 

Мал. 6.9 Використання люмінесцентної фарби 
для дорожньої розмітки у зарубіжних країнах

Інновації активно впроваджуються й у роботі світлофорів. Довгий 
час у багатьох країнах світу використовувались звичайні лампи на-
калювання. Вони були, з одного боку, неенергоефективними, а, з дру-
гого, – мали обмежений термін придатності. Наразі достатньо по-
ширеними є світлофори, що працюють із LED-підсвічуванням. Окрім 
того, що такі лампи є набагато яскравішими порівняно із попередні-
ми, вони споживають у рази менше електроенергії, а також не виво-
дять із ладу увесь прилад у разі поломки частини лампочок. 

Річ у тім, що і цю технологію можна вважати вже застарілою. Зо-
крема, у 2014 р. місцева влада Лондона вперше протестувала роботу 
«розумної» системи світлофора (Split Cycle Offset Optimization 

1  6 Innovations That Are Improving Road Safety. URL: https://carswitch.com/
newsroom/innovations-improving-road-safety-globally/ (дата звернення: 26.06.2022)
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Technique – Pedestrian SCOOT). Вона автоматично продовжує фазу 
зеленого пішохідного переходу, коли біля нього перебуває багато 
людей. У цій системі використовуються високотехнологічні камери, 
які можуть визначити чисельність пішоходів, які чекають на пере-
ході. Після того, як камери визначають критичну масу пішоходів, вони 
передають цю інформацію до центру управління, який утримує більш 
довше зелене світло для пішоходів. Така технологія використовуєть-
ся на більш, ніж трьох тисячах розв’язках у столиці Англії. Також 
подібна технологія під назвою Safe Walk (Безпечна прогулянка) має 
місце у Бельгії1.

Наразі роздільні огорожі (бар’єри) по боках доріг та між проти-
лежними смугами руху також зазнали істотного удосконалення. Так, 
у Швеції та деяких інших країнах набули поширення тросові бар’єри, 
які є набагато безпечнішими для учасників дорожнього руху порів-
няно з традиційними суцільними огорожами. Адже такі бар’єри мо-
жуть розтягуватись і краще поглинати потенційну силу удару2. Поді-
бна інфраструктурна інновація підвищує шанси на життя та зменшує 
тяжкість отриманих травм для жертв ДТП.

Мал. 6.10 Гнучкі роздільні дорожні бар’єри 

1  6 Innovations That Are Improving Road Safety. URL: https://carswitch.com/
newsroom/innovations-improving-road-safety-globally/ (дата звернення: 26.06.2022)

2  New Standarts for Road: Restraint Systems for Motorcyclists. URL: 
http://www.fema-online.eu/guidelines/Guidelines.pdf (дата звернення: 26.06.2022)
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Ще одним корисним технологічним рішенням на дорогах є осо-
блива конструкція огорожі. Зокрема йдеться про закруглену форму 
краю роздільного бар’єра, який може виготовлятись навіть не із мета-
лу, а іншого, більш м’якого, матеріалу. Усе це робиться знову ж таки 
для зменшення ризиків серйозного травмування осіб, які потрапили 
в аварію. До речі, такий підхід уже застосовується в Україні при ор-
ганізації дорожнього будівництва у межах нових державних та регі-
ональних інфраструктурних проектів. 

 

Мал. 6.11 Нові підходи у конструкції країв  
роздільних дорожніх бар’єрів
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У таких країнах, як Велика Британія, Норвегія, Австралія, Нова 
Зеландія та ін., набуло поширення облаштування твердих елементів 
дорожньої інфраструктури на кшталт світлофорів, дорожніх знаків, 
ліхтарних стовпів спеціальною прокладкою під назвою Biker-mate 
(товариш мотоцикліста). Вона виготовлена із м’якого, однак міцного 
поліпропілену, який прикріплюється до опор перелічених предметів 
з метою зменшення травмування мотоциклістів. За оцінками спеціа-
лістів, ця технологія поглинає до 68 % сили удару при зіткненні1. 

Мал. 6.12 Прокладка Biker-mate на дорожньому вказівнику у Норвегії

Поширеною у багатьох державах, включаючи Україну, інновацією 
на дорогах, є світловідбиваючі дорожні розділові вставки (маркери). 
Вони є результатом винаходу Е. Ботса, інженера Каліфорнійського 
департаменту транспорту США, і почали монтуватись на дорожнє 
полотно у цій країні з 1966 р. Спочатку цей пристрій виготовлявся зі 
скла і кріпився до асфальту цвяхами. Зараз такі маркери виготовля-
ються з міцних полімерних матеріалів, мають яскравий жовтий колір 

1  Road Safety Innovations. URL: https://www.speedhumpsaustralia.com.au/road-
safety-innovations/ (дата звернення: 26.06.2022 р.)
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і монтуються за допомогою надійних анкерів або епоксидного клею1. 
У США вставки називаються Botts Dots (точки Ботса), а в інших 
країнах більше відомі, як Cat’s Eyes (котячі очі). Такі пристрої роз-
міщуються посередині дороги між роздільними смугами протилеж-
ного руху через кожні кілька десятків метрів. Вони візуально сигна-
лізують водіям у темно пору доби про край смуги завдяки світловід-
биваючій конструкції. Також сонний або неуважний водій може бути 
фізично попереджений про наїзд на такий маркер, оскільки він трохи 
вищий рівня площини дороги2. 

Мал. 6.13 Світловідбиваючий маркер «Котячі очі» 
на європейській дорозі

Дорожня інфраструктура як європейських, так й інших держав, 
включає практику розміщення над дорожнім покриттям та по його 
боках інформаційних світлодіодних табло (знаків змінних повідо-
млень) з певною важливою інформацією. Вона може стосуватись 
різних учасників дорожнього руху. Зазвичай на таких табло у режимі 

1  Botts dots. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Botts’_dots (дата звернення: 
27.06.2022)

2  Zietsman L. 10 Road Safety Innovations That Changed Our Lives. URL: https://
www.hotcars.com/road-safety-innovations-that-changed-our-lives/ (дата звернення: 
26.06.2022)
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реального часу здійснюється попередження про проведення дорожніх 
робіт, перекриття окремих ділянок траси, затори, факт ДТП1. Нерідко 
на них наголошується щодо необхідності дотримання водіями швид-
кісного режиму руху, дистанції між транспортними засобами, правил 
користування ременями безпеки. У період активної фази пандемії 
COVID – 19 у деяких країнах за допомогою подібного інформаційно-
го обладнання здійснювалась серед громадян пропаганда дотримання 
вимог індивідуальної гігієни та ін. 

Мал. 6.14 Змінне табло у Греції з інформацією 
про необхідність використання ременів безпеки

Своєрідною дорожньою інновацією є 3D пішохідний перехід. 
Після появи у 1951 р. першої дорожньої розмітки «зебри» вона не 
змінювалась тривалий період часу. Нову сторінку в історії цього 
важливого інфраструктурного елементу відкрила у 2016 р. грома-
дянка Індії Ш. Пандя зі своєю дочкою у місті Ахмедабад. Новий 
дизайн переходу сподобався тисячам індусів і за короткий проміж-
ок часу поширився майже усіма континентами. На теперішній час 
об’ємні «зебри» використовують дорожні служби Австралії, Бельгії, 
Греції, Ісландії, Іспанії, КНР, Нової Зеландії, Португалії, Франції та 
деяких інших країн. Ефективність такого візуального прийому до-
стеменно не вивчена, однак він вимушує водіїв пригальмовувати 
перед незвичним переходом. Цим підвищується безпека пішоходів 
та інших учасників дорожнього руху. За оцінками європейських 
дослідників, насправді такі 3D пішохідні переходи є дещо дорогими 

1  6 Innovations That Are Improving Road Safety. URL: https://carswitch.com/
newsroom/innovations-improving-road-safety-globally/ (дата звернення: 26.06.2022)
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у виготовленні й обслуговуванні. Їх рекомендується наносити на 
дорожнє полотно у містах, тоді як в іншій місцевості є доцільність 
наносити класичну «зебру»1. Попри позитивне сприйняття таких 
об’ємних зображень на дорозі влада окремих міст ФРН їх заборо-
нила, оскільки вони суперечать правилам дорожнього руху цієї 
держави2. Є думка, що в Україні 3D пішохідні переходи могли б ста-
ти альтернативою «лежачим» поліцейським на дорозі. Як відомо, 
вони негативно впливають на підвіску транспортних засобів, осо-
бливо при швидкості понад 20 км/год.

Мал. 6.15 Об’ємний 3D пішохідний перехід в Австралії

Вищенаведена візуалізація є більш-менш ефективною вдень. Для 
посилення ж уваги водіїв при перетинанні пішохідних переходів 
у нічний час мають місце інші, не менш технологічні, рішення. Йдеть-
ся про підсвічування яскравими світлодіодними лампами країв пішо-

1  Managing urban traffic: 3D zebra crossings spread across Europe. URL: https://
eurocities.eu/stories/managing-urban-traffic-3d-zebra-crossings-spread-across-europe/ 
(дата звернення: 26.06.2022)

2  Kulikowska A. First 3D pedestrian crossing in Spain. Is it more efficient than speed 
bumps? URL: https://trans.info/en/first-3d-pedestrian-crossing-in-spain-is-it-more-efficient-
than-speed-bumps-97413 (дата звернення: 26.06.2022)
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хідної «зебри». У такому разі особа, яка управляє транспортним за-
собом, реагуватиме не лише на червоний сигнал світлофору, а й до-
датково на світло, вмонтоване у дорожнє покриття. 

Мал. 6.16 Освітлений пішохідний перехід у Гуанчжоу (КНР)

У зарубіжних країнах приділяють велику увагу прогнозуванню 
не лише майбутньому розвитку певних соціальних процесів для вчас-
ного вжиття відповідних запобіжних заходів. Це стосується й моде-
лювання кліматичних умов в окремих країнах і регіонах. Вагомих 
успіхів у цій сфері досягли, як не дивно, науковці із скандинавських 
країн. Зокрема, ученими за допомогою спеціального алгоритму та 
з урахуванням тенденцій подальшого глобального потепління були 
визначені особливості погодних умов у Норвегії, Швеції й Фінляндії 
у 2050 р. Результати дослідження показали, що у середині ХХІ ст.  
температура дорожнього покриття збільшиться від +5,1 °C у Фінлян-
дії до +7,1 °C – у Швеції. Також на 23 % мають знизитись засніженість 
та ожеледиця1. Звідси можна зробити три, хоча проміжних, однак 
доволі важливих висновки:

1  Freistetter N. C., Médus E., Hippi M. et al. Climate change impacts on future driving 
and walking conditions in Finland, Norway and Sweden. Regional Environmental Change. 
2022. Vol. 22. Iss. 2. . doi: https://doi.org/10.1007/s10113-022-01920-4. 
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1) погодні умови у найближчі 25 років у цих державах мають 
стати більш м’якими, а умови для експлуатації транспортних засо-
бів – сприятливішими;

2) уряди скандинавських країн ураховують дані щодо майбутньо-
го клімату при будівництві нових доріг, правил їх експлуатації, а також 
розробці рекомендацій для водіїв щодо стилю і швидкості керування 
транспортними засобами;

3) високий рівень безпеки дорожнього руху у Норвегії, Швеції 
й Фінляндії є закономірним результатом тривалої плідної системної 
й науково обґрунтованої діяльності багатьох суб’єктів. 

Кульмінацією впровадження інновацій у дорожню інфраструкту-
ру, які можуть закласти основу для подальшого розвитку й удоскона-
лення дорожнього руху, а також істотного підвищення його безпеки 
на декілька десятиліть наперед, є згадана вище високотехнологічна 
спільна інтелектуальна транспортна система та послуг C–ITS. Архі-
тектура цієї платформи включає окремий тип зв’язку V2I, відпові-
дального за комунікацію дорожньої інфраструктури з транспортними 
засобами1. 

Із цією системою тісно пов’язана платформа C-Roads (спільні 
дороги). Вона є ініціативою європейських країн-членів ЄС та авто-
мобільних операторів щодо тестування та налагодження роботи усієї 
системи C–ITS. Технологія C-Roads активно апробується, як не див-
но, в європейських країнах з найвищим рівнем безпеки дорожнього 
руху. Йдеться передусім про Норвегію, Швецію, Фінляндію і Данію. 
Зокрема, у межах проектів NordicWay 2 (2017–2020 рр.) й NordicWay 
3 (2019–2023 рр.) планується перевірити функціональну спроможність 
технології C–ITS у посиленні безпеки дорожнього руху шляхом циф-
ровізації європейських доріг. Інструментом для досягнення указаних 
задач є, як уже зазначалось, цифрові станції, розташовані всередині 
дорожньої інфраструктури. Вони вже найближчим часом дозволяти-
муть, окрім іншого, сповіщати водіїв про: 

а) погодні умови; 
б) особливості дорожньої обстановки, включаючи затори та аварії; 
1  The Future of V2X Technology and Transportation. URL: https://www.urbansdk.com/

blog/v2x-technology-transportation-smart-cities (дата звернення: 25.06.2022)
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в) локацію заправних станцій для звичайних автомобілів й заряд-
них станцій – для електромобілів тощо1. 

Платформа C-Roads має замінити інформаційні табло, що зараз 
розміщуються над дорогами, і надаватиме відповідні відомості 
водію безпосередньо на екран у салоні автомобіля. Слід наголо-
сити, що система V2X активно впроваджується у багатьох «розум-
них» мегаполісах. Одним із таких є Сінгапур, який посідає ліди-
руючі позиції у світі щодо реалізації багатьох інновацій у сфері 
безпеки дорожнього руху та запровадження зелених технологій. 
Планується, що до 2025 р. технологія V2X, яка включає комуніка-
цію доріг із транспортом, буде повністю запроваджена у цьому 
місті-країні2.

Норвезьке управління державних доріг (NTNU) для того, щоб 
місцеві дороги працювали у режимі «24/7», вивчає можливість 
застосування сучасних технічних розробок для постійного моні-
торингу стану якості доріг та інших параметрів. Для цього плану-
ється використовувати різноманітні комунікаційні технології у виді 
спеціальних датчиків, інтегрованих у систему дорожньої інфра-
структури, камер відеоспостереження, можливості штучного інте-
лекту. Ці технічні засоби у сукупності дозволять здійснювати 
в автоматичному режимі моніторинг багатьох параметрів для 
вжиття оперативних заходів щодо ремонту і реконструкції дорож-
ньої інфраструктури. Крім цього, за допомогою отриманих зобра-
жень та комп’ютерного моделювання можливо спрогнозувати стан 
дорожнього покриття у майбутньому3. Подібний інноваційний 
підхід здатний відтермінувати необхідність проведення капіталь-
ного ремонту доріг через їх вчасне відновлення, а також заощади-
ти значний обсяг коштів, який може вимірюватись сотнями міль-
йонів євро щорічно. 

1  C-ROADS Norway. URL: https://www.c-roads.eu/pilots/core-members/norway/
Partner/project/show/test-project-6.html (дата звернення: 25.06.2022)

2  The future of sustainable mobility in Singapore. URL: https://www.webuildvalue.com/
en/megatrends/singapore-smart-city.html (дата звернення: 25.06.2022)

3  Smarter Maintenance of Road Infrastructure. URL: https://www.ntnu.edu/
smartermaintenance/about (дата звернення: 25.06.2022) 
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6.5 Застосування інновацій у сфері 
регулювання дорожнього руху 
й фіксації його порушень 

Представлені інноваційні рішення так чи інакше тісно пов’язані 
з двома попередніми групами інновацій для транспортних засобів 
й дорожньої інфраструктури. Ці нововведення можна назвати «ро-
зумним» дорожнім рухом, який поступово впроваджується в окремих 
містах і мегаполісах світу за допомогою спеціально розробленого 
програмного забезпечення. Його метою є впорядкування транспорт-
ного трафіку, посилення ефективності останнього, результатом чого 
має стати істотне зменшення кількості заторів й часу перебування 
автолюбителів у них. Додатковими перевагами застосування подібних 
інновацій є скорочення негативного впливу автомобілізації на еколо-
гію та витрат на паливо. 

Мал. 6.17 Візуалізація програмою Numina 
вуличної активності учасників дорожнього руху

У 2021 р. Всесвітній економічний форум відзначив 100 найбільш 
інноваційних технологій у сфері дорожнього руху, охорони здоров’я, 
торгівлі та ін. Однією із таких стала програма (утиліта) Numina ком-
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панії із Нью-Йорку. Указана автономна сенсорна платформа вимірює 
усі види активності на вулицях, як-от: чисельність, напрями і швид-
кість, поведінка пішоходів, велосипедистів, різних типів транспортних 
засобів. Дані Numina допомагають міським планувальникам проек-
тувати безпечніші та ефективніші вулиці, а також сприяють підпри-
ємствам в оптимізації своїх послуг й збільшенні прибутку1. 

Виходячи із представлених широких можливостей цієї утиліти, 
вона дозволяє зацікавленим суб’єктам, особливо органам місцевого 
самоврядування, здійснювати регулювання дорожнього руху, напри-
клад, шляхом: розширення або звуження вулиць і проспектів; вста-
новлення світлофорів на нерегульованих перехрестях; нанесення 
додаткової дорожньої розмітки; монтажу дорожніх знаків та ін. 

Схожою програмою є Transoft Solutions (ITS) Inc. (раніше Brisk 
Synergies). За допомогою підключених камер дорожнього руху й авто-
мобільних камер ця програма в автоматичному режимі здійснює ві-
деоаналіз безпеки дорожнього руху. Результати таких досліджень 
необхідні інженерам та містобудівникам для розуміння існуючих 
проблем, які стосуються дорожньо-транспортної галузі. Ця програма 
дозволяє також визначити основні умови, що сприяють ДТП на окре-
мих ділянках міського та іншого простору, а також виробити дієві 
заходи для ефективного регулювання трафіку. Transoft Solutions 
успішно застосовується у таких містах, як Нью-Йорк, Атланта, То-
ронто, Монреаль, Денвер, Мехіко, Цюріх та Мумбаї2. 

Однією із найдосконаліших систем регулювання дорожнього руху 
має місце у Сінгапурі. Будучи невеликим містом-державою площею 
всього 622 км2, що є менше за площу столиці України (839 км2), вла-
да Сінгапуру у подібних умовах конкуруючого землекористування 
вимушена вживати не лише технічно інноваційні, а й непопулярні 
рішення для недопущення транспортного колапсу. У цій державі 
з 1990 р. існує система квот на кількість транспортних засобів. Також 
із застосуванням ринкових механізмів визначається ціна володіння 
транспортним засобом. Особа, яка вирішила стати автолюбителем, 

1  Know your streets. URL: https://numina.co/ (дата звернення: 25.06.2022)
2  Traffic Safety & Its Solutions. URL: https://safety.transoftsolutions.com/about-us/ 

(дата звернення: 27.06.2022)
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подає відповідну заявку, яка може дати таке право строком на 10 років. 
Тобто у Сінгапурі паралельно існують витрати на сам автомобіль та 
обмежене у часі право володіння ним. Така політика цієї держави 
доповнюється проаналізованою вище інноваційною інтелектуальною 
транспортною системою (ITS) щодо регулювання дорожнього руху. 
При цьому центр управління трафіком цілодобово збирає інформацію 
з мережі датчиків ITS й оперативно реагує на зміни дорожнього руху. 
Щоб допомогти сінгапурським водіям планувати та коригувати свої 
маршрути, указаний центр «розумного» дорожнього руху надсилає 
інформацію про затори та час у дорозі через електронні табло над 
дорогою, відповідний веб-сайт і соціальні мережі1. 

Щодо фіксації порушень правил дорожнього руху, то цьому на-
пряму внутрішньої державної політики багатьох країн світу приді-
ляється велика увага. Україна у цьому плані виключення не становить. 
Наприклад, як уже наголошувалось у попередніх розділах цієї праці, 
навіть програми окремих політичних сил і партій іноді включають 
заходи щодо вирішення проблеми незадовільного рівня безпеки до-
рожнього руху. По такому шляху у свій час пішов президент Фран-
ції Ж. Ширак. Він указану соціальну проблему включив до пріори-
тетних напрямів своєї діяльності як голови держави. Саме завдяки 
організації системи автоматичної фіксації порушень правил дорож-
нього руху, включаючи перевищення дозволеної швидкості, у Фран-
ції удалось протягом 2000–2010 рр. зменшити смертність від ДТП аж 
удвічі2.

Камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху 
були і залишаються корисною інновацією, що відіграє важливу роль 
у посиленні безпеки дорожнього руху у багатьох країнах світу3. Згід-

1  Managing Vehicle Population & Traffic Flow. URL: https://www.lta.gov.sg/content/
ltagov/en/who_we_are/our_work/road.html (дата звернення: 27.06.2022)

2  Road Safety history. URL: https://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/en/road-safety-
policy/road-safety-history (дата звернення: 28.06.2022).

3  Голубов С. Г. Щодо впровадження в Україні міжнародного досвіду застосуван-
ня засобів фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Вестник ХНА-
ДУ. 2013. Вып.  61–62. С. 19–23; Шумейко О. А. Зарубіжний досвід забезпечення 
безпеки дорожнього руху за допомогою автоматизованих систем (на прикладі деяких 
країн Європи та США). Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. Т. 
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но із дослідженням, здійсненим фахівцями Лондонської школи еко-
номіки, камера автоматичної фіксації швидкості автомобіля може 
зменшити кількість аварій на 39 % і скоротити біля 2/3 смертей у ра-
діусі 500 м від її розташування1. Зазвичай позитивний ефект цього 
високотехнологічного обладнання досягається завдяки дисципліну-
ванню водіїв. Останні, намагаючись уникнути небажаних витрат, які 
можуть настати у випадку притягнення до адміністративної відпо-
відальності за вчинення певного правопорушення та сплати штрафу, 
вимушені дотримуватись як швидкісного режиму їзди, так й інших 
правил дорожнього руху та експлуатації транспорту. 

Виходячи із прогресивної практики США щодо запобігання пра-
вопорушенням у сфері, що вивчається, на теперішній час існує шість 
різних типів камер, які використовуються органами та підрозділами 
поліції для убезпечення дорожнього руху, а саме:

1) камери автоматичної фіксації перевищення швидкісного режи-
му руху – найпоширеніший тип камер, що монтуються на дорогах 
США й багатьох інших країн. Вони працюють з використанням ра-
дарних і лазерних технологій. Активація камери відбувається у разі 
перевищення запрограмованої швидкості, яка у кожній країні від-
різняється. Виключення становлять країни із так званою нульовою 
толерантністю до перевищення швидкості. Такі пристрої фіксують 
номерний знак, дату, час, швидкість транспортного засобу та його 
місцезнаходження. Може іноді додатково надаватись фрагмент відео, 
на якому записаний факт порушення; 

2) камери автоматичної фіксації проїзду на заборонний сигнал 
світлофору – розміщуються у спеціальному захисному чохлі біля 
вогнів світлофора й активуються при русі транспортного засобу на 
червоне світло. У разі порушення камера записує відповідне відео 

2. Вип.  6. С. 77–82; Буран В. В. Застосування в Україні засобів фото- та відео фікса-
ції порушень правил дорожнього руху. Сучасна спеціальна техніка. 2017. № 4. 
С. 17–23; Червінчук А. В. Зарубіжний досвід автоматичної фіксації правопорушень 
у сфері безпеки дорожнього руху. 2018. Вип.  1. Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. 
С. 169–175. 

1  Which Cities Have the Highest Speed Camera Density? URL: https://
www.budgetdirect.com.au/car-insurance/research/speed-camera-density.html (дата звер-
нення: 28.06.2022).
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тривалістю 12 с разом із двома зображеннями державного номерного 
знаку автомобіля порушника; 

3) камери фіксації проїзду на знак «Stop» – більш рідкий варіант 
камер, який, наприклад, у США має місце лише у Каліфорнії та окру-
зі Колумбія. Інші параметри їх роботи є аналогічними вищезазначених 
типів камер; 

4) камери шкільних автобусів – приклад нестаціонарних камер, 
які розташовуються по боках автобусів, вмикаються на зупинці й ви-
микаються у момент руху. Такі пристрої фіксують автомобілі, які 
проїжджають у момент висадки – посадки неповнолітніх пасажирів; 

5) камери – муляжі (камери – макети) – псевдокамери, які вико-
ристовуються для убезпечення дорожнього руху за відсутності необ-
хідного фінансування на їх придбання. У США найбільше таких 
«камер» є у Нью-Йорку. За словами начальників департаментів по-
ліції деяких міст США, камери – муляжі є доказом того, що для пра-
воохоронних органів на першому плані є не отримання прибутку від 
сплати штрафів правопорушниками, а перш за все безпека дорожньо-
го руху; 

6) камери відеоспостереження – розташовуються не для притяг-
нення порушників правил дорожнього руху до відповідальності, а з 
метою: моніторингу дорожньої обстановки на окремих, найбільш 
проблемних, ділянках міського простору; оперативного установлення 
фактів ДТП для надання постраждалим екстреної медичної допомо-
ги; вивчення схем дорожнього руху та з’ясування його інтенсивності; 
урахування погодних умов та ін. Такі камери здійснюють один знімок 
кожні п’ять хвилин, якими може скористатись уповноважена особа1. 

З використанням статистичних даних спробуємо віднайти додат-
кові взаємозалежності між кількістю камер й станом безпеки дорож-
нього руху в окремих країнах світу. Так, до європейських країн з най-
більшою кількістю камер автоматичної фіксації правил дорожнього 
руху належать (2021 р.): Італія – 8 073, Велика Британія – 4 014, 
ФРН – 3 813, Франція – 2 406, Іспанія – 1 390. Найменша їх кількість 

1  10 Facts You Should Know about Traffic Cameras. Road Safety history. URL: https://
www.carinsurancecomparison.com/traffic-camera-facts-you-should-know/ (дата звернен-
ня: 28.06.2022).
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має місце у: Словаччині – 13, Люксембурзі – 24, Португалії – 98, 
Латвії – 113, Литві – 140 й Чехії – 1491. 

Мал. 6.18 Різні типи камер автоматичної фіксації 
порушень правил дорожнього руху у Великій Британії

Кількість таких камер у представлених європейських країнах чітко 
корелює із кількома показниками: рівнем смертності від ДТП, станом 
економічного розвитку та площею конкретної держави. Зокрема, в усіх 
країнах із найбільшою в ЄС кількістю камер автоматичної фіксації 
правил дорожнього руху рівень смертності від аварій на дорогах є ниж-
чим загальноєвропейського, який у 2020 р. становив 42 інциденти на 
1 млн населення2. Тоді як у європейських країнах з найменшою кіль-
кістю цих камер, відповідно, є набагато більшою смертність від ДТП. 

Аналогічно можна вести мову й про заможність держав: чим 
економічно міцнішою є країна, тим більше камер вона має. Тут 

1  Barstow O. Which European Nation has the Most Speed Cameras and Strictest 
Penalties? URL: https://www.visordown.com/news/general/which-european-nation-has-
most-speed-cameras-and-strictest-penalties (дата звернення: 28.06.2022).

2  Road safety targets: Monitoring report / European Road Safety Observatory, 2021. 
8 р. URL: https://ec.europa.eu/transport/road_safety/system/files/2021–12/ERSO_ROAD_
SAFETY_TARGETS_ MONITORING_Nov2021_final.pdf (дата звернення: 13.05.2022)
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взаємозв’язки є очевидними. Виключення становить лише Люксем-
бург з найбільшим рівнем ВВП на душу населення в Європі (понад 
82 тис. євро у 2020 р.1). Однак цій обставині є просте пояснення: 
Люксембург є однією із найменших європейських держав, площа якої 
становить лише 2,5 тис. кв. км2. Тому цій країні для убезпечення до-
рожнього руху вистачає наявних 24 камер автоматичної фіксації по-
рушень правил дорожнього руху. Група ж країн з найбільшою кіль-
кістю камер одночасно є найбільшими за площею європейськими 
країнами. Їм об’єктивно потрібно багато таких приладів для якісного 
моніторингу дотримання громадянами правил дорожнього руху. 

Анонсовані статистичні дані та наведені судження пропонується 
поєднати з додатковою інформацією. Вона здатна значно розширити 
уявлення про застосування інновацій щодо фіксації порушень правил 
дорожнього руху у масштабах не лише ЄС, а практично усього світу. 
Для цього скористаємось відомостями, які містяться у Всесвітній базі 
даних камер контролю швидкості (The Worldwide Speed Camera 
DataBase – SCDB). Її перевагою є те, що, на відміну від попередніх 
статистичних даних, які наводяться в абсолютних вимірах, указана 
база даних є більш кримінологічно значущою, бо наводить відносні 
показники у виді кількості камер на кожні 100 км доріг у конкретній 
країні та навіть окремих містах світу (див. мал. 6.19). 

Як бачимо, найбільшу щільність камер автоматичної фіксації 
швидкісного режиму руху у розрахунку на 100 км доріг мають такі 
країни, як Андорра (7,88), Південна Корея (7,36), Сінгапур (5,57), ОАЕ 
(4,68), Бельгія (2,51), Кувейт (2,25), Тайвань (1,43), Велика Британія 
(1,39) та ін. Розміщення указаних заможних й високотехнологічних 
держав у цьому списку є у цілому логічним, за виключенням Андор-
ри, яка має найбільшу у світі щільність камер. Однак і цей факт має 
пояснення: Андорра є дуже маленькою державою площею усього 468 
км2; це європейське князівство є доволі процвітаючим завдяки роз-

1  Real GDP per capita. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/
sdg_08_10/default/bar?lang= en (дата звернення: 13.05.2022)

2  Люксембург. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0 %9B%D1 %8E%D0 %BA%
D1 %81 %D0 %B5 % D0 %BC%D0 %B1 %D1 %83 %D1 %80 %D0 %B3 (дата звернення: 
30.06.2022)
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винутій туристичній галузі й статусу офшорної зони, де концентру-
ється значний капітал багатьох світових компаній; протяжність доріг 
Андорри становить лише 457 км1. 

Мал. 6.19 Щільність камер автоматичної фіксації швидкості  
транспортних засобів на 100 км доріг у різних країнах світу2

Бразилія є світовим лідером за кількістю камер автоматичної 
фіксації швидкості транспортних засобів (18 239 од.). При цьому ця 
держава має відносно невисоку їх щільність: 0,62 пристрою на 100 км 

1  Андорра. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0 %90 %D0 %BD%D0 %B4 %D0 
%BE%D1 %80 % D1 %80 %D0 %B0 (дата звернення: 29.06.2022).

2  Which Cities Have the Highest Speed Camera Density? URL: https://
www.budgetdirect.com.au/car-insurance/research/speed-camera-density.html (дата звер-
нення: 29.06.2022).
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доріг. Це зумовлюється великою протяжністю бразильських доріг, яка 
дорівнює 2,9 млн км. Водночас є держави, де подібні камери взагалі 
відсутні. Серед таких: Зімбабве, Ірак, Лаос, Намібія, Парагвай. 
В Україні, за даними цього дослідження, щільність камер є незначною 
(0,07 камер на 100 км доріг)1. 

Завдяки дослідженню SCDB можна визначити також щільність 
подібних камер в окремих містах. Зокрема, світовим лідером за цим 
показником є південнокорейське місто Аньян (46,1). У цьому місті 
кожні 2,17 км розміщена камера для визначення швидкості транспорт-
них засобів. Це зайвий раз доводить значні успіхи, яких досягла Пів-
денна Корея, як розвинена високотехнологічна держава, у сфері 
безпеки дорожнього руху. Наприклад, протягом 1992–2014 р. ця 
країна змогла скоротити дитячу смертність на дорогах аж на 97 %. 
Висока щільність камер також має місце у таких містах і мегаполісах, 
як: Батумі (Грузія) – 16,75; Нью-Йорк (США) – 11,46; Єреван (Ві-
рменія) – 11,4; Фазенда-Ріо-Гранде (Бразилія) – 10,5; Маскат (Оман) – 
9,33; Доха (Катар) – 8,85; Гонконг – 8,79; Ноттінгем (Англія) – 8,56; 
Дублін (Ірландія) – 7,7; Килунг (Тайвань) – 7,29 та ін.2

В Україні камери автоматичної фіксації правил дорожнього руху 
функціонують з червня 2020 р. З кожним роком їх кількість збільшу-
ється. Станом на початок 2022 р. у нашій державі функціонувало 236 
таких камер. За рік їх роботи було складено понад 3 млн постанов, 
при чому за 2,5 млн постанов було сплачено штрафи. Це принесло до 
Державного бюджету 500 млн грн доходів. За словами представників 
Департаменту патрульної поліції України, камери виконують не ка-
ральну, а передусім превентивну функцію. На це вказують конкретні 
результати їх роботи: у місцях їх розташування рівень правопорушень 
скоротився на 65 %3. 

1  Which Cities Have the Highest Speed Camera Density? URL: https://
www.budgetdirect.com.au/car-insurance/research/speed-camera-density.html (дата звер-
нення: 29.06.2022).

2  Which Cities Have the Highest Speed Camera Density? URL: https://
www.budgetdirect.com.au/car-insurance/research/speed-camera-density.html (дата звер-
нення: 29.06.2022).

3  Стало відомо, скільки грошей принесли до бюджету камери автофіксації. URL: 
https://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/en/road-safety-policy/road-safety-history (дата 
звернення: 28.06.2022).
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Насправді цієї кількості камер дуже мало для істотного посилен-
ня безпеки дорожнього руху у масштабах усієї держави. Це наочно 
демонструють відносні показники кількості камер в Україні у роз-
рахунку на 100 км доріг – 0,07. Ураховуючи велику площу України, 
розгалужену мережу державних доріг й доріг місцевого значення, 
а також низьку правову культуру й незадовільний рівень правосвідо-
мості українців, кількість камер необхідно збільшити у рази. При 
цьому рекомендується звернутись до досвіду зарубіжних країн, де 
для розширення мережі таких камер залучаються приватні інвестиції 
на договірних засадах з органами державної влади та місцевого само-
врядування. Така практика є особливо актуальною для України, яка 
перебуває у перманентному стані дефіциту Державного бюджету і, 
як наслідок, недофінансування правоохоронний сфери й потреб тран-
спортної безпеки.

Вищенаведена теза керівництва патрульної поліції України узго-
джується із зарубіжною практикою. Вона демонструє, що доходи від 
сплати штрафів за швидкісну їзду, визначену за допомогою таких 
камер, за кордоном не розглядаються як спосіб поповнення держав-
ного бюджету. Ці кошти використовують на низку суспільно корисних 
потреб. Наприклад, в Австралії закон вимагає від влади спрямовува-
ти такі фінансові надходження від водіїв на різні ініціативи з безпеки 
дорожнього руху: покращення доріг; навчання учасників дорожнього 
руху заходам обережності при експлуатації транспорту; формування 
банків донорської крові, необхідної для важкотравмованих осіб під 
час аварії1. Ці кошти можуть також освоюватись на розширення іс-
нуючої мережі подібних камер, розвиток дорожньої інфраструктури 
та деякі інші потреби у сфері безпеки дорожнього руху. 

Характерною властивістю сучасних систем автоматичної фіксації 
порушень правил дорожнього руху у багатьох країнах світу є засто-
сування технологій штучного інтелекту й машинного навчання. Такі 
інноваційні рішення й застосунки значно підвищують ефективність 
цього обладнання. Штучний інтелект, який спирається на спеціально 
розроблені математичні алгоритми, дозволяє камерам: 

1  Which Cities Have the Highest Speed Camera Density? URL: https://
www.budgetdirect.com.au/car-insurance/research/speed-camera-density.html (дата звер-
нення: 29.06.2022).
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а) спостерігати і відслідковувати рух конкретного транспортного 
засобу, у тому числі водій якого зник з місця порушення правил до-
рожнього руху, за його державним номером, маркою, кольором, по-
шкодженнями кузову та іншими ознаками; 

б) класифікувати учасників дорожнього руху на окремій ділянці 
доріг та тротуарів;

в) посилювати продуктивність роботи в умовах несприятливих 
погодних умов та інших особливостей (дощ, снігопад, сильні пориви 
вітру, темна пора доби) тощо. 

Виходячи із вищевикладеного, можна констатувати, що стан 
безпеки дорожнього руху залежить не лише від розвитку окремих 
інновацій, їх умілого поєднання, а також від удосконалення різних 
складових соціальної системи «учасники дорожнього руху – тран-
спорт – дороги». 

Трактування інновацій у чинному законодавстві України, а та-
кож їх інтерпретація зарубіжними ученими дають підстави для 
розширеного розуміння таких технологій. Вони можуть зводитись 
не лише то технічних know how, а й до впровадження якісно нових 
організаційних підходів, які значно посилюють ефективність пев-
ної діяльності або покращують стан справ у певній соціальній 
сфері (у нашому випадку сфері дорожнього руху та експлуатації 
транспорту). Так, К. Басон, відомий датський учений, Генеральний 
директор Датського центру дизайну (DDC) й радник урядів кількох 
держав, у своїй науковій праці «Провідні інновації державного 
сектору: спільне створення для кращого суспільства» (Leading 
public sector innovation: Co-creating for a better society) наголошує 
на низці принципових положень. Вони зводяться до того, що у ме-
неджменті також існує місце для інновацій, які виражаються у кре-
ативному підході до управління й організації того чи іншого про-
цесу або діяльності. При цьому відкидається імперативність, а його 
альтернативою, на думку К. Басона, має стати так звана інновацій-
на екосистема. Остання спирається на свідомість, потенціал, спіль-
ну творчість і мужність. Подібний інноваційний підхід включає 
якомога ширше залучення громадян до вирішення спільних на-
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гальних соціальних проблем1. Представлена ідея заслуговує на 
увагу й цілком придатна на її адаптацію до застосування у питан-
ні запобігання автотранспортним правопорушенням й убезпечення 
дорожнього руху. 

Вищенаведений інноваційний менеджмент відповідає принципам 
державно-приватного партнерства. Він широко застосовується у ба-
гатьох західних країнах світу в організації діяльності органів поліції 
та її комунікації із населенням, у тому числі у контексті безпеки до-
рожнього руху. 

Аналіз та узагальнення сучасного позитивного зарубіжного до-
свіду убезпечення дорожнього руху дає підстави для розробки низки 
пропозицій щодо удосконалення державної політики України у цій 
сфері. 

1  Bason C. Leading public sector innovation: Co-creating for a better society. Bristol: 
Policy Press, 2010. 278 p.; Innovating Road Safety: lessons for transport systems sum-
mary report. URL: https://www.nzta.govt.nz/assets/Roads-and-Rail/innovating-streets/
docs/Innovating-Road-Safety-summary-report-020719.pdf (дата звернення: 30.06.2022).
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Розділ 7
ШЛЯХ УКРАЇНИ ДО МЕТИ СТРАТЕГІЇ 
VISION ZERO З УРАХУВАННЯМ 
ПРОГРЕСИВНОЇ СВІТОВОЇ ПРАКТИКИ 

7.1 Правові заходи забезпечення безпеки 
дорожнього руху в Україні

Блок кримінологічного знання, який стосується запобігання зло-
чинності, її окремим видам, а також фоновим для неї явищам спра-
ведливо вважається основним й найбільш суспільно корисним. Цю 
обставину влучно підмітив А. П. Закалюк, який підкреслив, що най-
вищим рівнем розвитку та суспільного значення будь-якої науки 
є виконання нею конструктивно-проективної та прикладної функції1. 
Тобто можна стверджувати, що з урахуванням предмета та напрямів 
розвитку кримінологічної науки вона просто «приречена» на соціаль-
ну затребуваність напрацювань її багатьох досліджень. 

Зазначена вище теза є особливо актуальною у такий важкий для 
Української держави час. Він поєднується із зовнішньої військовою 
агресією, яка призвела до катастрофічних наслідків. Останні виявля-
ються у знищенні та/або пошкодженні колосальної кількості інфра-
структурних об’єктів у виді доріг, мостів, житлових будинків, навчаль-
них закладів, лікарень, музеїв, стадіонів, приміщень органів державної 
влади і органів місцевого самоврядування тощо у нашій країні, фак-
тичного зведення нанівець тих позитивних результатів будівельної, 
транспортної та інших галузей, що були отримані завдяки важкій 
праці мільйонів українців й інвестуванню сотень мільярдів грн про-
тягом багатьох років. І це без урахування головних утрат, якими є жит-

1  Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: У 3 кн. 
Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. Київ: Ін Юре, 
2007. С. 21–23. 
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тя десятків тисяч українських військовослужбовців й мирного цивіль-
ного населення, включаючи дітей, жінок і осіб похилого віку. 

Від обсягу та якості науково обґрунтованих пропозицій та реко-
мендацій практичного спрямування, що випливають з одержаних 
кримінологічних результатів, відповідно залежить ступінь їх прак-
тичної значущості для держави і суспільства. Істотний соціально 
корисний науковий потенціал міститься, головним чином, саме у по-
рівняльно-правових дослідженнях. Їх задачею є здійснення своєрід-
ного соціального зрізу у певній сфері для подальшого використання 
прогресивного зарубіжного досвіду щодо удосконалення державної 
політики України та підвищення ефективності певної діяльності. 

Вивчення практики передових західних, і не тільки, країн у забез-
печенні безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту має 
вагоме значення для нашої держави. Адже ознайомлення з особли-
востями закордонного досвіду у цій сфері здатне значно наблизити 
Україну до мети стратегії Vision Zero у виді нульової смертності 
й тяжкого травмування учасників дорожнього руху під час ДТП. Поки 
що указана мета схожа більше на мрію, однак вона здатна обов’язково 
здійснитись. Для цього у нашої країни є всі передумови: 

– політична воля на поступове вирішення цієї соціальної про-
блеми й загострення суспільного дискурсу навколо неї; 

– безальтернативність європейського майбутнього України, до-
казом чого є одержання нею 23 червня 2022 р. статусу кандидата на 
вступ до ЄС. Це значно розширює можливості нашої країни для за-
лучення більшого фінансування, у тому числі на сферу безпеки до-
рожнього руху, а також більш швидкого і предметного реформування 
усієї транспортної галузі; 

– нормативно-правова база у виді кількох редакцій державної 
Стратегії й Програми щодо підвищення рівня безпеки дорожнього 
руху, які постійно вдосконалюються та ураховують нові соціальні 
виклики і ризики, що потребують негайного усунення; 

– достатній науковий потенціал у виді значної чисельності від-
даних своїй справі учених, включаючи кримінологів, наявність цілої 
плеяди наукових шкіл, які сприяють наслідуванню знань, умінь і на-
вичок новими поколіннями науковців;
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– вигідне географічне розташування України, яка є своєрідним 
коридором між Європою та Азією. Указана обставина має бути вра-
хована владою для використання інфраструктурного потенціалу, 
спрямованого на відбудову України й посилення її економічного 
зростання тощо. 

Пізнання інституційних засад, нормативно-правового базису 
у сфері безпеки дорожнього руху, видів і суворості відповідальності 
за автотранспортні правопорушення, специфіки розбудови дорожньої 
інфраструктури, а також застосування різноманітних інновацій у ба-
гатьох розвинених державах світу дають підстави для узагальнення 
цих знань. Це зрештою сприяє виробленню низки вкрай необхідних 
для України пропозицій щодо подальшого формування й удоскона-
лення політики та її окремих напрямів у царині убезпечення дорож-
нього руху та експлуатації транспорту. 

Задля упорядкування наукового матеріалу й спрощення його 
сприйняття пропонується класифікувати відповідні заходи за їх ха-
рактером на (а) правові, (б) організаційні, (в) фінансові, (г) соціально-
психологічні, (д) інформаційні та деякі ін. 

Правові заходи щодо забезпечення безпеки дорожнього руху 
пов’язуються з прийняттям низки нормативно-правових актів, спря-
мованих на: посилення ефективності дорожнього руху, дисципліну-
вання окремих категорій його учасників, покращення контролю над 
безпекою транспортних засобів тощо. 

В Україні існує багаторічна практика здійснення того чи іншого на-
пряму державної політики відповідно до затверджених стратегічних, 
програмних і навіть планових документів. У цілому це відповідає зару-
біжному правотворчому досвіду. Сфера безпеки дорожнього руху у нашій 
державі регулюється сотнями нормативно-правових актів. Головним із 
них можна вважати Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього 
руху в Україні на період до 2024 року. У цілому слід віддати належне її 
розробникам (МВС України, Департаменту патрульної поліції України, 
іншим міністерствам, Уряду) за доволі якісний текст документу, який 
враховує основні тенденції, що простежуються на теперішній час в Укра-
їні у цій царині. Указана Стратегія містить чимало актуальних напрямів 
діяльності, які потребують оперативного впровадження. 
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Разом із тим Стратегія має деякі недоліки, особливо якщо їх роз-
глядати крізь призму позитивного зарубіжного досвіду. Цей документ 
закріплює мету у виді скорочення рівня смертності внаслідок дорож-
ньо-транспортних пригод щонайменше на 30 % до 2024 р., зменшен-
ня ступеня тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод для 
учасників дорожнього руху та зниження соціально-економічних втрат 
від дорожньо-транспортного травматизму, а також запровадження 
ефективної системи управління безпекою дорожнього руху для забез-
печення захисту життя та здоров’я населення1. 

Сформульовані у документі цілі є, м’яко кажучи, завищеними. 
Адже Уряд планує фактично за чотири роки (2021–2024 рр.) змен-
шити на третину смертність і тяжкий травматизм від ДТП. Навіть 
не усім розвиненим західним країнам удалось скоротити дорожньо-
транспортну летальність протягом 2010–2020 рр. наполовину, 
тобто за 10 років. Тому ця мета країнами-членами ЄС була пере-
несена на наступне десятиліття (2020–2030 рр.). І лише до 2050 р. 
ставиться надмета щодо нульової смертності на європейських 
дорогах. Якщо розвинені західні країни світу можуть собі дозво-
лити визначати подібні цілі, виходячи з їх міцної економіки, рівня 
правосвідомості їх громадян, упровадження інновацій, ступеня 
розвитку дорожньої інфраструктури, то в Україні це виявляється 
вкрай проблематичним.

Подібна амбітність розробників української Стратегії має підкрі-
плюватись надійними фінансовими, правовими, організаційними та 
низкою інших аргументів. Однак вони наразі, на жаль, відсутні, тим 
більше у світлі наслідків війни. Навіть певне скорочення рівня право-
порушень у сфері дорожнього руху у період активної фази бойових 
дій в Україні не здатні посприяти досягненню анонсованої мети у за-
планований короткий період часу. Навпаки, протягом лише квітня – 
червня 2022 р. у період звільнення громадян від сплати ввізного мита, 
ПДВ й акцизного збору при купівлі товарів за кордоном в Україну 

1  Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні 
на період до 2024 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 р. 
№ 1360-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1360–2020-%D1 %80#Text/ (дата 
звернення: 6.06.2022)
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було завезено 236,8 тис. (!) автомобілів1. Це означає, що вітчизняний 
автопарк, який складається із 10,5 млн од. транспортних засобів 
(2021 р.)2, збільшився на 2,2 %. Тобто коефіцієнт автомобілізації 
в Україні зріс, а значить додатково загострилась проблема безпеки 
дорожнього руху. Указана обставина також заважає досягненню за-
значеної мети Стратегії. 

Звідси тисячі правоохоронців, державних службовців, наукова 
громада стали заручниками у цілому малообґрунтованої мети зазна-
ченої Стратегії. Тому для відповідальних її виконавців залишатиметь-
ся один перевірений на практиці вихід із доволі складної ситуації: 
фальсифікація офіційної статистичної інформації про чисельність 
жертв ДТП, кількість останніх із травмованими з тим, щоб отримані 
відомості наближались до відповідного закладеного 30 %-го показни-
ка скорочення смертей від аварій на дорогах3. 

У літературі поставлена в анонсованій Стратегії мета у цілому 
сприймається і навіть більше: наголошується на необхідності вжиття 
«швидких» і невідкладних заходів щодо її досягнення у межах так 
званої культурологічної концепції. Її центральним елементом вважа-
ються «радикально-репресивні жорсткі нормативно-правові приписи, 
обмеження й заборони»4. Представлена позиція є фактично продо-

1  «Нульове» розмитнення закінчилася: скільки авто встигли завезти в Україну 
і що буде далі. URL: https://apostrophe.ua/ua/news/society/avto/2022-07-01/nulevaya-
rastamojka-zakonchilas-skolko-avto-uspeli-zavezti-v-ukrainu-i-chto-budet-dalshe/273203 
(дата звернення: 6.06.2022)

2  В Киеве уровень автомобилизации превысил 400 авто на 1000 жителей. Когда 
будет как в Европе? URL: https://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=48496 
(дата звернення: 6.06.2022)

3  Колодяжний М. Г. Запобігання автотранспортній злочинності в Україні крізь 
призму поглядів Т. А. Денисової. Наукові читання, присвячені пам’яті професора 
Т. А. Денисової: збірник матеріалів (Запоріжжя, 10 бер. 2022 р.). Запоріжжя: КПУ, 
2022. С. 198–201. 

4  Голіна В. В. Культура і закон у запобіганні у запобіганні правопорушенням 
у сфері безпеки дорожнього руху. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / 
редкол.: Б. М. Головкін (голов. ред.) та ін. Харків: Право, 2021. Вип.  41. С. 56–62. 
DOI: 10.31359/2079-6242-2021-41-56; Голіна В. В., Шрамко С. С. Концептуальні 
основи культурологічного напряму підвищення рівня безпеки дорожнього руху 
в Україні. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В. С. Батиргареєва 
(голов. ред.) та ін. Харків: Право, 2021. Вип.  42. С. 113–121. DOI: 
10.31359/2079-6242-2021-42-113; Голіна В. В. Культурологія безпеки дорожнього 
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вженням ідеї законодавця, який аналогічно у питанні обмеження 
поширення правопорушень у сфері дорожнього руху робить ставку 
на каральних заходах. Зокрема, у пояснювальній записці до проекту 
відомого Закону № 2695, який у лютому 2021 р. набув чинності й по-
силив відповідальність за окремі правопорушення у сфері дорожньо-
го руху, записано, що «…міжнародний досвід забезпечення безпеки 
на дорогах свідчить, що одним з найпростіших і водночас найдієвіших 
способів примусити водіїв дотримуватися вимог ПДР є запроваджен-
ня системи ефективного покарання»1. 

Виходить, що для законодавця «найпростішим», «найдієвішим» 
і єдиним, на їх погляд, виходом виявилось саме посилити відпові-
дальність2. Однак це не означає, що «швидкий» характер таких за-
ходів забезпечить їх ефективність, тим більше у довгостроковій 
перспективі (нетривалий короткостроковий ефект не виключається). 

Річ у тім, що в історії було чимало «високих» цілей, які хоча і були 
утопічними, однак усі не сумнівалися в їх правильності, а головне, 
можливості досягнення. Так сталося, що усі подібні ідеї властиві 
авторитарним або тоталітарним політичним режимам як минулих 
періодів людства, так і сучасності. Це стосується: 

а) побудови комунізму навіть з урахуванням наявності у ньому 
ознак фашизму, псевдонауковості цієї ідеології і суспільного ладу, які 
суперечать людській природі й психології, законам економіки; 

б) намірів підкорення далеких ділянок космічного простору за 
відсутності необхідних технологій; 

в) анонсування створення «надсучасної» космічної зброї з пору-
шенням існуючих фізичних законів;
руху – визначальний фактор її підвищення. Державна політика у сфері убезпечення 
дорожнього руху: теорія, законодавство, практика: матеріали Всеукр. наук.-практ. 
конф. (Харків, 5 листоп.  2021 р.): електрон. наук. вид. / [уклад.: А. В. Калініна]; НДІ 
вивч.  проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. Харків: Право, 
2021. С. 38–43.

1  Пояснювальна записка до проєкту Закону України «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі пору-
шення у сфері безпеки дорожнього руху». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_2?pf3516=2695&skl=10 (дата звернення: 1.07.2022)

2  Колодяжний М. Г. Правопорушення у сфері дорожнього руху: карати чи про-
філактувати? Безпека дорожнього руху в умовах воєнного стану: матеріали Всеукр. 
наук.-практ. онлайн-конф. (Кривий Ріг, 27 трав. 2022 р.). Кривий Ріг, 2022. С. 66–69.
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г) намагань управляти Природою та водною стихією, наслідком 
чого стало зникнення Аральського моря; 

д) пропагування загарбницької агресивної політики з порушенням 
норм міжнародного права, без урахування взятих на себе зобов’язань, 
наданих раніше гарантій, попри дозволеність народів на самовизна-
чення й суверенітет своїх держав, усупереч сучасної соціальної гло-
балізованої дійсності й панування у світі демократичних устоїв та 
визнання прав і свобод людини найвищою соціальною цінністю; 

е) порушення правил ведення війни, включаючи застосування 
забороненої міжнародним співтовариством видів зброї й негуманне 
поводження з полоненими та цивільним населенням; 

ж) учинення дій, в яких містяться ознаки тероризму, його фінан-
сування, розпалювання сепаратизму й міжнаціональної ворожнечі; 

з) безвідповідального залякування світового співтовариства по-
ширенням й застосуванням зброї масового ураження та багато ін.

На щастя, Україна є демократичною державою з вільним народом, 
який не лише готовий боронити свою свободу і незалежність, а й від-
стоювати власні ідеї, погляди, у тому числі наукові, розумно і раціо-
нально критикувати державну політику, включаючи недосконале 
формулювання окремих положень нормативно-правових актів. Це 
можна сказати й про абсолютну свободу у визнанні мети аналізованої 
Стратегії не повністю обґрунтованою. 

Репресивний напрям державної політики у сфері безпеки дорож-
нього руху, як центральний елемент згаданої культурологічної кон-
цепції, насправді має право на існування і він дійсно, виходячи з прак-
тики зарубіжних країн, здатний дисциплінувати водіїв, вимушуючи 
їх бути більш уважнішими й обережнішими на дорозі. Водночас ак-
центуація уваги на репресії як основного інструменту (з ігноруванням 
багатьох інших і більш значущих заходів), який може гарантувати 
бажаний результат у виді 30 %-го зниження смертності і тяжкого 
травмування від ДТП, є радше ознакою безсилості й безпорадності 
держави у вирішенні цієї складної соціальної проблеми. 

Історичні приклади демонструють, що навіть покарання у виді 
смертної кари у різний найжорстокіший і найекзотичніший спосіб 
або довічне позбавлення волі не зупиняли злочинців у їх прагненні 
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учинити те чи інше кримінальне правопорушення. Указану тезу 
яскраво демонструє реакція знову ж таки тоталітарних режимів на 
прояви свободи й вільнодумства громадян. Правителям-тиранам 
й диктаторам нічого не залишається, як застосовувати до свого на-
роду репресію у певній формі. Однак і це не забороняє людям з віль-
ним духом критично думати і потайки критикувати владу. 

Уявімо теоретично, що за правопорушення правил дорожнього 
руху, навіть найдрібніші, законом передбачатиметься смертна кара. 
До речі, така має місце у деяких країнах (КНР, Малайзія, Таїланд) 
і застосовується до осіб, які спричинили загибель одного чи кількох 
осіб унаслідок управління транспортним засобом у стані алкогольно-
го, наркотичного чи іншого сп’яніння. Однак навіть в авторитарній 
КНР щороку страчується шляхом уведення смертельної ін’єкції 
(анестетику або ціаністого калію) чи розстрілу до 16 тис. осіб (пере-
важно за умисні убивства, наркоторгівлю та корупцію в особливо 
великих розмірах), з них кілька сотень злочинців – за «п’яне» водін-
ня (статистичні дані є приблизними, оскільки влада КНР їх усіляко 
приховує від світової спільноти та правозахисних організацій). Були 
прецеденти, коли у КНР голови страчених злочинців вішали на світ-
лофори з тим, щоб залякати проїжджаючих поруч водіїв жорсткістю 
покарання за управління транспортним засобом у нетверезому стані1. 
В інших країнах передбачені деякі інші нестандартні покарання для 
аналізованої категорії правопорушників: поміщення злочинця до 
в’язниці разом із його дружиною (Малайзія); вивезення п’яних воді-
їв за 20 км від міста та повернення ним пішки під конвоюванням 
правоохоронців (Туреччина); розміщення у місцевій газеті прізвищ 
таких правопорушників під заголовком «Він п’яний та у в’язниці»2 
(Австралія) тощо. Незважаючи на негуманне кримінальне законодав-
ство перелічених держав, водії у них не перестають перебувати за 
кермом на підпитку. 

1  China orders death penalty in drunken driving accident. URL: https://www.ctvnews.ca/
china-orders-death-penalty-in-drunken-driving-accident-1.419788 (дата звернення: 
4.07.2022); П’яні за кермом: як карають в Україні, Європі та Китаї. URL: https://
nnovosti.info/articles/pjani_za_kermom_jak_karajut_v_ukrajini_ jevropi_ta_kitaji_vid-
eo-190.html (дата звернення: 4.07.2022).

2  У Таїланді та Китаї п’яним водіям загрожує смертна кара. URL: https://
tyzhden.ua/News/27714 (дата звернення: 4.07.2022)



7.1 Правові заходи забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні

189

Можливо, такі крайні заходи дадуть нетривалий позитивний 
ефект, однак кардинально соціальну проблему смертності учасників 
дорожнього руху ними не вирішити. Люди у такому разі все одно 
гинутимуть на дорогах та ставатимуть інвалідами. Цьому сприяти-
муть інші й не менш значущі чинники: відсутність безпечних авто-
мобілів, неякісні дороги, недосконала дорожня інфраструктура, по-
гане управління дорожнім рухом, не запровадження сучасної меди-
цини катастроф тощо. 

Тому, не заперечуючи необхідності притягувати до адміністратив-
ної й кримінальної відповідальності винних у вчиненні відповідних 
правопорушень у сфері дорожнього руху, такі заходи все ж таки мають 
носити не каральний, а превентивний характер. Особливо це стосу-
ється адміністративної відповідальності, яка здебільшого виражаєть-
ся у сплаті порушниками штрафів. Дозований карально-превентив-
ний, а краще превентивно-каральний, ефект санкцій має доповнюва-
ти комплекс інших за характером і більш суспільно корисних заходів. 

Підсумовуючи цю тематику, слід ще раз підкреслити, що карати 
винних необхідно, однак у питанні застосування культурологічної 
концепції варто змінити черговість й пріоритетність застосування 
запобіжних заходів у сфері безпеки дорожнього руху. З урахуванням 
сучасної прогресивної світової практики це питання є принциповим, 
оскільки жодна із кількох десятків вивчених зарубіжних стратегій 
безпеки дорожнього руху не наголошувала на необхідності посилен-
ня відповідальності за правопорушення у цій царині. Аспект право-
вого регулювання й охорони правовідносин у сфері безпеки дорож-
нього руху існує, начебто, автономно і лише доповнює відповідні 
напрями, спрямовані на досягнення мети стратегії Vision Zero. Тому 
спочатку слід формувати продумане й соціально відповідальне за-
конодавство (стратегії, програми, плани), реалізовувати його, а пара-
лельно здійснювати буденну справу: притягати порушників правил 
дорожнього руху до виваженої й збалансованої відповідальності. 

У свою чергу наміри щодо посилення санкцій за адміністративні 
та кримінальні правопорушення в указаній царині слід втілювати 
у життя обдумано й узгоджувати їх з темпами економічного зростан-
ня України з тим, щоб вони не були відірвані від соціальних реалій 
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та сприймались більшістю наших громадян із порозумінням. Тобто 
для досягнення високих результатів щодо убезпечення дорожнього 
руху взагалі й запобігання правопорушенням у цій сфері, зокрема, 
необхідно уміло поєднувати правові та економічні важелі. Причому 
останні слід визнати основними у діяльності відповідних суб’єктів. 
Звідси кримінологічна профілактика правопорушень у сфері дорож-
нього руху має певним чином розчинятись каральним напрямом ро-
боти підрозділів Національної поліції з метою своєрідного виховного 
впливу на осіб, які порушують вимоги транспортної безпеки, та під-
вищення їх правової культури і правосвідомості1. 

У зв’язку із вищевикладеним рекомендується у мету, що закрі-
плюється у державних нормативно-правових актах подібного штибу 
й планується до виконання, закладати показники, які визначаються 
лише на підставі результатів проведених ґрунтовних наукових, у тому 
числі кримінологічних і соціологічних, досліджень. Це необхідно для 
врахування комплексу різних за характером недоліків транспортної 
галузі, пробілів чинного законодавства, детермінантів, які зумовлю-
ють кримінальні й адміністративні правопорушення, та ін. У подібних 
документах стратегічного значення випадковість та навколонауковість 
категорично забороняється. 

Ще одне побажання суб’єктам розробки і прийняття цієї Страте-
гії в Україні тісно пов’язано із вищевикладеним. Річ у тім, що зару-
біжні стратегії, які стосуються безпеки дорожнього руху, більшості 
західних країн (США, Велика Британія, Канада, Австралія та ін.) 
розробляються виключно на твердій науковій основі. Тому перша їх 
частина завжди є дуже наглядною, містить чимало розрахунків, на-
очних і змістовних таблиць, діаграм, картографувань. І подальші 
напрями і заходи, що пропонуються у зарубіжних стратегіях для ви-
рішення цієї соціальної проблеми, обов’язково враховують і спира-
ються на наведений статистичний та інший емпіричний матеріал. 
У Стратегії ж, розрахованій до 2024 р., увесь комплекс запобіжних 
заходів, що пропонуються, спирається фактично на один абзац, де 

1  Колодяжний М. Г. Правопорушення у сфері дорожнього руху: карати чи про-
філактувати? Безпека дорожнього руху в умовах воєнного стану: матеріали Всеукр. 
наук.-практ. онлайн-конф. (Кривий Ріг, 27 трав. 2022 р.). Кривий Ріг, 2022. С. 66–69. 
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наводиться сім причин скоєння ДТП із загиблими та/або травмова-
ними людьми та три абзаци щодо причин виникнення цієї соціальної 
проблеми. 

У цьому і криється фундаментальна відмінність практики розробки 
таких документів в Україні та західних державах. Анонсована особли-
вість конче потребує затребуваності з боку органів державної влади на 
здійснення спеціальних кримінологічних досліджень правопорушень 
у сфері дорожнього руху та експлуатації транспорту перед прийняттям 
рішення про розробку проекту чергової стратегії чи програми. 

Удосконалення чинного законодавства України у сфері, що роз-
глядається, має стосуватись й запровадження системи штрафних балів. 
Вона має місце, за окремими виключеннями, у багатьох європейських 
державах і спрямовується на профілактику порушень правил дорож-
нього руху з боку осіб, які їх допускають на систематичній основі. 
Окрім вилучення водійського посвідчення та/або заборони на управ-
ління транспортним засобом після списання/нарахування відповідної 
кількості штрафних балів (у більшості європейських країн 12) упро-
довж 1–3 років, слід зобов’язати такого «водія-рецидивіста» пройти 
додатковий теоретичний курс з вивчення правил дорожнього руху 
й практичні заняття з безпечного керування транспортом. Щодо так 
званого тесту на ідіотизм, який передбачений для водіїв-порушників 
у ФРН, то цей досвід не підходить нашій країні через його відносну 
складність, високу вартість, специфіку національного менталітету й, 
відповідно, потенційну появу додаткових корупційних ризиків. 

Певні зрушення у цьому плані вже здійснені. Вони пов’язані із 
поданням до ВР України проекту Закону України «Про внесення змін 
до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших 
законів України щодо впровадження обліку штрафних балів за право-
порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» від 6 січ-
ня 2022 р. № 6502. У ньому пропонується нараховувати щороку до 
12 штрафних балів водіям, які вчиняють ті або інші адміністративні 
правопорушення у сфері дорожнього руху та експлуатації транспор-
ту1. Прийняття цього Закону у нашій державі уже давно назріло, од-

1  Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
та інших законів України щодо впровадження обліку штрафних балів за правопору-
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нак, скоріш за все, швидко він чинності не набуде через військовий 
стан в Україні та нагальну необхідність законодавчого вирішення 
дещо інших й більш нагальних у період війни питань. 

Ураховуючи, що в Україні частина автопригод відбувається через 
несправність автомобілів, необхідно повернути скасовану ще у 2011 р. 
норму про технічний огляд транспортних засобів фізичних осіб. Тим 
більше, що така законодавча ініціатива спрямована на виконання 
Україною зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС. Голо-
вне, щоб указана процедура не була такою ж корупціогенною, як 
раніше. Для цього варто нормативно врахувати дві головні вимоги: 
перша стосується обов’язкової відеофіксації процесу перевірки тех-
нічної справності транспорту, друга – передачі даних про результати 
його діагностування он-лайн в автоматичному режимі на сервер 
уповноваженого органу. Ці вимоги вкрай необхідні для мінімізації 
корупційних ризиків у діяльності автосервісів. Також рекомендуєть-
ся таку процедуру максимально децентралізувати, щоб транспорт 
перевіряли не підконтрольні сервісним центрам МВС підрозділи, 
а високопрофесійні сертифіковані станції технічного обслуговування 
автомобілів. 

На законодавчому рівні треба врегулювати питання й щодо збіль-
шення вартості послуг страхових компаній для тих автовласників, які 
за попередній період допустили порушення правил дорожнього руху 
і притягались до юридичної відповідальності за це. Подібний мате-
ріальний стимул довів свою ефективність у багатьох західних країнах. 
Відсутність страхових випадків, включаючи порушення правил до-
рожнього руху за останній рік, має бути включена до системи бонус-
малус з метою зниження для правосвідомого водія вартості страхо-
вого полісу для його транспортного засобу. 

Потребує додаткового вивчення питання щодо можливості по-
силення адміністративної відповідальності за низку порушень правил 
дорожнього руху, адміністративний штраф за які в Україні є набагато 
меншим порівняно з країнами ЄС. Йдеться передусім про переви-

шення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху: проекту Закону України від 
6.01.2022 р. № 6502. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73561 
(дата звернення: 2.07.2022)
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щення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів, 
проїзд на заборонний сигнал світлофору, користування під час руху 
автомобіля засобами зв’язку без гаджетів hands free та ін. Також з ча-
сом слід законодавчо скасувати толерантність навіть за найменше 
перевищення швидкості до 20 км/год, за що можна передбачити ад-
міністративне стягнення у виді попередження. Подібний підхід за-
стосовується в усіх європейських країнах, за виключенням Ірландії 
та Мальти. 

Щодо відповідальності в Україні за управління транспортним 
засобом у стані сп’яніння, то вона у 2021 р. була значно посилена. 
Це стосується як збільшення розміру штрафів у ст.  130 КУпАП, так 
й криміналізації таких діянь у новій ст.  286–1 КК України. Вона 
передбачає кримінальну відповідальність за порушення правил до-
рожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керувала 
транспортним засобом у стані сп’яніння, якщо це призвело до запо-
діяння потерпілому тілесних ушкоджень середньої тяжкості, тяжких 
тілесних ушкоджень або ж спричинило загибель одного чи кількох 
осіб. 

Разом із тим у законодавстві України, порівняно із нормативно-
правовими приписами європейських країн, відсутнє положення щодо 
диференціації відповідальності залежно від ступеня сп’яніння водія 
(обсягу спирту у крові). Одна річ, коли маловідповідальний громадя-
нин випив бокал сухого вина або пляшку пива, сів через декілька 
годин за кермо і у його крові було встановлено незначне перевищен-
ня норми вмісту алкоголю, наприклад, на 0,1 проміле. Інша справа, 
коли має місце істотне перевищення алкоголю у крові водія на одну 
і навіть дві проміле або ж допущення повторного управління тран-
спортного засобу у стані сп’яніння. Логічно, що ступінь суспільної 
небезпечності поведінки таких осіб буде відрізнятись. Це вимагає 
відповідного законодавчого підходу. Тому пропонується внести від-
повідні зміни до ст.  130 КУпАП та ст.  286–1 КК України. 

При чому, ще раз підкреслимо, що однобічним посиленням адмі-
ністративних та кримінальних санкцій в Україні неможна досягти 
значних успіхів у царині безпеки дорожнього руху. Тому цей процес 
має відбуватись в унісон темпам економічного зростання й, відповідно, 
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збільшенню інвестицій у дорожню інфраструктуру, різноманітні інно-
вації у нашій державі з обов’язковим поєднанням з комплексом інших, 
не менш важливих, напрямів діяльності, що мають технічний, органі-
заційний, культурно-виховний, інформаційний та інший характер. 

Ще один аспект, який стосується удосконалення правового регу-
лювання управління транспортними засобами у стані сп’яніння, 
пов’язаний із необхідністю врахування у чинному законодавстві 
України вимог міжнародних приписів. Зокрема, у згаданій вище Кон-
венції про дорожній рух 1968 р. наголошується на врахуванні у на-
ціональному законодавстві, окрім іншого, норм допустимого законом 
рівню алкоголю у крові, перевищення якого є несумісним з керуван-
ням транспортним засобом1. Нагадаємо, що на теперішній час таке 
положення міститься у підзаконному міжвідомчому нормативно-пра-
вовому акті, де зазначено, що у крові водія рівень алкоголю не має 
перевищувати 0,2 проміле2. Тому пропонується паралельно доповни-
ти таким положенням Закон України «Про дорожній рух».

У межах окремої складової стратегії Vision Zero необхідно вжи-
вати заходів щодо посилення безпеки транспортних засобів. Як відо-
мо, в Україні поширена практика придбання автомобілів за кордоном 
(США, країни-члени ЄС, Грузія, Південна Корея) на аукціонах та 
у приватних осіб. Такі засоби пересування не завжди відповідають 
стандартам екологічності, мають істотні пошкодження різних систем 
та вузлів. Для обмеження експлуатації на території нашої країни таких 
транспортних засобів пропонується законодавчо заборонити увозити 
ті з них, які є старшими за певний рік виробництва. Одним із шляхів 
вирішення цього питання є повна заборона завозити такі автомобілі 

1  Мисливий В. А. Безпека дорожнього руху: законодавчий вимір. Державна по-
літика у сфері убезпечення дорожнього руху: теорія, законодавство, практика: 
матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 5 листоп.  2021 р.): електрон. наук. вид. 
/ [уклад.: А. В. Калініна]; НДІ вивч.  проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса 
НАПрН України. Харків: Право, 2021. С. 75–80. 

2  Про затвердження Інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних 
засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під 
впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції: наказ МВС 
України і МОЗ України від 9.11.2015 р. № 1452/735. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z1413-15#Text (дата звернення: 14.05.2022)
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або підвищення мита та інших зборів, що зробить цей вид підпри-
ємницької діяльності нерентабельним. Хоча, відверто кажучи, для 
багатьох громадян така можливість є чи не єдиною у придбанні більш-
менш сучасного і комфортного автомобілю за ціну, значно нижчою 
від ринкової в Україні. 

З урахуванням великої затребуваності в Україні так званого мікро-
транспорту (велосипеди, самокати, різні модифікації легкого елек-
тричного транспорту), що не в останню чергу зумовлено істотним 
подорожчанням у нашій державі паливно-мастильних матеріалів, уже 
давно назріла необхідність правового врегулювання його експлуата-
ції. Зокрема, слід прийняти окремий нормативно-правовий акт, в іде-
алі на рівні Закону, який би: дав визначення легкого персонального 
електричного транспорту; виділив його види і модифікації; закріпив 
основні вимоги до транспортних засобів, які належать до такого; 
окреслив правила їх експлуатації; передбачив для осіб, які ним керу-
ють, відповідальність за порушення встановлених правил дорожньо-
го руху, та ін.

Крім цього, чинний Закон України «Про дорожній рух» не від-
носить до учасників дорожнього руху осіб, які переміщаються на 
легкому персональному електротранспорті (електросамокати, елек-
тровелосипеди, гіроскутери, гіроборди, моноколеса, найнботи, сегвеї, 
електроролики та ін.). До того ж аналогічні норми не передбачені 
в основному міжнародно-правовому акті у цій сфері – Конвенції про 
дорожній рух. Умовно таких осіб можна віднести до категорії пішо-
ходів, однак застосувати до них відповідні вимоги щодо швидкісного 
режиму руху наразі неможливо1. Тобто зазначені нормативно-право-
ві акти також потребують відповідного доповнення.

Зважаючи, що в Україні експлуатується десятки, а, можливо, 
і сотні тисяч сучасного компактного електротранспорту (точні ста-
тистичні дані відсутні), тому не віднесення осіб, які рухаються на 
ньому, до учасників дорожнього руху не відповідає духу часу й до-
рожньо-транспортним реаліям сьогодення. Ця обставина створює 

1  Колодяжний М. Г. Міжнародне правове й методичне забезпечення безпеки 
дорожнього руху: поняття та істотні ознаки. Проблеми законності. 2021. Вип.  155. 
С. 208–217. doi: 10.21564/2414-990X.155.242781. 
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відповідну нормативну прогалину й не сприяє загалом безпеці до-
рожнього руху в Україні. Є підстави сподіватися, що окремі законо-
проекти на кшталт проекту Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів щодо вдосконалення регулювання відносин 
у сфері забезпечення безпеки окремих категорій учасників дорож-
нього руху (користувачів персонального легкого електротранспорту, 
велосипедистів та пішоходів)» (прийнято за основу)1 або проекту 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо організації дорожнього руху для осіб, які рухаються за 
допомогою портативних транспортних засобів на електричній тязі» 
(направлено на доопрацювання)2, здатні врегулювати ситуацію, що 
склалася на теперішній час у сфері експлуатації особистого легкого 
електротранспорту в Україні. 

7.2 Організаційні перспективні напрями 
діяльності щодо убезпечення 
дорожнього руху

Організаційні заходи щодо убезпечення дорожнього руху охоплю-
ють велику кількість напрямів діяльності, здатних позитивно відби-
тись на стані безпеки дорожнього руху у нашій державі. Слід бути 
свідомими того, що однією із необхідних умов їх упровадження є до-
статнє фінансування сфери, що вивчається. Однак, якщо, наприклад, 
уявити наявність в Україні необмежених фінансових ресурсів на 
розвиток різних напрямів дорожньо-транспортної галузі без відпо-

1  Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення ре-
гулювання відносин у сфері забезпечення безпеки окремих категорій учасників 
дорожнього руху (користувачів персонального легкого електротранспорту, вело-
сипедистів та пішоходів): проект Закону України від 6.02.2020 р. № 3023. URL: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=3023&skl=10 (дата звер-
нення: 3.07.2022)

2  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації до-
рожнього руху для осіб, які рухаються за допомогою портативних транспортних 
засобів на електричній тязі: проекту Закону України від 20.02.2020 р. № 3023–1. URL: 
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/1288 (дата звернення: 3.07.2022)
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відної стратегії, чітко продуманих кроків в організації роботи багатьох 
видів транспорту й послідовності удосконалення дорожньої інфра-
структури освоєння бюджетних та інших коштів буде малоефектив-
ним. Тому цей напрям державної політики вимагає прискіпливого 
й відповідального підходу на кшталт сучасних високорозвинених 
й технологічних міст світу. Іноді їх називають «розумними» містами. 
На теперішній час відповідно до індексу міської мобільності (City 
Mobility Index) світовими містами-лідерами за сталістю мобільності, 
ступенем впровадження цифрових транспортних технологій, розви-
тком дорожньої інфраструктури, зменшенням викидів парникових 
газів тощо є такі міста, як: Окленд (Нова Зеландія), Берлін (ФРН), 
Нью-Йорк (США), Мюнхен (ФРН), Монреаль (Канада), Мілан (Іта-
лія), Варшава (Польща), Париж (Франція), Лондон (Велика Британія)1. 

Саме перелічені міста мають бути орієнтиром для розвитку тран-
спортної системи українських міст.  Указана властивість наведених 
зарубіжних агломерацій зумовлюється передусім застосуванням но-
вих підходів в організації транспортних трафіків й реалізації політи-
ки мікромобльності. Саме таку концепцію варто застосувати в Укра-
їні. Вона включає:

– створення умов і стимулів, адресованих власникам приватного 
автотранспорту, для обмеження експлуатації ними автомобілів, осо-
бливо у завантажених центральних частинах міст;

– розвиток дорожньої інфраструктури для осіб, які користуються 
велосипедами, легким персональним електричним транспортом 
(окремі велодоріжки, спеціальні дорожні знаки, місця для паркуван-
ня, центри для їх короткострокової оренди, станції технічного об-
слуговування);

– розширення мережі сучасних тротуарів для пішоходів та окре-
мих уразливих категорій учасників дорожнього руху (інваліди, особи 
похилого віку, неповнолітні) тощо.

Паралельно з указаними напрямами діяльності у містах України 
рекомендується розширити роботу міського електротранспорту (трам-

1  Transportation: here are the world’s sustainable mobility champions. URL: https://
www.webuildvalue.com/en/megatrends/sustainable-mobility.html (дата звернення: 
3.07.2022)
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ваїв, тролейбусів, метрополітену), а так само удосконалити примісь-
ке й міжміське залізничне сполучення. Працюючий переважно на 
дизельному паливі й скрапленому газі парк автобусів пропонується 
поступово оновляти новими автобусами, які рухаються на електрич-
ній або водневій тязі. Такі заходи не лише зменшать інтенсивність 
міського руху, частково вирішать проблему міських заторів, а й по-
кращать стан екології у містах нашої держави. Запропонований підхід 
також має позитивно позначитись на здоров’ї містян через збільшен-
ня їх рухливості (у разі обмеження користування автомобілями) 
й зміну складу повітря завдяки скороченню обсягів вихлопних газів. 

Анонсовану ідею підтримав мер Харкова І. О. Терехов. Він планує 
залучити до відбудови цього міста у післявоєнний період провідних 
зарубіжних архітекторів, інженерів й планувальників з тим, щоб но-
вий облік Харкова відповідав сучасним трендам урбаністичного ди-
зайну, вимогам мобільності, цивільної оборони й стандартам безпеки 
дорожнього руху та експлуатації транспорту. 

Окрім розширення роботи громадського електротранспорту, необ-
хідно створювати сприятливі умови для експлуатації громадянами 
України електричних автомобілів. Вони є не лише більш екологічни-
ми, а й загалом більш безпечними порівняно з традиційними тран-
спортними засобами з двигуном внутрішнього згоряння. З цією метою 
необхідно вживати комплекс різних інфраструктурних та інших за-
ходів, як-от: 

а) розширення мережі станцій для підзарядки електромобілів; 
б) надання знижок й передбачення різноманітних програм лояль-

ності для їх власників при користуванні зарядними станціями різних 
форм власності; 

в) виділення супермаркетами, магазинами, барами, кафе, ресто-
ранами, органами державної влади і місцевого самоврядування, під-
приємствами окремих безкоштовних місць для паркування електро-
мобілів;

г) надання останнім дозволу безперешкодного проїзду по смузі 
дорожнього руху, розрахованої для громадського транспорту; 

д) уведення знижок або права безкоштовного проїзду по платним 
автомагістралям, будівництво яких планувалось у довоєнний період; 
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е) збільшення кількості служб таксі, автопарк яких включає ви-
ключно електромобілі; 

є) за можливості, облаштування органами місцевого самовряду-
вання окремих паркомісць для електромобілів у дворах багатоквар-
тирних будинків та надання таких на безоплатній основі на муніци-
пальних автомобільних парковках;

ж) передбачення законодавством податкових пільг для станцій 
технічного обслуговування автомобілів з нейтральним впливом на 
довкілля та ін. 

Перелічені бонуси для власників електромобілів доповнюються 
також об’єктивною несплатою ними дорожнього збору, який входить 
до вартості пального (бензину, дизелю, автогазу). 

Певні дії у цьому напрямі Урядом України вже запроваджені. Зо-
крема, протягом 2020–2022 рр. діяли норми законодавства, спрямо-
вані на пільгове розмитнення електромобілів. Завдяки цьому проду-
маному кроку автопарк таких транспортних засобів упродовж від-
носно нетривалого періоду у нашій країні вдалось розширити до 
32 тис. од. (на початок 2022 р.)1. На жаль, з прийняттям у червні 
2022 р. Закону України «Про митний тариф України» технічно зміни-
лись митні коди на електромобілі, що робить проблематичним їх 
пільгове розмитнення. Для вирішення цієї проблеми існує декілька 
виходів: від мирних зборів членів профільних громадських організа-
цій та автолюбителів (заборонено під час правового режиму воєнно-
го стану) для привертання уваги Уряду до цього питання – до вне-
сення відповідних змін до Податкового кодексу України2. У будь-
якому разі збільшення в Україні кількості власників електромобілів 
неможливий без пролонгування політики їх пільгового розмитнення. 

У перебігу реалізації державної політики України й відповідних 
напрямів діяльності окремих міст нашої країни щодо розвитку й удо-
сконалення інфраструктури та транспорту пропонується звертати 

1  Стало відомо, як зросла кількість електромобілів в Україні станом на 1 грудня. 
URL: https://www.rbc.ua/ukr/auto/kk-1638476280.html (дата звернення: 3.07.2022)

2  Рябчин О. Виправити помилку. Чи подорожчають електромобілі. URL: https://
nv.ua/ukr/opinion/rozmitnennya-avto-yak-povernuti-pilgi-dlya-elektrokariv-novini-
ukrajini-50095555.html (дата звернення: 3.07.2022)
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увагу на досвід Швейцарії, де враховується думка людей у цій сфері. 
Адже ці заходи реалізуються завдяки пересічним громадянам (спла-
чених ними податків) й заради них. Тому будь-які транспортні й інф-
раструктурні нововведення мають обов’язково ураховувати думку 
мешканців міст обласного і районного значення, селищ міського типу 
й сіл. Реалізація цих задумів може здійснюватись на підставі резуль-
татів проведених місцевих соціологічних опитувань. Для заощаджен-
ня коштів державного та місцевих бюджетів подібні зрізи громадської 
думки можуть здійснюватись в он-лайн режимі й стосуватись: на-
прямів міських транспортних артерій; особливостей дорожнього руху; 
дизайну інфраструктурних об’єктів; назви зупинок транспорту та ін. 

Анонсований вище підхід набуває актуальності у світлі реформи 
децентралізації в Україні, надання більших повноважень органам 
місцевого самоврядування, посилення їх фінансової самостійності. 
Додатковою перевагою такої політики є підвищення громадянської 
активності українців на місцевому рівні, їх залученості до вирішення 
питань власної громади, розширення можливостей для реалізації 
громадянами соціальної відповідальності й поглиблення їх відчуття 
причетності. Насправді на цих засадах уже кілька десятиліть ґрунту-
ється політики багатьох західних країн у сфері запобігання злочин-
ності. 

Високі показники безпеки дорожнього руху так чи інакше коре-
люють з ефективністю й професіоналізмом діяльності органів та 
підрозділів патрульної поліції. Тому виникає необхідність у: 

– доведенні чисельності кадрового складу органів патрульної 
поліції хоча б до мінімально встановлених показників (наразі у бага-
тьох підрозділах спостерігається недобір); 

– за можливості, збільшенні розміру заробітної плати поліцей-
ських, що є головною ознакою соціального престижу цієї професії; 

– покращенні матеріально-технічного забезпечення указаних 
правоохоронних органів (сучасні, бажано електричні або гібридні, 
службові автомобілі; нове, якісне й зручне обмундирування; надання 
у достатній кількості планшетів, відеореєстраторів, сертифікованих 
приладів фіксації швидкісного режиму руху транспортних засобів 
та ін.);



7.2 Організаційні перспективні напрями діяльності щодо убезпечення дорожнього руху

201

– запровадженні оновлених навчальних програм для осіб, які 
претендують на посаду патрульного поліцейського; 

– збільшенні годин на підготовку майбутніх служителів право-
порядку у наданні першої невідкладної медичної допомоги жертвам 
ДТП;

– посиленні вимогливості до знання патрульними поліцейськими 
норм чинного законодавства у сфері дорожнього руху (адміністратив-
ного, адміністративного процесуального, кримінального, криміналь-
ного процесуального);

– наданні переваги тим кандидатам, які, окрім іншого, мають 
кращий стан фізичної та психологічної підготовки; 

– підготовці (перепідготовці), підвищенні кваліфікації, навчанні 
навичкам толерантної й водночас упевненої й безкомпромісної кому-
нікації з різними, у тому числі маргінальними, громадянами й учас-
никами дорожнього руху, особливо у випадку наявності у їх діях ознак 
учиненого правопорушення1;

– розширенні обізнаності патрульних поліцейських щодо проти-
дії булінгу з боку деяких водіїв, включаючи блогерів, журналістів та 
членів громадських організацій;

– удосконаленні ефективності діяльності антикорупційних орга-
нів (органи внутрішньої відомчої безпеки, СБУ, органи прокуратури, 
НАБУ), спрямованої на зменшення корупційних ризиків у роботі 
підрозділів патрульної поліції й притягнення до відповідальності 
правоохоронців, які допускають службові зловживання й отримують 
неправомірні вигоди за певні незаконні послуги, а також: оснащення 
усіх службових кабінетів сервісних центрів МВС України камерами 
відеоспостереження; недопущення патрульних поліцейських до ви-
конання службових обов’язків за умови пошкодженого (вимкненого) 
нагрудного відеореєстратора (body-камери) тощо. 

У контексті діяльності органів Національної поліції окремої ува-
ги заслуговує питання організації більш сучасних підходів щодо об-

1  Колодяжний М. Г. Права і свободи громадян vs розширення повноважень ор-
ганів Національної поліції. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, 
освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 
(Чернігів, 22–23 квіт. 2021 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський. Чернігів: Академія 
ДПтС, 2021. С. 147–150. 
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ліку автотранспортних правопорушень й фактів смертності й дорож-
ньо-транспортного травматизму під час ДТП. З метою уникнення 
можливих фальсифікацій статистичної звітності у цій сфері вона має 
бути максимально автоматизована й цифровізована згідно із початком 
анонсованої ще у серпні 2021 р. в Україні нової ери електронного 
документообігу в органах державної влади. Тому органам та підроз-
ділам патрульної поліції слід, за можливості, відмовитись від оформ-
лення автомобільних аварій на папері. Такий підхід не лише не від-
повідає духу теперішнього часу, а й збільшує корупційні ризики, 
розширює можливості для різноманітних службових зловживань 
з боку патрульних поліцейських. Крім цього, бажано відкрити доступ 
для усіх громадян до електронних баз таких даних. Це посилить від-
повідальність та прозорість інформаційно-аналітичної діяльності 
органів та підрозділів Національної поліції. Також, ураховуючи, що 
наразі має місце декілька паралельних обліків ДТП в Україні, які 
формують Національна поліція, Моторне (транспортне) страхове 
бюро України, Державна служба статистики України необхідно вне-
сенням змін до чинного законодавства закріпити за одним органом 
здійснення цієї важливої роботи. 

В Україні необхідно поглиблювати реалізацію політики державно-
приватного партнерства (Public-Private Partnership) у сфері безпеки 
дорожнього руху. Вона визначена принципами діяльності Національ-
ної поліції України1 й може мати чимало форм прояву на практиці. 
Наведемо деякі з них:

а) створення й організація діяльності профільних громадських 
організацій правоохоронної спрямованості; 

б) надання свідомими громадянами органам патрульної поліції 
інформації, отриманої з використанням фото- та відеофіксації на 
власні смартфони або автомобільні відеореєстратори, про факти по-
рушень окремими водіями правил дорожнього руху (зупинка або 
стоянка у забороненому місці, перевищення швидкості, створення 
аварійної ситуації на дорозі, зникнення з місця ДТП, ненадання до-
помоги постраждалій в аварії особі, агресивна поведінка за кермом 

1  Про Національну поліцію: Закон України від 2.07.2015 р. № 580 – VIII. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580–19#Text (дата звернення: 3.07.2022)
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та ін.). Для поширення такої практики слід законодавчо передбачити 
можливість отримання грошового заохочення, наприклад, у розмірі 
10 % від розміру штрафу, сплаченого винним водієм чи іншим учас-
ником дорожнього руху1; 

в) якомога ширше запровадження практики долучення пересічних 
охочих громадян до буденної поліцейської справи з метою трансфор-
мації у кращий бік їх ставлення і довіри до поліції й посилення їх 
правосвідомості та правової культури; 

г) реалізація по всій території України проектів «Шкільний офіцер 
поліції» щодо інформування вихованців різних навчальних закладів 
про заходи убезпечення дорожнього руху й власної обережності на 
дорозі;

д) урахування позиції дорадчих структур (рад, комісій) при орга-
нах виконавчої влади, громадських організацій та автолюбителів щодо 
формування та реалізації державної політики у сфері безпеки дорож-
нього руху та ін. 

7.3 Посилення безпеки дорожнього руху 
в Україні заходами фінансового, 
соціально-психологічного та 
інформаційного характеру

Фінансові перспективні заходи забезпечення в Україні безпеки 
дорожнього руху зводяться до збільшення інвестицій із Державного 
бюджету, залучення у передбачений законом спосіб додаткових при-
ватних та інших грошових надходжень на різні напрями діяльності 
у вказаній сфері. Зрозуміло, що говорити про це можна буде лише 
після остаточної відсічі зовнішньої збройної військової агресії й звіль-
нення окупованої території України від збройних сил інших держав. 
Досягнення Україною перемоги у війні має ознаменуватися необхід-

1  Колодяжний М. Г. Корупція у сфері дорожнього руху та експлуатації транспор-
ту в Україні. Актуальні проблеми запобігання та протидії корупції: тези І Всеук. 
наук.-практ. конф. (Хмельницький, 28 жовт. 2021 р.). Хмельницький: НАДПСУ, 2021. 
С. 150–152. 
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ністю відбудови держави, її інфраструктури, включаючи дорожню 
й транспортну складові останньої, використання грантових міжна-
родних фінансових ресурсів на запровадження у нашій державі якіс-
но нових стандартів безпеки дорожнього руху за зразком розвинених 
західних країн. 

Фінансування має бути, окрім іншого, спрямоване на реалізацію 
таких проєктів й напрямів діяльності, а саме:

а) ремонт тисяч кілометрів пошкодженого дорожнього покриття 
від розриву снарядів різного типу; 

б) відбудова знищених та пошкоджених автомобільних, залізнич-
них, пішохідних мостів;

в) будівництво нових доріг згідно із затвердженими у довоєнний 
період планами згідно із Програмою Президента України «Велике 
будівництво»; 

г) відновлення дорожньої інфраструктури (світлофорів, покажчи-
ків, дорожніх знаків, дорожньої розмітки, зупинок громадського 
транспорту та ін.);

д) замість знищеного ворогом рухомого складу громадського 
транспорту закупівля нових зразків електричних автобусів, трамваїв, 
тролейбусів, вагонів метро з наданням, за можливості, пріоритету 
такого транспорту, що виготовляється на потужностях українських 
підприємств (у разі його відповідності сучасним європейським стан-
дартам) тощо. 

Це щодо дорожньої й транспортної інфраструктури. Зрозуміло, 
що в Україні після війни треба буде забезпечити новим житлом кіль-
ка мільйонів українців, які його втратили, відбудувати школи, універ-
ситети, лікарні, музеї, стадіони, будівлі органів державної влади 
й місцевого самоврядування. 

Для того, щоб подібні ініціативи носили предметний характер, 
Україна намагається бути максимально послідовною й здійснює чи-
мало зусиль для фінансування країнами-партнерами багатьох про-
єктів у нашій державі. Зокрема, згідно з баченням відновлення Укра-
їни «Сильна європейська країна – магніт для іноземних інвестицій», 
упродовж найближчих 10 років передбачається реалізувати 850 про-
єктів на загальну суму понад 750 млрд дол. США. З них на 2023–
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2025 рр. планується виконати 580 проєктів на суму понад 350 млрд 
дол. США, а на 2026–2032 рр. – 270 проєктів із фінансуванням понад 
400 млрд дол. США1. Подібні плани були анонсовані на Міжнародній 
конференції з питань відновлення України, що відбулась протягом 
4–5 липня 2022 р. у швейцарському місті Лугано. 

За попередніми домовленостями між Урядом України та зарубіж-
ними партнерами за окремими областями нашої держави буде закрі-
плено їх своєрідне шефство і створена зона відповідальності щодо 
відновлення інфраструктури, зокрема: Ірландія – Рівненська обл.; 
ФРН – Чернігівська обл.; Канада – Сумська обл.; США й Туреччина – 
Харківська обл.; Чехія, Фінляндія та Швеція – Луганська обл.; Бель-
гія – Миколаївська обл., Швеція й Нідерланди – Херсонська обл.; 
Швейцарія – Одеська обл.; Норвегія – Кіровоградська обл.; Австрія – 
Запорізька обл.; Польща та Італія – Донецька обл.; Франція – м. 
Одеса2. Є надія, що перелічені країни не лише освоюватимуть чима-
лі кошти на відновлення України, а й залучать до цього процесу до-
свідчені й високопрофесійні іноземні підрядні організації, які про-
демонструють на теренах України можливості застосування сучасних 
технологій щодо будівництва якісної дорожньо-транспортної інфра-
структури. Це має позитивно позначитись на стані безпеки дорож-
нього руху у нашій країні. 

Соціально-психологічні заходи убезпечення сфери дорожнього 
руху й експлуатації транспорту в Україні пов’язуються з впливом на 
свідомість і поведінку учасників дорожнього руху. Адже вони є голо-
вним елементом вивченої у попередніх підрозділах цієї праці соці-
альної системи «люди – транспорт – дороги». Фактично від того, 
наскільки обережними, уважними, соціально відповідальними будуть 
водії, пішоходи, велосипедисти, дорожні працівники і навіть патруль-
ні поліцейські при виконанні службових обов’язків безпосередньо на 
дорозі залежить факт настання ДТП і його можливі трагічні наслідки. 

1  Конференція в Лугано: як українська влада бачить відновлення країни. URL: 
https://lb.ua/economics/2022/07/05/522200_konferentsiya_lugano_yak_ukrainska.html 
(дата звернення: 5.07.2022)

2  Представили електронну карту відновлення зруйнованих областей України 
(фото). URL: https://focus.ua/uk/ukraine/521164-predstavili-elektronnu-kartu-
vidnovlennya-zruynovanih-oblastey-ukrajini-foto (дата звернення: 5.07.2022)
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В Україні необхідно формувати й реалізовувати продуману дер-
жавну політику, спрямовану на вироблення нульової толерантності 
у громадян до будь-яких порушень правил дорожнього руху й вимог 
транспортної безпеки усіма учасниками дорожнього руху. Як відомо, 
подібна толерантність має місце у сфері поширення корупційних 
практик. І для вивчення рівня сприйняття громадянами явища коруп-
ції у різних країнах світу міжнародна неурядова організація 
Transparency International щороку здійснює спеціальні дослідження. 
Аналогічно слід діяти й у випадку оцінки ставлення учасниками до-
рожнього руху в Україні до різних аспектів останнього за прикладом 
аналогічного дослідження «Європейський барометр». Відповідні 
соціологічні й кримінологічні дослідження, що мають здійснюватись 
в Україні на систематичній основі (раз на один-два роки), повинні 
стосуватись таких питань, як:

а) факт порушення респондентом за останній рік правил дорож-
нього руху; 

б) уточнення причин та умов, через які було порушено правила 
дорожнього руху або настала ДТП; 

в) здійснення суб’єктивних висновків щодо динаміки рівня без-
пеки дорожнього руху у місцевій громаді та державі загалом; 

г) оцінка ефективності існуючої державної політики у цій сфері; 
д) ставлення до намірів посилення адміністративної або кримі-

нальної відповідальності за відповідні порушення правил дорожньо-
го руху;

е) уточнення мотивації учасників дорожнього руху у дотриманні 
вимог дорожньо-транспортної безпеки;

є) оцінка результативності діяльності органів патрульної поліції 
та напрямів її подальшого удосконалення та ін. 

Представлений зріз громадської думки автолюбителів та інших 
учасників дорожнього руху можна поєднати із щорічними досліджен-
нями, які організовуються МВС України, з метою визначення рівня 
довіри українців до Національної поліції. Нагадаємо, що згідно із 
чинним законодавством цей показник є основним при оцінці ефек-
тивності роботи останньої. 
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Формування в Україні нульової толерантності до порушень правил 
дорожнього руху неможливий без відповідного інформаційного впли-
ву, що має здійснюватись на масовому, груповому й індивідуальному 
рівнях суспільних відносин. 

Інформаційні заходи. Указаний напрям запобігання автотранспорт-
ним правопорушенням включає два самостійні блоки діяльності:

1) покращення кримінологічної поінформованості учасників до-
рожнього руху про соціальну проблему смертності й дорожньо-тран-
спортного травматизму на дорогах України;

2) удосконалення правової пропаганди щодо дотримання правил 
дорожнього руху та експлуатації транспорту. 

Перший напрям роботи охоплює заходи, спрямовані на поглиблен-
ня обізнаності українців про: рівень цього виду злочинності; його 
негативну динаміку; основні показники його структури; територіаль-
ну поширеність правопорушень цього виду; соціальні наслідки для 
держави, суспільства і кожної родини; чисельність осіб, які щороку 
засуджуються в Україні за учинення кримінальних правопорушень, 
передбачених статтями 280, 286, 286–1, 287, 288, 291 КК України; 
чисельність осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності 
за правопорушення на транспорті, передбачені різними статтями 
Глави 10 КУпАП, з особливим наголосом на статті 121, 121–1, 122, 
122–2, 122–4, 122–5, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 128–1, 129, 130, 
132–1, 133, 133–1, 139, 140, 142 КУпАП; кількість загиблих осіб під 
час ДТП, включаючи дітей; кількість травмованих громадян у пере-
бігу дорожніх аварій тощо. 

Поінформованість громадян України, які одночасно є так чи інак-
ше учасниками дорожнього руху (як мінімум, пішоходами і, як мак-
симум, автолюбителями), важлива з огляду на розуміння ними масш-
табності й суспільної небезпечності цієї соціальної проблеми. Укра-
їнці мають бути свідомими того факту, що дорога, образно кажучи, 
не прощає помилок з боку учасників дорожнього руху й нехтування 
ними елементарними правилами дорожньо-транспортної безпеки. І є 
надія й тверезий науковий розрахунок на те, що обізнаність українців 
про перелічені вище відомості перетворить правопорушуваність 
у сфері дорожнього руху та експлуатації транспорту з абстрактної для 
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багатьох із них кримінологічну інформацію на конкретно існуючу 
серйозну соціальну проблему. Вона може за відомих умов перетво-
ритись на реальність й принести у кожну сім’ю смерть і каліцтва 
близьких осіб. 

Другий блок інформаційної діяльності пов’язаний із пропагу-
ванням в українському суспільстві ідеї дотримання правил дорож-
нього руху. Остання має стати сучасним своєрідним інформаційним 
must know, тобто знанням, обов’язковим до ознайомлення і вивчен-
ня усіма громадянами незалежно від наявності чи відсутності у них 
транспортного засобу, активності користування громадським тран-
спортом та ін. Паралельно соціальна проблема смертності й дорож-
ньо-транспортного травматизму повинна значно актуалізуватись 
в Україні. Для цього за активної участі центральних органів вико-
навчої влади (МВС України, Міністерства культури та інформацій-
ної політики України, Міністерства цифрової трансформації Укра-
їни, Міністерства інфраструктури України, Міністерства освіти 
і науки України), органів місцевого самоврядування, профільних 
громадських організацій, у тому числі з міжнародним статусом, та 
інших зацікавлених суб’єктів мають на постійній основі здійснюва-
тись різноманітні заходи щодо: 

– навчання громадян заходам обережності на дорозі; 
– нагадування водіям про необхідність користування пасками 

безпеки; 
– поширення соціальної реклами про наслідки перевищення 

швидкісного режиму руху на автомобілі; 
– звернення уваги автолюбителів на необхідність сезонної заміни 

шин; 
– попередження про необхідність увімкнення з 1 жовтня по 

1 травня на автомобілях денних ходових вогнів або ближнього світла 
фар при їзді поза містом; 

– інформування батьків про обов’язкове супроводження своїх 
дітей, які користуються велосипедами, самокатами, легким персо-
нальним електричним транспортом і навіть які гуляють пішки, осо-
бливо якщо це відбувається неподалік вулиць і проспектів з інтенсив-
ним дорожнім рухом; 
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– залучення працівників патрульної та ювенальної поліції до 
інформаційно-роз’яснювальної роботи у навчальних закладах, яка 
стосується правил поведінки неповнолітніх на дорозі;

– запровадження в Україні апробованої за кордоном практики 
оголошення кожного року вирішенню якогось нагального питання 
у сфері дорожнього руху та експлуатації транспорту (наприклад, рік 
боротьби із перевищенням швидкісного режим руху або рік без ди-
тячої смертності на дорозі). Це сприятиме зверненню уваги усього 
суспільства на вказану соціальну проблему загалом та ін. 

Вище запропонований комплекс перспективних заходів, які заслуго-
вують на увагу з огляду на їх можливе впровадження в Україні, виходя-
чи із прогресивного зарубіжного досвіду у цій сфері. Звичайно, можна 
ставити за мету формування інфраструктури для «розумних» транспорт-
них засобів або для «розумних» доріг. Однак у цьому питанні фантазії 
недоречні. Тому майбутнє державної політики України у царині дорож-
нього руху, а також запобігання таким правопорушенням мають ґрунту-
ватись на реалістичному сценарії без зайвої ідеалізації. Тих заходів 
і напрямів діяльності, що рекомендуються, цілком достатньо для того, 
щоб значно підвищити рівень безпеки дорожнього руху в Україні у ко-
ротко- і навіть середньостроковій перспективі на найближчі 5–7 років. 
У разі наявності достатнього фінансування, звичайно, можна здійсню-
вати спроби реалізації у нашій країні багатьох інноваційних проєктів, які 
зарекомендували себе у «розумних» містах світу. 

7.4 Заходи обережності учасників 
дорожнього руху у період воєнного 
стану

З початком зовнішньої військової агресії, спрямованої на загарб-
ницьке й зухвале повалення конституційного ладу України, насиль-
ницьке посягання на її суверенітет й територіальну цілісність у нашій 
державі кардинально трансформувалась соціальна дійсність й життя 
кожного українця. Такі зміни торкнулись й сфери дорожнього руху 
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та експлуатації транспорту під час дії правового режиму воєнного 
стану. 

За оцінками представників МВС України, у перші три місяці війни 
спостерігається значне зниження рівня злочинності. Причинами цьо-
го називається, по-перше, залучення окремих представників злочин-
ного світу до лав підрозділів територіальної оборони й волонтерської 
діяльності, а, по-друге, порушення сформованих роками каналів ко-
мунікації злочинців1. Такі неформальні зв’язки стосувались незакон-
ного отримання та подальшого збуту предметів різних майнових та 
інших кримінальних правопорушень (крадіжки, грабежі, розбої, ви-
магання, шахрайства, угони автомобілів, обіг наркотичних засобів та 
психотропних речовин та ін.). У цілому теза щодо істотного зменшен-
ня рівня автотранспортних правопорушень під час воєнного стану, 
особливо у прифронтових регіонах України, підтримується ученими-
кримінологами2. Деякі службові особи центрального апарату Націо-
нальної поліції навіть наполягають на тому, що злочинність в Україні 
у другому кварталі 2022 р. «скоротилась до нуля»3. Звичайно, таке 
твердження є істотним перебільшенням, адже: 

– чимало правоохоронців (патрульних поліцейських, дільничних 
офіцерів поліції, представників кримінальної поліції, поліції охорони, 
Корпусу оперативно-раптової дії – КОРД та ін.) замість виконання їх 
безпосередньої правоохоронної діяльності активно залучаються до 
здійснення неспецифічної для них військової справи; 

– деякі обласні управління та районні відділи Національні по-
ліції зруйновані або пошкоджені, що об’єктивно унеможливлює ви-

1  Войтюк Т. «Злочинці-патріоти» і допомога владі. Як війна вплинула на кримі-
нальний світ в Україні. URL: https://suspilne.media/246353-zlocinci-patrioti-i-dopomoga-
vladi-ak-vijna-vplinula-na-kriminalnij-svit-v-ukraini/ (дата звернення: 4.07.2022)

2  Батиргареєва В. С. Дорожній рух у прифронтовому регіоні: виклики воєнного 
стану. Актуальні проблеми приватного та публічного права: матеріали ІV Міжнар. 
наук.-практ. конф., присвяченої 93-річчю з дня народження членакореспондента 
НАПрН України, академіка Міжнар. кадрової академії, Заслуженого діяча науки 
України, доктора юридичних наук, професора Процевського О. І. (Харків, 21 трав. 
2022 р.). Харків, 2022. С. 306–309. 

3  Орлова В. Рівень злочинності знизився в Україні під час війни майже до нуля. 
URL: https://www.unian.ua/society/riven-zlochinnosti-znizivsya-v-ukrajini-pid-chas-viyni-
mayzhe-do-nulya-novini-ukrajini-11727097.html (дата звернення: 4.07.2022)
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конання поліцейськими їх безпосередніх функціональних обов’язків. 
Нерідко з метою недопущення незаконного заволодіння сторонніми 
особами вогнепальної зброї, яка перебуває під охороною у кімнаті 
зберігання у поліцейському відділку, вона роздавалась на руки осо-
бовому складу й, відповідно, перебувала вдома у співробітників 
поліції; 

– війна зумовила збільшення посягань на чуже неохоронюване 
або недостатньо охоронюване майно, включаючи товари у магазинах, 
а також побутову техніку, особисті речі, грошові кошти, ювелірні ви-
роби громадян, які покинули свої домівки і перебувають у статусі 
біженців за кордоном або у статусі внутрішньо переміщених осіб 
в інших областях України тощо. 

У період воєнного стану відбулось й зменшення рівня правопо-
рушень у сфері дорожнього руху. Цьому посприяло: 

а) скорочення інтенсивності дорожнього руху, особливо в облас-
них центрах та інших містах (Харків, Чернігів, Суми, Маріуполь, 
Сєвєродонецьк, Лисичанськ та багато ін.), які стали мішенню для 
ворожих збройних сил; 

б) захоплення окремих населених пунктів (Херсон, Нова Каховка, 
Ізюм, Балаклея, Куп’янськ та ін.), де статистичний облік таких право-
порушень унеможливлений; 

в) свідоме відключення у частині областей України камер відеос-
постереження й камер автоматичної фіксації порушень правил до-
рожнього руху, включаючи порушення швидкісного режиму їзди, 
з метою зменшення ризиків використання ворогом інформації щодо 
переміщення сил і засобів Збройних Сил України; 

г) фізичне знищення або пошкодження у перебігу бойових дій 
частини транспортних засобів фізичних та юридичних осіб;

д) залишення частиною українців своїх автомобілів за місцем 
постійного проживання або відмова від експлуатації останніх трива-
лий період часу через інші причини (погіршення їх технічного стану, 
закінчення строку дії полісу обов’язкового страхування цивільно-
правової відповідальності (ОСЦПВ) або автострахування КАСКО);

е) істотне подорожчання під час війни та брак паливно-мастиль-
них матеріалів. 
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Попри низку перелічених вище обставин злочинність (правопо-
рушуваність) у сфері, що вивчається, не лише не втратила своєї акту-
альності. Під час воєнного часу досліджуване негативне соціальне 
явище, навпаки, змушує українське суспільство загострити свою 
увагу на необхідності розробки дещо нових підходів у його запобі-
ганні. Для убезпечення дорожнього руху, посилення особистої без-
пеки й майна учасників дорожнього руху під час війни пропонується 
таке: 

– власний транспорт, за можливості, зберігати на охоронюваному 
підземному паркінгу, у капітальному гаражі або на автомобільній 
стоянці, оточеній з усіх боків міцним парканом чи будівлями. Зали-
шення транспортного засобу на вулиці підвищує шанси його знищен-
ня або пошкодження від вибухів; 

– експлуатація транспортного засобу та будь-які переміщення 
пішки у межах одного чи кількох населених пунктів мають відбува-
тись з дотриманням комендантської години, тривалість якої відрізня-
ється у різних містах. Тому планувати тривалі переїзди слід з ураху-
ванням цих вимог і бажано із запасом у 15 хв. для уникнення можли-
вих непорозумінь із працівниками Національної поліції та 
військовослужбовцями. 

Пам’ятайте: у разі порушення комендантської години патруль має 
право Вас затримати, застосувати фізичну силу, спецзасоби і, в окре-
мих випадках, зброю. 

Не треба забувати, що: за невиконання законних вимог патруля 
порушнику комендантської години загрожує низка адміністративних 
стягнень: штраф, громадські чи виправні роботи, адміністративний 
арешт до 15 діб (ст.  185 КУпАП). У разі надання опору порушник 
може бути притягнутий до кримінальної відповідальності й позбав-
лений волі до 2 років (ст.  342 КК України); 

– збереження уважності водіїв й дотримання ними правил до-
рожнього руху у ситуації вимушено відключених (постійно або тим-
часово) світлофорів у деяких населених пунктах; 

– посилення пильності водіїв у випадку знищених/пошкоджених 
дорожніх знаків, у тому числі на перехрестях, у місцях інтенсивного 
дорожнього руху або на аварійних ділянках дороги; 
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– дотримання особами, які управляють транспортними засобами, 
швидкісного режиму їзди, особливо на тій місцевості, де мають міс-
це чисельні пошкодження дорожнього покриття, мостів, іншої до-
рожньої інфраструктури; 

– після прийняття рішення про евакуацію на автомобілі на значну 
відстань (500 і більше кілометрів) рекомендується не лише переві-
рити перед виїздом і забезпечити технічно справний стан й комплек-
тність транспортного засобу згідно із вимогами Правил дорожнього 
руху, а й розрахувати обсяг наявного палива у баку автомобіля з ура-
хуванням його браку на автомобільних заправних станціях й ліміто-
ваним продажем (до 10–20 л); 

– вжиття водіями-переселенцями й водіями-біженцями посилених 
заходів обережності при евакуації на автомобілі. Зокрема, під час 
перевезення на ньому, включаючи причепи, негабаритних вантажів, 
особистих речей необхідно правильно їх розміщувати та надійно за-
кріплювати, не допускати відхилення від Правил дорожнього руху, 
які регламентують порядок перевезення вантажів; 

– у разі потреби в евакуації автомобілем членів родини, чисель-
ність яких перевищує допустиму для конкретного типу транспортно-
го засобу (частіше п’ять осіб), за можливості, краще зробити дві або 
більше поїздок з тим, щоб уникнути небажаних негативних наслідків 
фізичного і правового характеру; 

– у випадку вимушеного переміщення в інший населений пункт 
транспортним засобом у колоні автомобілів слід обов’язково дотри-
муватись правил початку руху, зміни його напрямку, розташування 
транспортних засобів у колоні, її швидкості, дотримання вимог щодо 
дистанції, інтервалу, зустрічного проїзду, обгону; 

– перебуваючи у багатокілометровому заторі або довгій черзі на 
митниці при перетині державного кордону України не треба здійсню-
вати обгін інших транспортних засобів. Це може викликати в інших 
водіїв обурення, образи, прояви агресії аж до пошкодження Вашого 
автомобіля і навіть застосування насильства. Не забувайте, що інші 
громадяни перебувають у такій самій складній ситуації, як і Ви!;

– коли Ви помітили на узбіччі зупинений автомобіль, у якого за-
кінчилось пальне, за можливості, поділіться з його водієм безкоштов-
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но або продайте кілька літрів пального, особливо якщо це відбулось 
уночі, у холодну погоду року або якщо у салоні автомобіля знаходять-
ся діти чи особи похилого віку. Запам’ятайте: у такій ситуації може 
опинитись будь-хто!; 

– водіям слід надати невідкладну медичну допомогу особам, які 
постраждали від розриву снарядів або у перебігу ДТП, з подальшим 
транспортуванням жертв до закладу охорони здоров’я (бажано на 
контрольованій Україною території) за неможливості виклику або 
приїзду карети швидкої допомоги; 

– негайна зупинка транспортного засобу й залишення його воді-
єм та пасажирами у разі розриву снарядів у радіусі 300 і менше метрів 
зі швидким укриттям на землі, розміщенням рук на голові з метою 
мінімізації отримання осколкових поранень і навіть загибелі. Це сто-
сується й інших учасників дорожнього руху (пішоходів, велосипедис-
тів, осіб, які переміщаються на електросамокатах); 

– відмова від намірів експлуатації транспортного засобу у період 
оголошення повітряної тривоги. В іншому разі збільшуються у рази 
шанси стати жертвою ворожого авіабомбардування, обстрілів арти-
лерії або реактивних систем залпового вогню;

– при русі автомобілем по дорозі, особливо по окупованій воро-
гом території або ділянках шосе, які нещодавно звільнені Збройними 
Силами України від окупації, треба уникати наїзду на будь-які, навіть 
невеликі, перешкоди. Ними можуть виявитись міни, гранати, снаряди, 
що не розірвались, та інші вибухонебезпечні предмети;

– якщо виникла необхідність зупинити транспортний засіб під 
час руху по окупованій території чи контрольованій військами Укра-
їни території, яка межує із зоною бойових дій, у жодному разі не-
можна торкатись, піднімати, прибирати та учиняти інші дії з будь-
якими предметами, що перебувають на узбіччі, у смітниках на зупин-
ках транспорту, у лісосмузі біля дорожнього полотна. Це може бути 
вибухівка, яка свідомо чи випадково опинилась у цьому місці; 

– у випадку неможливості уникнення проїзду через блокпост, 
який контролюється окупаційними військами, слід виконувати усі 
вимоги (навіть незаконні й неетичні) російських військовослужбовців, 
не допускати грубість, образи, виявляти ознаки ненависті у їх бік, не 
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відмовлятись пред’являти паспорт для перевірки чи смартфон для 
огляду з метою мінімізації застосування насильства щодо себе та 
членів своєї родини; 

– на блокпостах, на яких несуть службу представники територі-
альної оборони або військовослужбовці Збройних Сил України, слід 
поводити себе чемно, з повагою ставитись до їх вимушених прохань 
і вимог, надавати, за потреби, можливість оглянути салон та багажник 
автомобіля, чоловікам призовного, і не тільки, віку не відмовлятись 
від вручення повістки про виклик до територіального центру комп-
лектування та соціальної підтримки. 

За 200 м до такого блокпосту рекомендується зменшити швидкість 
транспортного засобу, водію тримати руки на рулі, не здійснювати 
різких рухів. У вечірній та нічний час доби перед блокпостом необ-
хідно вимкнути світло фар й увімкнути світло у салоні автомобіля. 

Категорично забороняється продовжувати рух транспортного за-
собу всупереч вимогам про зупинку озброєних військовослужбовців. 
Це може бути розглянуто як спроба прориву ворожої диверсійно-роз-
відувальної групи, члени якої відповідно до законів військового часу 
підлягають затриманню і навіть фізичному знищенню. Краще у такий 
спосіб не здійснювати провокації!;

– при наближенні військової, у тому числі броньованої, техніки 
на дорозі, яка має дві й більше смуги для руху в одному напрямі, 
необхідно рухатись максимально близько до правого краю проїзної 
частини, щоб уникнути зіткнення, яке може закінчитись фатально; 

– у випадку проїзду організованої колони військової техніки у скла-
ді трьох і більше одиниць з керуючим, то, за необхідності, треба здій-
снювати її обгін повністю за один раз. Якщо у керівного ланцюжка 
увімкнена сирена, то обгін такої колони заборонений. У разі відсутнос-
ті керівного у колони військової техніки, то дозволяється здійснювати 
її обгін, у тому числі займаючи простір між військовою технікою; 

– при здійсненні обгону або випередження транспортним засобом 
з написом «Вантаж 200» або «Вантаж 300» рекомендується надати 
йому право безперешкодного проїзду тощо. 

Більш докладно й презентабельно наведений матеріал представ-
лений у додатку Б до цієї монографії. 
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Післямова

Висновки зазвичай вважаються головним структурним елементом 
будь-якого наукового дослідження. Вони є своєрідною квінтесенцією 
здійсненої кропіткої роботи, ґрунтуються і випливають із окремих 
сформульованих на початку дослідження наукових задач.  Для необ-
меженого кола читачів наукової праці (від пересічних громадян – до 
службових осіб органів державної влади й керівників правоохоронних 
структур), у тому числі представленої, заключна частина є найбільш 
цікавою рубрикою. Для автора ж її підготовка зазвичай вважається 
найвідповідальнішим фронтом роботи. Адже від чіткості формулю-
вання висновків, їх конкретності й однозначності, здатності донести 
до читача головні ідеї й отримані результати дослідження залежить 
фактично науковий рівень праці, а також її теоретична і практична 
значущість. 

Класичний та академічний стиль письма й структура наукових 
текстів передбачає, як правило, лаконічне вираження лейтмотиву до-
слідження, основних теоретичних положень, пропозицій та рекомен-
дацій прикладного характеру. У цілому такий підхід лише вітається. 
Разом із тим саме у цій роботі прийнято рішення дещо відійти від 
усталених канонів написання висновків. Це пояснюється особливим 
авторським ставленням до предмета дослідження, проникненням 
у його наукову матерію, певними переживаннями, зумовленими від-
вертим бажанням реально змінити у кращий бік ситуацію зі смерт-
ністю на українських дорогах. 

У зв’язку із вищевикладеним висновки цієї монографії будуть 
представлені у виді окремих міфів, які безпосередньо стосуються 
сфери дорожнього руху та експлуатації транспорту, посилення їх без-
пеки, а так само запобігання правопорушенням на транспорті. При 
цьому міфи розуміються, звичайно, у переносному значенні. Під ними 
(у кримінологічному сенсі) маються на увазі певні оманливі, частко-
во помилкові або малообґрунтовані (з авторської позиції) судження, 
властиві як широкому загалу, так й деяким представникам наукової 
спільноти. Відповідні хибні міфічні уявлення стосуються сутності, 
соціальної природи і проявів явища злочинності у сфері дорожнього 
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руху та експлуатації транспорту, його внутрішньої будови і, головне, 
генеральних напрямів запобігання. Це з одного боку. З другого, – об-
рання саме такого варіанту оформлення заключної частини цієї науко-
вої праці пов’язано із намаганням схилити потенційного читача до 
повного або частково ознайомлення із текстом роботи замість про-
читання декількох сторінок висновків. Такий підхід у науці не є но-
вим. Тому пропонується роглядати його як прояв нестандартного 
підходу, принаймні у цій монографії. 

У висновках буде запропоновано 10 так званих міфів (хоча їх на-
багато більше). Вони, по-перше, так чи інакше ґрунтуються на ре-
зультатах дослідження стратегії Vision Zero та її окремих складових 
при реалізації у багатьох як європейських, так й інших країнах світу. 
А, по-друге, ці міфи, а точніше спроби їх розвіювання й спростуван-
ня, зумовлені авторською інтерпретацією і уявленням щодо основних 
напрямів прогресивного зарубіжного досвіду запобігання злочиннос-
ті у сфері дорожнього руху й зменшення смертності на дорогах. За 
окремими аспектами анонсованої у науковій праці складної соціаль-
ної проблематики авторська позиція не завжди співпадає із «міфіч-
ною» точкою зору окремих суб’єктів, особливо переважної більшос-
ті особового складу Національної поліції, органів прокуратури, окре-
мих учених і пересічних громадян. Але від цього твердість і наукова 
безкомпромісність висновків по деяких питаннях не зменшується. Це 
пояснюється ґрунтовністю кримінологічного аналізу та узагальнення 
сучасної провідної зарубіжної наукової думки та практики розв’язання 
представленої соціальної проблеми. Вони вплинули на остаточне 
формулювання авторського бачення останньої та шляхів її вирішення 
в Україні саме так, а не інакше. 

Необхідно бути також свідомим того, що наведені нижче міфи 
не охоплюють усього наукового матеріалу, висвітленого на сторінках 
представленої монографії. За великим рахунком, така задача і не 
ставилась. Для отримання більш-менш вичерпної відповіді по окре-
мим питанням пропонується звернутись безпосередньо до тексту 
роботи. Далі наведемо лише 10 із набагато більшої кількості суджень 
міфічного характеру, які стосуються досліджуваної проблематики, 
та спробуємо спростувати їх, пояснити власну позицію й навести 
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відповідні контраргументи. При цьому міфи наводитимуться за 
принципами «від згального – до конкретного» й «від простого – до 
складного». 

Міф 1. Книги з «картинками» не викликають великої довіри й ма-
ють мало що спільного зі справжньою кримінологічною наукою. 

Звернення уваги на можливе трактування читачами змісту 
й оформлення результатів дослідження зумовлюється спробою перед-
бачити потенційне ставлення деяких колег до цієї монографії, вихо-
дячи зі специфіки їх психології та «усталених» поглядів на ці речі. 
Тобто цей міф наведений, так би мовити, на випередження можливої 
реакції окремих «доброзичливих» науковців. 

У цьому випадку йдеться радше про використання різних автор-
ських стилів викладення й оформлення тексту. Річ у тім, що в укра-
їнській кримінології поки що домінує класично-академічний підхід 
як до опису ходу дослідження, так й щодо формулювання його ре-
зультатів. Тому є думка, що обидва підходи заслуговують на існуван-
ня. Запропонований у книзі спосіб супроводження аналізу та уза-
гальнення наукового матеріалу наведенням відповідних ілюстрацій 
переслідує насправді дві мети. 

Перша мета узгоджується з принципом «краще один раз побачи-
ти, ніж сто разів почути». Вона виражається у підкріпленні теорії 
конкретними малюнками, які наочно демонструють сучасний стан 
дорожньо-транспортної інфраструктури у західних та інших країнах, 
і являють собою своєрідну ілюстративну доказову базу.

Друга мета спрямована на спростування іноду безглуздих й необ-
ґрунтованих тверджень деяких непрофесійних службових осіб, які 
працюють у сфері будівництва й утримання доріг і діяльність яких 
має ознаки корупції. Одним із таких є типова заява, що, нібито, неякіс-
ні дороги в Україні зумовлені несприятливими погодними умовами 
у нашій державі. Тому, малюнок 5.5 із зображенням ідеального до-
рожнього покриття взимку у Швеції є додатковим прикладом, адре-
сованим відповідним суб’єктам в Україні, щодо можливості будівни-
цтва й обслуговування дорожньої інфраструктури при справжньо 
несприятливому й суворому кліматі цієї та деяких інших скандинав-
ських країн. 
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Міф 2. Застосування порівняльно-правового методу малопридат-
не для отримання достовірного наукового результату. 

Парирувати подібну позицію можна наведенням таких контрар-
гументів: 

а) у представленій науковій праці застосовувалась й низка інших 
загальнонаукових та спеціально-галузевих наукових методів дослі-
дження;

б) це кримінологічне дослідження пов’язано з поєднанням двоєди-
ного теоретичного й емпіричного рівнів наукового пізнання запропо-
нованої проблематики;

в) робота характеризується використанням багатьох репрезента-
тивних статистичних даних, у тому числі міжнародних організацій, 
результатів окремих європейських досліджень, висновків, що випли-
вають із кримінологічних, соціологічних, економічних, психологічних 
та інших досліджень зарубіжних учених, представлених як у формі 
наукових статей і оглядів, так й у виді монографій. 

Звідси поєднання перелічених способів отримання нового знання, 
висунення й обґрунтування низки наукових гіпотез дозволило отри-
мати надійні й достовірні наукові результати. Вони цілком придатні 
для їх використання як у правотворчій, так й у правозастосовній 
сферах в Україні. Більше того, саме порівняльно-правовий метод, 
порівняно з іншими, містить значний потенціал прирощення науко-
вого знання й отримання якісно нової наукової інформації для її по-
дальшої обробки та використання на практиці. 

Міф 3. Якісні дороги сприяють порушенню правил дорожнього руху. 
Відповідь: «Категоричне ні!». Попри існування певних взаємо-

зв’язків у цих обставин якісна дорожня інфраструктура, навпаки, 
зменшує аварійність на дорогах. Причина тих же дій, пов’язаних із 
порушенням швидкісного режиму руху, має так чи інакше суб’єктивну 
основу і зводиться до невисокої правової культури і правосвідомості 
окремих осіб, які управляють транспортними засобами. Думати по-
дібним чином – це все одно, що звинувачувати нейтральних жертв 
у викраденні їх майна злодіями, грабіжниками, розбійниками чи авто-
викрадачами. Або говорити подібним чином про жертв зґвалтувань 
без явних ознак віктимної поведінки.
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Насправді якісні дороги, які досягаються значними інвестиціями 
у дорожньо-транспортну інфраструктуру, є локомотивом економічно-
го зростання, соціального процвітання країн й, відповідно, добро-
буту їх громадян. Усі держави зі списку G7 і G20 здійснюють фінан-
сування цієї сфери на дуже високому рівні, який, наприклад, у КНР 
щороку сягає 750 млрд дол. США. На один долар, витрачений уряда-
ми країн на ці потреби, приходиться до трьох доларів прибутку у се-
редньо- й довгостроковій перспективі. Це досягається завдяки відо-
мому мультиплікативному економічному ефекту експлуатації якісних 
доріг. 

Більше того, за даними Національної поліції України, у 2020 р. 
однією із причин ДТП було порушення правил утримання автодоріг 
та вулиць, на яку приходиться 0,4 % з усього встановленого масиву 
чинників. Звичайно, що ці офіційні дані значно занижені. На це вка-
зує показник індексу якості доріг. Відповідно до нього Україна посідає 
лише 130 місце із 137 країн світу (2018 р.). Гірші дороги за українські 
є лише у кількох слабкорозвинених і бідних державах Африки й Пів-
денної Америки. Тому казати, що порушення у сфері дорожнього руху 
відбуваються через якісні дороги у європейських країнах й, особливо, 
в Україні, не приходиться. 

Міф 4. Програма Президента України «Велике будівництво» 
є марнотратством і ці кошти є (було) куди витрачати в Україні.

Існують різні інтерпретації цього міфу, який тісно прилягає до 
вищенаведеного. Слід відверто визнати, що у розбудові дорожньої 
інфраструктури й діяльності Укравтодору, органів місцевого само-
врядування, відповідальних за будівництво і реконструкцію доріг 
місцевого значення, є чимало проблем, серед яких: використання 
неякісних матеріалів й обладнання, експлуатація неекономічної та 
малоефективної будівельної техніки, застосування деяких застарілих 
технологій, іноді ігнорування сучасних світових стандартів у цій 
царині, корупція (службові зловживання щодо організації централі-
зованих державних закупівель товарів і послуг – тендерів, лобіюван-
ня інтересів їх конкретних учасників) та багато ін. 

Незважаючи на низку перелічених негативних обставин, розви-
вати дорожню інфраструктуру потрібно, оскільки це вигідно державі 
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та суспільству. За результатами досліджень економістів, якщо в Укра-
їні не було б війни і знищеної побудованої дорожньої інфраструктури 
(близько 25 тис. км доріг й понад 300 мостів) програма «Велике бу-
дівництво» додала б до ВВП України 2,2 %. А це дуже великі гроші. 
Тому можна з упевненістю сказати, як би дивно це не звучало, що 
витрачати кошти на дороги є вигідним для держави і всіх громадян. 
Це – майже аксіома, доведена практикою багатьох розвинених країн 
світу. Зазначене питання особливо актуалізується у період правового 
режиму воєнного стану. У цей час відновлення доріг спрямоване не 
стільки на комфорт учасників дорожнього руху, скільки на обороноз-
датність дежави. 

Обізнаність щодо соціальної користі розвитку дорожньо-тран-
спортної інфраструктури автоматично пояснює логіку дій Уряду 
України, який влітку 2020 р. частково перерозподілил кошти із Фон-
ду боротьби з COVID-19 на будівництво доріг. Це рішення, як відомо, 
жваво обговорювалось й критикувалось в українському суспільстві. 
Звідси такий крок Кабінету Міністрів України можна визнати ви-
правданим, хоча і резонансним та ризикованим з огляду на отриман-
ня подальших політичних дивідендів з боку виборців. 

Міф 5. Сувора юридична відповідальність за порушення правил 
дорожнього руху є основою європейської стратегії Vision Zero. 

Подібне твердження не відповідає дійсності. Наведена та деякі 
схожі думки здебільшого зумовлені передбаченням у багатьох краї-
нах-членах ЄС високих штрафів за порушення правил дорожнього 
руху та інших засобів матеріального характеру щодо впливу на по-
ведінку водіїв (система штрафних балів; збільшення вартості щоріч-
ного полісу страхування транспортного засобу для осіб, які порушу-
вали правила дорожнього руху за попередній рік; конфіскація авто-
мобіля у водіїв, яких притягнуто до кримінальної відповідальності за 
його управління у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило за-
гибель одного чи кількох осіб, та ін.). 

Перелічені та інші заходи аж ніяк не охоплюються стратегією 
Vision Zero як на загальноєвропейському, так й на національному 
рівнях в окремих країнах. Ця стратегія включає низку напрямів ді-
яльності: безпека дорожнього руху; безпека пересування по дорогах; 
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безпека транспортних засобів; безпека учасників дорожнього руху; 
удосконалення медицини катастроф. Вони у сукупності спрямовані 
як на зменшення смертності й тяжкого трамування людей під час ДТП, 
так й виступають основою для скорочення рівня правопорушень 
у сфері дорожнього руху та експлуатації транспорту. 

Щодо кримінально-правової й адміністративно-правової охорони 
суспільних відносин у сфері безпеки дорожнього руху, то цей напрям 
державної політики у західних країнах є відособленим і здійснюєть-
ся паралельно із комплексом вищенаведених соціально-превентивних 
заходів.

Міф 6. Високі показники безпеки дорожнього руху в ЄС забезпе-
чуються виключно великим розміром штрафів. 

Указана помилка пов’язана із вищевикладеним міфом. Дійсно, 
слід визнати, що в європейських країнах мають місце набагато більші 
розміри адміністративних штрафів за різні порушення правил до-
рожнього руху. У монографії ця теза була доведена у розділі 4 на 
прикладі таких порушень, як: перевищення швидкісного режиму їзди, 
проїзд на заборонний сигнал світлофору, розмова по мобільному 
телефону під час руху транспортного засобу без використання систе-
ми hands free. Що стосується їзди у стані алкогольного сп’яніння, то 
в Україні після внесення у 2021 р. відповідних змін до законодавства 
розмір штрафів за це правопорушення є співрозмірним із санкціями 
багатьох європейських країн. 

Разом із тим робити висновок, що у західних державах відносно 
низькі показники смертності й тяжкого травмування учасників до-
рожнього руху досягаються переважно жорсткими санкціями було 
б перебільшенням, зумовленим поверховим аналізом політики ЄС 
у цій царині. Подібне формулювання можна почути з вуст керівництва 
МВС України та Національної поліції, які лобіюють застосування 
у нашій державі карально-репресивного підходу у вирішенні про-
блеми дорожньо-транспортної аварійності. 

Більш коректнішим було б стверджувати, що високі показники 
безпеки дорожнього руху в ЄС забезпечуються передусім солідним 
фінансуванням різних напрямів діяльності, що охоплюються страте-
гією Vision Zero, а також відносно високими штрафами за різні по-
рушення правил дорожнього руху. Саме така розстановка акцентів 
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є принциповою, адже в іншому разі в Україні, яка прагне стати у се-
редньостроковій перспективі (у 2029 р.) членом ЄС, реалізовувати-
меться державна політика у цій сфері з порушенням відповідних 
пріоритетів. 

Міф 7. Водії намагаються дотримуватись правил дорожнього 
руху, оскільки бояться бути покараними. 

Звичайно, загальнопревентивний вплив закону України про кри-
мінальну відповідальність, а так само санкцій, що містяться у 21 
статті Глави 10 КУпАП, на поведінку учасників дорожнього руху, 
особливо водіїв, має місце. Однак ніхто достеменно не знає реально-
го запобіжного ефекту страху громадян перед покаранням або засто-
суванням адміністративних стягнень. Виходячи із сотень випадків, 
навіть після істотного збільшення штрафів, управління транспортни-
ми засобами у стані сп’яніння, тисяч щоденно зафіксованих фактів 
перевищення швидкості, зупинки у забороненому місці та ін. ефек-
тивність таких заходів є низькою. Водіїв у деяких країнах (КНР, Таї-
ланд, Малайзія) від учинення деяких автотранспортних злочинів 
навіть не зупиняє страх смертної кари. 

Більшу адекватну частину учасників дорожнього руху із достатнім 
рівнем правосвідомості й правової культури мотивує дотримуватись 
вимог транспортної безпеки саме боязнь потрапити в аварію, помер-
ти під час ДТП, стати інвалідом, а також переживання за благополуч-
чя своїх близьких, які перебувають поруч у салоні автомобіля. Поді-
бна теза підтверджується результатами спеціального дослідження під 
назвою «Європейський барометр», яке було проведено в 11 країнах 
ЄС у 2021 р. 

Міф 8. «Вина» за порушення правил дорожнього руху лежить 
виключно на водієві.

Це – один із ключових міфів. Від здатності його спростування 
фактично залежать подальші успіхи України у досягненні мети зна-
чного зменшення смертності й тяжкого травмування громадян на 
дорогах нашої держави. Насправді із формально-правової позиції 
вина є головною та обов’язковою ознакою суб’єктивною сторони 
відповідного складу правопорушення (кримінального чи адміністра-
тивного). Тут будь-які дискусії зайві, адже усе є зрозумілим: винна 
у вчиненні певного правопорушення у сфері дорожнього руху та екс-
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плуатації транспорту особа має бути притягнута до передбаченої 
законом відповідальності. 

Що стосується прогресивної західної практики у цьому відно-
шенні, то вона кардинально відрізняється. Річ у тім, що відповідно 
до філософії стратегії Vision Zero, яка покладена в основу запобі-
гання правопорушенням, що розглядаються, у більшості передових 
країнах світу (країни ЄС, США, Велика Британія, Канада, Австралія, 
деякі азійські держави та ін.) «вина» за настання факту ДТП та/або 
смерті й травмування учасників дорожнього руху лежить не тільки 
на винному водієві, який допустив фатальну помилку, а й передусім 
на інших суб’єктах. Такими є: парламент і депутати, які приймають 
закони; компанії й підряні організації, які будують і реконструюють 
дороги та іншу дорожню інфраструктуру; дорожні служби, які об-
слуговують дорожнє покриття; підрозділи патрульної поліції, які 
здійснюють профілактику й контроль дотримання правил і вимог 
дорожньо-транспортної безпеки; громадськість, яка має реагувати 
на порушення іншими особами правил дорожнього руху, тощо. Саме 
наведена модель покладена в основу сучасної парадигми убезпечен-
ня дорожнього руху згідно зі стратегією Vision Zero. Тому «вина» 
у смертності й травмуваннях учасників дорожнього руху лежить не 
лише на особі, яка управляє транспортним засобом, а й на великій 
кількості суб’єктів, від яких залежить безпека на дорогах. 

Міф 9. Успішне запобігання правопорушенням у сфері дорожньо-
го руху та експлуатації транспорту можливе спеціально-криміноло-
гічними заходами.

Особливість цього виду злочинності у тому і полягає, що ефек-
тивно перешкоджати їй та обмежувати її поширеність можна переду-
сім зосередженням уваги на загальносоціальних запобіжних заходах. 
Більше того, рівень цієї злочинності, головним чином, залежить від 
результативності запобігання фоновим для неї явищам. Такими є ад-
міністративні правопорушення на транспорті, передбачені аж 21 ста-
тетю КУпАП. Тому саме інтенсивність поширення останніх корелює 
і визначає рівень та інші кількісно-якісні показники злочинності, що 
вивчається. 

У цьому зв’язку обстоюється позиція, що указане негативне яви-
ще соціальної дійсності слід розглядати широко. Це означає, що на 
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його відтворення впливає велика кількість різних за характером кри-
міногенних чинників. І вони не зводяться лише до певних недоліків 
у роботі підрозділів патрульної поліції або м’якості кримінальних чи 
адміністративних санкцій за порушення правил і вимог дорожньо-
транспортної безпеки. Справа у тому, що подібний «міфічний» об-
межений і недалекоглядний підхід приречений на невдачу. Адже для 
того, щоб нормалізувати стан розглядуваних правопорушень, змен-
шити їх суспільну небезпечність шляхом істотного скорочення смерт-
ності й тяжкого травмування учасників дорожнього руху під час ДТП, 
необхідно вміло та послідовно впливати на кожний елемент складної 
соціальної системи «люди – транспорт – дороги». Кожний із них 
є фактично самостійним напрямом загальносоціальної запобіжної 
діяльності й формує окремий вектор відповідної державної політики. 

Міф 10. Стратегія Vision Zero складна й важкоздійсненна – тому 
не підходить для запровадження в Україні.

Подібна та схожі думки є проявом безпорадності, політичної 
і ментальної розгубленості. Вважати так – це все одно, що підняти 
усім українцям руки до гори у момент, коли брудний чобіт першого 
російського солдата з автоматом через плече незаконно перетнув 
межу державного кордону України 24 лютого 2022 р. Ніхто не каже, 
що вирішити проблему смертності на дорогах та відносно масової 
правопорушуваності з боку різних учасників дорожнього руху є лег-
кою і непересічною задачею. Усім відомо, що це є складною й бага-
токомпонентною соціальною проблемою. І її вирішення потребує 
політичної волі, послідовності парламенту, вимогливості з боку 
керівників десятків центральних органів виконавчої влади, а голо-
вне: готовності мільйонів українців поступитись буденною практи-
кою порушень правил дорожнього руху. Винагородою за це може 
стати безпечне і комфортне користування усіма громадянами до-
рогами й тротуарами. 

Слід сказати більше, що стратегія Vision Zero є черговим шансом 
для України позбавитись ганебного статусу країни третього світу й по-
кинути, образно виражаючись, задвірки цивілізації. Після отримання 
нашою державою 23 червня 2022 р. статусу кандидата на вступ до ЄС 
в Україні просто не існує іншого шляху як поступово впроваджувати 
окремі напрями діяльності, які охоплюються стратегією Vision Zero. 
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POST SCRIPTUM 
(«ПІСЛЯ НАПИСАНОГО»)

Шановні колеги і читачі, напевно, знають, що останніми роками 
свої наукові і публіцистичні тексти я пишу лише за покликом серця, 
зайвий раз звіряючись із власним барометром відчуття проблематики, 
її актуальності й перспективи. На щастя, помилок у цій інтуїтивно-
праксеологічній і неодмінно творчій царині в мене не буває. Так ста-
лося й цього разу, коли ми деякий час тому зібралися в кримінологічній 
майстерні нашого чудового Інституту, щоб обговорити тему майбут-
нього дослідження. Пам’ятаю, що не було ніяких творчих мук у по-
шуку чогось недослідженого, чогось, виражаючись мовою покоління 
мілленіалів, «хайпового». Проблема знаходилася на поверхні, 
і пов’язана вона з відомим всім нам парафразом «Дорога – це життя»… 

Не можу навіть пригадати, хто став ініціатором теми для дослі-
дження, але ж, керуючись якимось колективним розумом, ми всі за-
хопилися перспективою нового дослідження, навперебій пропоную-
чи нові абриси й штрихи «класичної», здавалося б, у кримінології 
проблеми.

Більше того, дорога не перестала бути життям навіть у надсклад-
них умовах воєнного часу. Адже ми рухаємося автошляхами, нехай 
і зруйнованими, ми намагаємося потрапити у зелену хвилю, щоб 
скоріше добратися з пункту А. до пункту Б., ми мріємо про міста 
майбутнього із поки що фантастичною для нас інфраструктурою. 
Тому не варто звертати увагу на думки недалекоглядних колег і по-
садовців з приводу того, що ця тема нібито зараз не на часі. Адже 
Мрію, що сьогодні стала синонімом України, ніхто не відміняв!

Коли читала цю монографію, на кілька годин я дійсно занурилася 
у мрію про те, як буде добре, коли ми скажімо: «Все! Це була остання 
дорожньо-транспортна пригода…». Саме остання, а не крайня. І до-
роговказом до цієї кінцевої зупинки в ері нещасть на дорогах якраз 
й є, у тому числі, ця знакова монографія, яку, шановний читач, ти 
бачиш перед собою. Її автор, наш топовий дослідник Максим Коло-
дяжний, в котрий раз підвищуючи градус дискусії щодо одвічної теми, 
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добровільно поклав на себе обов’язок розвінчати чимало міфів і та-
ємниць проїжджої частини. І в цьому плані вчений достатньо пере-
конливо наводить аргумент за аргументом, щоб суспільство, образно 
кажучи, від відомого вигуку Архімеда Сиракузького «Дайте мені 
точку опори, і я переверну Землю», нарешті, перейшло до контрнас-
тупу на дорожньо-транспорті пригоди за всіма фронтами. Однак 
Україні багато чому ще потрібно навчитися, аби стратегія Vision Zero 
стала імперативною вимогою нашого життя. Складниками цього на-
вчання є аналіз міжнародно-правових положень та інституціональних 
засад убезпечення дорожнього руху, розгляд передового іноземного 
досвіду у застосуванні юридичної і моральної відповідальності за 
дорожньо-транспортні делікти, вивчення інноваційних моделей вза-
ємодії всіх акторів дорожнього полотна та ін. 

Сторінками книги мені цікаво було стежити за канвою думки 
Максима Колодяжного, коли він намагався розставити всі крапки над 
«і» у доволі живучих у суспільстві «дорожніх» міфах. Для мене це 
цікаво подвійно, оскільки чимало таких «міфів» оточуючі могли ра-
ніше чути з моїх вуст.  У будь-якому разі у цій монографії мені до-
велося побачити купу аргументів, щоб зайвий раз задуматися над, 
можливо, усталеними стереотипами «дорожньої» уяви про небезпеку 
в цій сфері. Водночас треба бути готовими до того, що, замість старих 
міфів, до каталогу останніх будуть додаватися все нові й нові. Так, 
здається, що простіше побудувати Саудівській Аравії місто майбут-
нього вартістю в 1 трлн доларів, в якому взагалі не буде ДТП вна-
слідок відсутності транспорту, ніж досягти мети стратегії Vision Zero 
в умовах дуже строкатої економічної карти світу. Однак, маю надію, 
що згодом і ця думка потрапить до розряду «скасованих» автором.

Війна і дороги – окрема лінія наукового оповідання у бутті укра-
їнців. На мій погляд, автору вдалося органічно вмонтувати дуже 
слушні поради нашим співвітчизнакам у контекст світового досвіду 
протидії дорожньо-транспортним пригодам, адже воєнні конфлікти 
у подальшому, на жаль, ставатимуть прикметою постмодернового 
часу. А тому населення зарубіжних країн може зустрітися з тими 
самими проблемами, які постають сьогодні перед нами. І тоді вже 
наш досвід може виявитися корисним для іноземців.
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Міркування автора монографії міцно спирається на грамотно пре-
зентований методологічний фундамент процесу прирощення науко-
вого знання. І в цьому відчувається відома у кримінології школа на-
шого педагога – професора Володимира Васильовича Голіни. Як 
дерево упізнається за його плодами, так і вчений упізнається за науко-
вою школою. А науковою школою Володимира Висильовича ми, його 
учні, пишаємося. Разом із тим певна «архаїка» тих чи інших наукових 
шкіл не завадила Максиму Колодяжному обрати свій неповторний 
стиль викладення матеріалу, що лише додає відчуття свіжого погляду 
на таку стару-нову тематику безпеки дорожнього руху. І в цьому так 
само заслуга нашого вчителя В. В. Голіни, який з великою повагою 
ставиться до пошуку його учнями свого місця серед привільних на-
укових полях.

… Представлена робота надихає, і «post scriptum» викникає в мене 
майже непереборне бажання почитати «щось ще із цього автора»… 
У цьому, гадаю, і криється успіх вдумливого слова Максима Коло-
дяжного, адже його строки суть знак якості процесу розв’язання 
конкретної наукової проблеми.

Успіхів, дорогий колего, на одного разу обраному поприщі! Нових 
звершень і відчуття високого наукового польоту!

Директор НДІ вивчення проблем 
злочинності імені академіка В. В. Сташиса 
НАПрН України, доктор юридичних наук, 

професор Владислава Батиргареєва 
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Додаток А

Стратегія сталої та розумної мобільності –
європейський транспорт на шляху майбутнього

(неофіційний переклад)

ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ
Брюссель, 9 грудня 2020 року

Наше бачення
1. Мобільність і транспорт важливі для всіх нас. Від щоденних по-

їздок на роботу, відвідин сім’ї та друзів, туризму до належного функці-
онування глобальних ланцюгів постачання товарів у наших магазинах 
та для нашого промислового виробництва – мобільність є стимулом 
нашого економічного та соціального життя. Вільне переміщення людей 
і товарів через внутрішні кордони є фундаментальною свободою Євро-
пейського Союзу (ЄС) та його єдиного ринку. Подорожі в ЄС привели до 
більшої згуртованості та зміцнення європейської ідентичності. Будучи 
другою за величиною сферою витрат європейських домогосподарств, 
транспортний сектор дає 5 % європейського ВВП і безпосередньо наймає 
близько 10 мільйонів працівників.

2. Хоча мобільність приносить багато переваг для своїх користувачів, 
вона не позбавлена витрат для нашого суспільства. Сюди входять ви-
киди парникових газів, забруднення повітря, шуму та води, а також 
аварії та ДТП, затори та втрата біорізноманіття – усе це впливає на наше 
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здоров’я та добробут. Попередні зусилля та заходи політики ще недо-
статньо врахували ці витрати. Викиди парникових газів у транспортному 
секторі з часом зросли і зараз становлять аж чверть від загального об-
сягу в ЄС.

3. На сьогоднішній день найсерйознішою проблемою, що стоїть 
перед транспортним сектором, є значне скорочення викидів та підви-
щення стійкості. У той же час ця трансформація відкриває великі мож-
ливості для покращення якості життя, а також для європейської промис-
ловості в усіх ланцюгах створення вартості для модернізації, створення 
високоякісних робочих місць, розробки нових продуктів і послуг, по-
силення конкурентоспроможності та досягнення глобального лідерства, 
оскільки інші ринки рухаються. Враховуючи високу частку викидів 
парникових газів у ЄС, мета ЄС щодо скорочення викидів парникових 
газів принаймні на – 55 % до 2030 року та кліматичної нейтральності до 
2050 року буде досягнута лише шляхом впровадження більш амбітної 
політики щодо зменшення залежності транспорту від викопного палива 
без затримки та в синергії з зусиллями щодо нульового забруднення. 
Успіх Європейської зеленої угоди залежить від нашої здатності зробити 
транспортну систему в цілому стійкою.

4. Пандемія COVID-19 чітко продемонструвала, що захист добре 
функціонуючого єдиного ринку є життєво важливим для ЄС. Криза по-
казала важливу роль, яку відіграють транспорт і соціальні, медичні та 
економічні витрати, коли вільне пересування людей, товарів і послуг 
різко обмежується або навіть згортається зовсім. Збереження ланцюгів 
поставок та скоординований європейський підхід до сполучення та 
транспортної діяльності є важливими для подолання будь-якої кризи та 
зміцнення стратегічної автономії та стійкості ЄС.

5. Тому забезпечення того, щоб наша транспортна система була 
справді стійкою до майбутніх криз, також має бути ключовою метою 
подальшої транспортної політики ЄС. Завершення створення Єдиної 
європейської транспортної зони, як це передбачено Білою книгою 
2011 року, все ще залишається наріжним каменем європейської тран-
спортної політики. Сприяння згуртованості, зменшення регіональної 
диспропорції, а також покращення зв’язку та доступу до внутрішнього 
ринку для всіх регіонів залишається стратегічною важливістю для ЄС. 
Пандемія COVID-19 суттєво вплинула на мобільність. У контексті від-
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новлення після цієї важкої кризи громадська підтримка має допомогти 
мобільності «побудувати краще» і зробити стрибок вперед до сталого та 
розумнішого майбутнього.

6. Екологізація мобільності має стати новою ліцензією для розвитку 
транспортного сектора. Мобільність у Європі має базуватися на ефек-
тивній та взаємопов’язаній мультимодальній транспортній системі, як 
для пасажирів, так і вантажів, покращеної за рахунок доступної висо-
кошвидкісної залізничної мережі, завдяки багатій інфраструктурі підза-
рядки та заправки для транспортних засобів з нульовими викидами та 
постачанням відновлюваних та низьковуглецеве паливо, завдяки більш 
чистій та активнішій мобільності в більш зелених містах, що сприяє 
гарному здоров’ю та добробуту їхніх громадян.

7. Цифровалізація стане незамінною рушійною силою для модерні-
зації всієї системи, зробивши її безперебійною та ефективнішою. Євро-
па також повинна використовувати цифровізацію та автоматизацію для 
подальшого підвищення рівня безпеки, надійності та комфорту, тим са-
мим зберігаючи лідерство ЄС у виробництві транспортного обладнання 
та послугах та покращуючи нашу глобальну конкурентоспроможність 
за допомогою ефективних та стійких логістичних ланцюгів.

8. Ця еволюція не повинна залишати нікого позаду: важливо, щоб 
мобільність була доступною для всіх, щоб сільські та віддалені регіони 
були краще пов’язані, доступні для людей з обмеженою мобільністю та 
інвалідами, а також щоб сектор пропонував хороші соціальні умови, 
перекваліфікацію можливості та надавав привабливі робочі місця. Євро-
пейський стовп соціальних прав є європейським компасом, який гарантує, 
що зелений та цифровий переходи є соціально справедливими.

9. Загалом, ми повинні перенести існуючу парадигму поступової 
зміни до фундаментальної трансформації. Таким чином, ця стратегія 
визначає дорожню карту для того, щоб вивести європейський транспорт 
на правильний шлях для сталого та розумного майбутнього. Щоб втіли-
ти наше бачення в реальність, він визначає 10 флагманських напрямків 
із планом дій, який керуватиме нашою роботою в наступні роки. Сцена-
рії, що лежать в основі стратегії, загальні для тих, що підтримують ці-
льовий план клімату на 2030 рік, демонструють, що за належного рівня 
амбіцій комбінація заходів політики, викладених у цій стратегії, може 
забезпечити 90 % скорочення викидів транспортного сектору за рахунок 
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2050 рік. Беручи до уваги також аналіз, представлений у супровідному 
робочому документі персоналу, визначено різні віхи, щоб показати шлях 
європейської транспортної системи до досягнення наших цілей стійкої, 
розумної мобільності, таким чином вказуючи на необхідні амбіції для 
нашої майбутньої політики, як от:

До 2030 року:
щонайменше 30 мільйонів автомобілів з нульовими викидами будуть 

працювати на європейських дорогах;
100 європейських міст будуть кліматично нейтральними;
швидкісний залізничний рух збільшиться вдвічі;
заплановані колективні подорожі менше 500 км мають бути нейтраль-

ними до вуглецю в межах ЄС;
автоматизована мобільність буде широко розгорнута;
судна з нульовими викидами будуть готові до ринку.
До 2035 року:
великі літаки з нульовими викидами будуть готові до ринку;
До 2050 року:
майже всі автомобілі, мікроавтобуси, автобуси, а також нові важкі 

транспортні засоби будуть без викидів;
вантажоперевезення залізничним транспортом зросте вдвічі;
швидкісний залізничний рух збільшиться втричі;
мультимодальна Трансєвропейська транспортна мережа (TEN-T), 

обладнана для сталого та розумного транспорту з високошвидкісним 
підключенням, буде функціонувати для комплексної мережі.

Стала мобільність – незворотній перехід до мобільності з ну-
льовим рівнем викидів

10. Європейська зелена угода закликає до скорочення на 90 % ви-
кидів парникових газів від транспорту, щоб ЄС став кліматично ней-
тральною економікою до 2050 року, а також працювати над амбіцією 
нульового забруднення. Щоб досягти цієї системної зміни, нам потріб-
но (1) зробити всі види транспорту більш стійкими, (2) зробити стійкі 
альтернативи широко доступними в мультимодальній транспортній 
системі та (3) створити правильні кроки для стимулювання переходу. 
Це три стовпи наших майбутніх дій.

11. Це означає, що всі важелі політики мають бути використані: (1) 
заходи для значного зниження поточної залежності від викопного па-



Додатки

233

лива (шляхом заміни існуючих автопарків на транспортні засоби з низь-
ким рівнем викидів та нульових викидів та посилення використання 
відновлюваного та низьковуглецевого палива); (2) рішучі дії щодо пере-
ведення більшої активності на більш стійкі види транспорту (зокрема, 
збільшення кількості пасажирів, які подорожують залізницею та гро-
мадським транспортом та активними видами транспорту, а також пере-
міщення значної кількості вантажів залізницей, внутрішніми водними 
шляхами та коротким морським перевезенням); і (3) інтерналізація 
зовнішніх витрат (шляхом впровадження принципів «забруднювач 
платить» та «платить користувач», зокрема за допомогою механізмів 
встановлення цін на вуглець та інфраструктуру.

1.1 Нам потрібно зробити всі види транспорту більш стійкими
12. Усі види транспорту є незамінними для нашої транспортної сис-

теми і тому всі вони повинні стати більш стійкими. Як перший стовп 
нашого підходу, ми повинні без подальших зволікань збільшити вико-
ристання транспортних засобів з низьким і нульовим рівнем викидів, 
а також відновлюваного та низьковуглецевого палива для автомобільно-
го, водного, повітряного та залізничного транспорту. Ми повинні під-
тримувати дослідження та інновації (R&I) щодо конкурентоспроможних, 
стійких та циркулярних продуктів та послуг, гарантувати, що галузь 
постачає потрібні транспортні засоби та паливо, створювати необхідну 
інфраструктуру та стимулювати попит з боку кінцевих користувачів. Це 
важливо для досягнення наших кліматичних цілей до 2030 і 2050 років, 
а також для досягнення нульового забруднення навколишнього середови-
ща, а також для того, щоб європейські компанії могли залишатися ліде-
рами промисловості у всьому світі. Підтримка технологічної нейтраль-
ності в усіх режимах є ключовою, але це не повинно призводити до 
бездіяльності щодо усунення рішень на основі викопного палива.

Флагман 1 – Підвищення використання транспортних засобів з ну-
льовими викидами, відновлюваного та низьковуглецевого палива та 
відповідної інфраструктури

13. Незважаючи на те, що він швидко зростає, частка транспортних 
засобів з низьким і нульовим рівнем викидів у автопарку сьогодні надто 
низька. Стандарти щодо CO2, викидів забруднюючих речовин у повітря 
та правила державних закупівель, наприклад, у Директиві про чисті 
транспортні засоби, залишатимуться ключовими рушійними силами на-
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шого переходу до мобільності з нульовими викидами на автомобільному 
транспорті та завдяки збільшенню пропозиції транспортних засобів 
з нульовими викидами, зробить стійку мобільність доступнішою для 
всіх. Таким чином, щоб досягти цілей, висунутих у цільовому плані 
клімату на 2030 рік, і забезпечити чіткий шлях, починаючи з 2025 року, 
до мобільності з нульовими викидами, Комісія запропонує переглянути 
стандарти викидів CO2 для автомобілів і мікроавтобусів до червня 
2021 року. Комісія також перегляне стандарти викидів CO2 для важких 
транспортних засобів у цьому напрямку.

14. Протягом останніх 5 років було докладено значних зусиль для 
зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу від автотран-
спорту. Автомобілі, продані сьогодні, виділяють значно менше забруд-
нюючих речовин, ніж у 2015 році. Але можна зробити більше: майбутня 
пропозиція щодо більш суворих стандартів викидів забруднюючих ре-
човин в атмосферу для автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння 
(Євро 7) гарантуватиме, що на ринок з’являться лише транспортні засо-
би з низьким рівнем викидів, які є надійними на ринку майбутнього.

15. Партнерські відносини, передбачені для Horizon Europe, такі як 
«Batteries», «2Zero» та «Clean Hydrogen», могли б сприяти постачанню 
інноваційних технологій транспортних засобів. У той же час необхідна 
комплексна політика, щоб стимулювати попит на транспортні засоби 
з нульовими викидами, без бар’єрів на нашому єдиному ринку, повністю 
дотримуючись міжнародних зобов’язань Союзу. Вищезазначені еколо-
гічні стандарти мають супроводжуватися заходами, які підвищують 
попит на ці транспортні засоби, такими як ціноутворення на вуглець, 
оподаткування, дорожні збори та перегляд правил щодо ваги та габаритів 
великовантажних транспортних засобів. Комісія запропонує дії для 
збільшення використання транспортних засобів з нульовим рівнем ви-
кидів у корпоративних та міських автопарках. Крім того, нове положен-
ня про батареї гарантуватиме, що батареї, розміщені на ринку ЄС, будуть 
стійкими та безпечними протягом усього їхнього життєвого циклу. Ви-
моги до стійкості та завершення терміну експлуатації, в тому числі щодо 
вуглецевого сліду та етичного й сталого джерела сировини, є важливими 
для зменшення впливу електромобілів на навколишнє середовище.

16. Наша законодавча база щодо технічного обслуговування має бути 
скоригована, щоб забезпечити відповідність транспортних засобів стан-
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дартам викидів та безпеки протягом усього терміну служби. Один не-
справний транспортний засіб може забруднювати наше повітря більше, 
ніж кілька тисяч чистих.

17. Еволюція двигунів дорожніх транспортних засобів до нульових 
викидів як така не вирішує проблеми, пов’язані з використанням шин, 
які все ще викликають шум і появу мікропластику. Останні забруднюють 
наші води та моря і в кінцевому підсумку можуть потрапити в харчовий 
ланцюг. Високопродуктивні шини слід і далі пропагувати, оскільки вони 
зменшують споживання енергії та викиди (включаючи шум від кочення), 
зберігаючи при цьому безпеку транспортного засобу. Майбутня редакція 
Директиви щодо транспортних засобів, що вийшли з експлуатації, також 
буде спрямована на зменшення загального впливу виробництва та роз-
бирання автомобілів на навколишнє середовище.

18. Постачальники та оператори палива тепер повинні мати чіткий 
сигнал, що транспортне паливо має стати нейтральним від вуглецю, і що 
стійкі відновлювані та низьковуглецеві види палива мають бути вико-
ристані у великих масштабах без зволікань. Комісія розгляне додаткові 
заходи для підтримки цих видів палива, можливо, шляхом мінімальної 
частки або квот шляхом перегляду переглянутої Директиви щодо від-
новлюваної енергії.

19. Для автомобільного транспорту рішення з нульовими викида-
ми вже впроваджуються. Зараз виробники вкладають значні кошти 
в батарейні електромобілі. Захоплення ринку вже зростає, особливо 
для автомобілів, мікроавтобусів і автобусів, які використовуються 
в містах, а також з’являються вантажівки. Виробники також інвесту-
ють у транспортні засоби на водневих паливних елементах, особливо 
для використання в комерційних автопарках, автобусах та велико-
вантажному транспорті. Ці багатообіцяючі варіанти підтримуються 
в рамках стратегій інтеграції енергетичної системи ЄС і водню, а та-
кож стратегічного плану дій щодо батарей. Енергоефективність має 
бути критерієм для визначення пріоритету майбутнього вибору від-
повідних технологій з огляду на весь життєвий цикл. Перехідні тех-
нологічні рішення повинні повністю відповідати стандартам CO 2 та 
забруднення. Залізничний транспорт також потрібно буде додатково 
електрифікувати; там, де це недоцільно, слід збільшити використання 
водню.
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20. Повітряний і водний транспорт має більші проблеми з декарбо-
нізації в наступні десятиліття через відсутність ринкових технологій 
з нульовими викидами, тривалий розвиток і життєвий цикл літаків і су-
ден, необхідні значні інвестиції в обладнання для заправлення паливом 
та інфраструктуру, а також міжнародну конкуренцію в цьому секторі. 
Міжнародні викиди ЄС від навігації та авіації зросли більш, ніж на 
50 % з 1990 року. Невідкладно необхідні дії в цих секторах, у тому числі 
в період відновлення після нинішньої кризи. Ці режими повинні мати 
пріоритетний доступ до додаткових відновлюваних та низьковуглецевих 
рідких і газоподібних палив, оскільки в короткостроковій перспекти-
ві бракує відповідних альтернативних силових агрегатів. Ініціативи 
ReFuelEU Aviation і FuelEU Maritime будуть стимулювати виробництво 
та використання екологічно чистого авіаційного та морського палива та 
вирішити цю проблему. Крім того, Комісія розгляне можливість ство-
рення Альянсу ланцюгів створення вартості відновлюваного та низько-
вуглецевого палива, в рамках якого державні органи, промисловість та 
громадянське суспільство співпрацюватимуть для збільшення поставок 
та використання найбільш перспективних видів палива, доповнюючи дії 
в рамках Європейського чистого водню. 

21. Щоб підвищити енергоефективність та зменшити викиди пові-
тряних суден, необхідно просувати амбітні стандарти їх проектування 
та експлуатації. ЄС має продовжувати тісно співпрацювати з усіма 
міжнародними організаціями, такими як Міжнародна організація ци-
вільної авіації (ІКАО) та Міжнародна морська організація (ІМО), щодо 
конкретних заходів, спрямованих на досягнення науково обґрунтованих 
глобальних цілей скорочення викидів відповідно до Паризької угоди. 
Також потрібні значні зусилля для розвитку проривних технологій, щоб 
вивести на ринок судна та літаки з нульовими викидами. Союз повинен 
створити сприятливі умови для досягнення цього, в тому числі за до-
помогою адекватної політики ціноутворення на вуглецю, а також до-
слідження та інновацій, зокрема через партнерства, які можуть бути 
створені в рамках Horizon Europe (наприклад, «Водний транспорт 
з нульовими викидами», «Чиста авіація» і «Чистий водень»). Крім того, 
більш ефективне управління рухом, наприклад через Єдине європейське 
небо, може принести значні екологічні переваги. Ці заходи є важливи-
ми елементами «кошика заходів», необхідних для декарбонізації авіа-
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ційного та морського транспорту, де глобальні дії залишаються критич-
ними.

22. Розширене розгортання та використання відновлюваного та низь-
ковуглецевого палива має йти рука об руку зі створенням всеосяжної ме-
режі інфраструктури підзарядки та заправки, щоб повністю забезпечити 
широке використання транспортних засобів з низьким і нульовим рівнем 
викидів у всіх видах транспорту. «Recharge and Refuel» є європейським 
флагманом у рамках Recovery and Resiliance Facility: до 2025 року мета 
полягає в будівництві половини з 1 000 водневих станцій та одного міль-
йона з 3 мільйонів громадських пунктів підзарядки необхідно до 2030 року. 
Кінцевою метою є забезпечення щільної, широко розповсюдженої мережі, 
щоб забезпечити легкий доступ для всіх клієнтів, включаючи операторів 
великовантажних транспортних засобів. Комісія опублікує стратегічний 
план розгортання, щоб окреслити набір додаткових дій для підтримки 
швидкого розгортання інфраструктури альтернативного палива, у тому 
числі в областях, де існують постійні прогалини. Вони включатимуть 
рекомендації щодо процесів планування та отримання дозволів, а також 
щодо фінансування, розроблені у співпраці з Форумом Комісії зі сталого 
транспорту, який об’єднує ключових державних та приватних представ-
ників усього ланцюга створення вартості. 

23. Європа також має покласти край постійній фрагментації та по-
всюдній відсутності взаємодіючих послуг підзарядки/заправки в Євро-
пі для всіх видів транспорту. У контексті майбутнього перегляду Ди-
рективи про інфраструктуру альтернативних видів палива (AFID), 
Комісія розгляне варіанти більш обов’язкових цілей щодо розгортання 
інфраструктури та подальших заходів для забезпечення повної суміс-
ності інфраструктури та послуг використання інфраструктури для всіх 
транспортних засобів на альтернативному паливі. Адекватна інформа-
ція для споживачів, щоб покінчити з поточною непрозорістю ціноут-
ворення, і сприяння безперебійним транскордонним платежам є од-
ними з ключових проблем, які необхідно вирішити. Крім того, очіку-
ване значне поширення електромобілів на акумуляторах та інших форм 
електронної мобільності вимагає плавної інтеграції в електричну ме-
режу. Розгортання інтелектуальної інфраструктури підзарядки допо-
може забезпечити ємність зберігання та гнучкість електричної системи. 
Поряд із переглядом AFID, перегляд Регламенту Трансєвропейської 
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транспортної мережі (TEN-T) та інших політичних інструментів, таких 
як переглянута Директива про відновлювану енергію та її механізм 
обліку електроенергії, а також Директива про енергетичну ефективність 
будівель з метою підвищення цілей щодо зарядних точок у наших бу-
дівлях. Комісія забезпечить узгодження з необхідними інвестиціями 
в мережу в рамках своїх ініціатив у межах інтеграції енергетичної 
системи ЄС та водневих стратегій.

Флагман 2 – Створення аеропортів і портів з нульовими викидами
24. Порти та аеропорти є ключовими для нашого міжнародного спо-

лучення, для європейської економіки та для їхніх регіонів. Під час пере-
ходу до вузлів з нульовим рівнем викидів найкращі методи, яких дотри-
муються найбільш стійкі аеропорти та порти, повинні стати новою 
нормою та забезпечити більш стійкі форми з’єднання. Порти та аеропор-
ти мають стати мультимодальними мобільними та транспортними вуз-
лами, пов’язуючи всі відповідні види транспорту. Це покращить якість 
повітря на місці, тим самим сприятиме покращенню здоров’я мешканців 
поблизу. Внутрішні та морські порти мають великий потенціал стати 
новими центрами чистої енергії для інтегрованих електричних систем, 
водню та іншого низьковуглецевого палива, а також випробувальних 
стендів для повторного використання відходів і кругової економіки.

25. Комісія запропонує заходи, щоб зробити наші аеропорти та пор-
ти чистими, стимулюючи використання відновлюваного та низьковугле-
цевого палива та живлення судів і літаків відновлюваною енергією за-
мість викопної енергії, стимулюючи розробку та використання нових, 
чистіших і тихих літаків і суден, перегляд аеропортових зборів, озеле-
нення руху наземних місць в аеропортах, а також портові послуги та 
операції, оптимізація заходів у порти та за рахунок більш широкого ви-
користання розумного управління трафіком. Комісія також продовжить 
виконання заходів, запропонованих у звіті Агентства з авіаційної без-
пеки Європейського Союзу (EASA) щодо оновленого аналізу впливу 
авіації на клімат, що не містить CO 2.

26. Державні та приватні інвестиції у місцеве виробництво віднов-
люваної енергії, у більш стійкий мультимодальний доступ та в оновлен-
ня флоту в авіаційному та водному транспорті мають збільшитися. Дея-
кі з цих інвестицій виграють від встановлення відповідних критеріїв 
сталої таксономії, які охоплюють особливості кожного виду, у тому 
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числі під час переходу до нульових викидів. Також можна очікувати, що 
корисною буде переглянута політика кредитування, яку вирішить Євро-
пейський інвестиційний банк (ЄІБ).

27. У синергії з використанням альтернативного суднового палива 
необхідно докласти зусиль, спрямованих на нульове забруднення, щоб 
різко зменшити вплив сектора на навколишнє середовище. Пріоритетом 
має стати створення широких зон контролю викидів у всіх водах ЄС, які 
мають на меті нульове забруднення повітря та води від судноплавства на 
користь морських басейнів, прибережних районів і портів. Зокрема, 
Комісія спрямувала зусилля для покриття Середземного моря і має на 
меті розпочати подібну роботу для Чорного моря. Крім того, буде пере-
глянуто законодавство ЄС про переробку суден, щоб визначити можливі 
заходи для посилення цього законодавства, тобто для подальшого про-
сування безпечних та стійких методів переробки суден.

Етапи щодо зменшення поточної залежності від викопного палива:
1) до 2030 року в експлуатації буде щонайменше 30 мільйонів авто-

мобілів з нульовими викидами та 80 000 вантажівок з нульовим рівнем 
викидів;

2) до 2050 року майже всі автомобілі, мікроавтобуси, автобуси, а та-
кож нові важкі транспортні засоби будуть без викидів;

3) океанські судна з нульовими викидами та великі літаки з нульови-
ми викидами будуть готові до ринку до 2030 та 2035 років відповідно.

1.2 Нам потрібно зробити стійкі альтернативи широкодоступни-
ми, щоб зробити кращий вибір способів

28. Як другий стовп нашого підходу, стійкі альтернативи мають бути 
широко доступними зараз у повністю інтегрованій і безперебійній муль-
тимодальній системі мобільності. ЄС не може покладатися виключно на 
технологічні рішення: необхідні негайні дії для адаптації нашої системи 
мобільності для подолання зміни клімату та зменшення забруднення. 
Мультимодальність використовує переваги різних видів транспорту, 
таких як зручність, швидкість, вартість, надійність, передбачуваність, і в 
поєднанні може запропонувати більш ефективні транспортні рішення 
для людей і вантажів. Пандемія COVID-19 продемонструвала, як збіль-
шення мультимодальності також має вирішальне значення для підви-
щення стійкості нашої транспортної системи та наскільки населення 
готове прийняти стійкі альтернативні способи пересування.
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29. Люди готові переходити на більш стійкі види транспорту, зокре-
ма у своїй щоденній мобільності, при цьому головною умовою переходу 
є вартість, доступність та швидкість. ЄС має сприяти створенню належ-
них умов для ширшого використання стійких альтернатив, які є безпеч-
ними, конкурентоспроможними та доступними. Там, де є відповідні 
альтернативи за конкурентоспроможними цінами, частотою та рівнем 
комфорту, люди обирають більш стійкий режим.

30. У той же час змінюються моделі мобільності та поведінка спо-
живачів. Ці зміни посилюються пандемією COVID-19 і значною мірою 
сприяють цифровим рішенням. Дистанційна робота, відеоконференції, 
електронна комерція, використання послуг спільної мобільності – все це 
сприяє поточній трансформації мобільності.

Флагман 3 – Зробити міжміську та міську мобільність більш стій-
кою та здоровою

31. Потрібні рішучі дії, щоб перетворити транспортний сектор 
у справді мультимодальну систему стійких та розумних мобільних по-
слуг. Щоб досягти цього, Європа повинна побудувати високоякісну 
транспортну мережу з високошвидкісними залізничними послугами на 
коротких відстанях і з чистими авіаційними послугами, які покращують 
покриття далеких маршрутів. Комісія працюватиме над створенням 
сприятливих умов для транспортних операторів, щоб запропонувати 
мандрівникам до 2030 року вибір вуглецевої нейтральності для заплано-
ваних колективних подорожей на відстані менше 500 км в межах ЄС. 
У 2021–2022 роках Комісія буде переслідувати цю амбіцію під час пере-
гляду відповідного законодавства ЄС. За умови дотримання законодав-
ства про конкуренцію авіакомпанії повинні продавати все більшу кіль-
кість мультимодальних квитків. Інвестиції мають бути спрямовані на 
оновлення необхідної інфраструктури TEN-T, щоб забезпечити перехід 
до більш стійких зв’язків. Будуть вжиті заходи для побудови загальної 
транспортної системи, де інвестиції ЄС, державна допомога, правила 
розподілу потужностей та зобов’язання щодо державних послуг (PSO) 
будуть спрямовані на задоволення потреб у мобільності та стимулюван-
ня різних мультимодальних варіантів.

32. Європейський рік залізниці у 2021 році – це чудова можливість 
для держав-членів, Комісії та залізничного сектору посилити міжєвро-
пейське сполучення. З впровадженням четвертого залізничного пакету 
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та шляхом відкриття залізничних ринків для конкуренції, залізничні 
оператори стануть більш чуйними до потреб клієнтів, покращать якість 
своїх послуг та їхню економічну ефективність. Узгоджене схвалення 
транспортних засобів у всьому ЄС також зменшить витрати на транскор-
донні поїзди. Добудова TEN-T, включаючи високошвидкісні лінії, забез-
печить краще сполучення вздовж основних коридорів. Поліпшення 
обізнаності пасажирів про їх права та забезпечення недискримінаційно-
го надання туристичної інформації, включаючи пропозиції проїзних 
квитків, ще більше підвищить привабливість залізниці для клієнтів.

33. У 2021 році Комісія запропонує план дій щодо розширення між-
міських та транскордонних пасажирських залізничних перевезень. Цей 
план ґрунтуватиметься на зусиллях держав-членів, щоб зробити ключо-
ві сполучення між містами швидшими за рахунок краще керованих по-
тужностей, узгодженого розкладу, об’єднання рухомого складу та ціле-
спрямованого вдосконалення інфраструктури для посилення нових по-
їздів, у тому числі вночі. Платформи чи інші організаційні структури для 
цієї мети мають бути відкритими для всіх держав-членів. Слід підтри-
мувати пілотні послуги на деяких маршрутах із залученням усіх зацікав-
лених сторін, а поєднання контрактів на надання державних послуг та 
послуг відкритого доступу може випробувати різні моделі нових з’єднань 
та послуг з метою збільшення кількості пілотів до 2030 року.

34. Єдину європейську залізничну територію необхідно розширити, 
і Комісія розгляне заходи щодо розширення залізничного ринку, задо-
вольнивши потреби залізничних підприємств у доступі до високоякісної 
потужності з максимальним використанням залізничної інфраструктури. 
Квитками через кордон має стати легше користуватися та купувати. По-
чинаючи з 2021 року, Комісія запропонує регуляторні заходи, щоб забез-
печити інноваційні та гнучкі квитки, які поєднують різні види транспор-
ту та нададуть пасажирам реальні можливості для подорожей від дверей 
до дверей.

35. Як зазначено в плані кліматичних цілей на 2030 рік, збільшення 
частки колективного транспорту, пішохідних та велосипедних транспорт-
них засобів, а також автоматизованої, зв’язаної та мультимодальної мо-
більності значно зменшить забруднення та затори від транспорту, осо-
бливо в містах, і покращить здоров’я та буття людей. Тому міста є і по-
винні залишатися на передньому краї переходу до більшої стійкості. 
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Комісія продовжуватиме співпрацювати з містами та державами-члена-
ми, щоб усі великі та середні міста, які є міськими вузлами мережі TEN-T, 
запровадили свої власні плани сталої міської мобільності до 2030 року. 
Плани повинні включати нові цілі для нульових викидів і нульових 
смертей на дорогах. Активні види транспорту, такі як їзда на велосипеді, 
зросли: міста оголосили про наявність понад 2 300 км додаткової вело-
сипедної інфраструктури. Протягом наступного десятиліття цей показник 
має подвоїтися до 5 000 км безпечних велосипедних доріжок. Комісія 
також розглядає розробку місії в області кліматично нейтральних і ро-
зумних міст як стратегічного пріоритету для спільних дій для досягнен-
ня декарбонізації у великій кількості європейських міст до 2030 року.

36. Безперебійна мультимодальність завдяки цифровим рішенням 
є життєво важливою в міських і приміських районах. Зростаючий тиск на 
системи пасажирського транспорту підвищив попит на нові та інновацій-
ні рішення, при цьому різні транспортні послуги були інтегровані в сервіс, 
доступний за запитом, відповідно до концепції мобільності як послуги 
(MaaS). Водночас у багатьох містах спостерігається перехід до спільних 
мобільних послуг (спільні автомобілі, велосипеди, поїздки та інші форми 
мікромобільності), що сприяє появі проміжних платформ, що дозволяє 
зменшити кількість транспортних засобів у щоденному трафікі.

37. ЄС та країни-члени повинні виправдати очікування наших гро-
мадян щодо чистішого повітря, меншого шуму, заторів та ліквідації 
смертельних випадків на вулицях нашого міста. Переглядаючи Пакет 
міської мобільності, щоб заохочувати та підтримувати ці стійкі та здо-
рові види транспорту, Комісія сприятиме вдосконаленню поточної євро-
пейської системи міської мобільності. Потрібні чіткіші вказівки щодо 
управління мобільністю на місцевому та регіональному рівнях, у тому 
числі щодо кращого міського планування та зв’язку із сільськими та 
приміськими районами. Європейська політика та фінансова підтримка 
також повинні відображати важливість міської мобільності для загально-
го функціонування TEN-T, з положеннями щодо рішень першої/останньої 
милі, які включають центри мультимодальної мобільності, об’єкти для 
паркування та їзди та безпечну інфраструктуру для прогулянок та їзди 
на велосипеді.

38. Комісія розгляне шляхи забезпечення того, щоб пасажирські 
перевезення за запитом (таксі та приватні автомобілі), що орендовані, 
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могли стати більш стійкими та надавати ефективні послуги громадянам, 
підтримуючи безперебійно функціонуючий єдиний ринок та вирішуючи 
соціальні проблеми, утому числі проблеми безпеки. Комісія також допо-
може містам модернізувати свій політичний інструментарій, у тому 
числі в таких сферах, як мікромобільність, підтримка закупівлі тран-
спортних засобів з нульовими викидами, включаючи автобуси та пороми, 
а також пов’язану інфраструктуру. Краща інформація про зони з низьким 
і нульовим рівнем викидів і загальні етикетки, а також цифрові рішення 
для транспортних засобів можуть допомогти підтримувати добре функ-
ціонуючий єдиний ринок і полегшити здійснення основних свобод.

Флагман 4 – Екологізація вантажного транспорту
39. Європейська зелена угода вимагає перевести значну частину 

з 75 % внутрішніх вантажних перевезень, які сьогодні перевозяться авто-
мобільним транспортом, на залізничні та внутрішні водні шляхи. Морські 
перевезення на короткі відстані та ефективні транспортні засоби з ну-
льовими викидами також можуть сприяти екологізації вантажного тран-
спорту в Європі. Тому необхідно вжити термінових заходів з огляду на 
обмежений прогрес, досягнутий на сьогоднішній день: наприклад, част-
ка залізничного транспорту у внутрішніх вантажних перевезеннях зни-
зилася до 17,9 % у 2018 року – з 18,3 % у 2011 році.

40. Щоб підтримати екологізацію вантажних операцій у Європі, іс-
нуюча структура для інтермодальних перевезень потребує суттєвого 
оновлення та має бути перетворена на ефективний інструмент. Слід роз-
глянути варіанти перегляду нормативно-правової бази, такої як Дирек-
тива про комбіновані перевезення, а також запровадження економічних 
стимулів як для операцій, так і для інфраструктури. Механізми стиму-
лювання мають ґрунтуватися на неупередженому моніторингу ефектив-
ності відповідно до європейських рамок для вимірювання викидів із 
транспорту та логістики.

41. Мультимодальна логістика повинна бути частиною цієї транс-
формації, як у міських районах, так і за їх межами. Зростання електронної 
комерції суттєво змінило моделі споживання, але зовнішні витрати на 
мільйони поставок, включаючи скорочення порожніх і непотрібних 
маршрутів, повинні бути враховані. Отже, планування сталої міської 
мобільності також має включати вимір вантажних перевезень через 
спеціалізовані стійкі міські логістичні плани. Ці плани прискорять роз-
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гортання вже наявних рішень з нульовим рівнем викидів, включаючи 
вантажні велосипеди, автоматизовані доставки та дрони (безпілотні лі-
таки), а також краще використання внутрішніх водних шляхів у містах.

42. Дефіцит перевантажувальної інфраструктури, і зокрема внутріш-
ніх мультимодальних терміналів, є яскраво вираженим у деяких частинах 
Європи, і йому слід надати найвищий пріоритет. Відсутні ланки мульти-
модальної інфраструктури слід закрити. Більше того, загалом транспорт-
на система повинна працювати більш ефективно з вдосконаленими 
технологіями перевантаження. ЄС потребує мультимодального обміну 
даними, а також розумних систем управління трафіком у всіх режимах. 
Зрештою, усі види транспорту для вантажів мають об’єднуватися за до-
помогою мультимодальних терміналів, і Комісія виступатиме з ініціати-
вами, щоб фінансування ЄС та інші політики, включаючи підтримку R&I, 
були краще спрямовані на вирішення цих проблем, при повному дотри-
манні міжнародних зобов’язань Союзу. Перегляд правил державної до-
помоги для залізниць, які вже передбачають гнучкі рамки для держав-
ного фінансування мультимодальності, ще більше підтримає цю мету.

43. За останні роки інноваційні компанії продемонстрували, що за-
лізничні вантажні перевезення можуть працювати надійно та бути при-
вабливими для клієнтів. Однак багато внутрішніх правил і технічних 
бар’єрів все ще заважають продуктивності. Залізничні вантажні пере-
везення потребують серйозного посилення через збільшення пропускної 
здатності, посилення транскордонної координації та співпраці між ке-
рівниками залізничної інфраструктури, кращого загального управління 
залізничною мережею та розгортання нових технологій, таких як циф-
рове зчеплення та автоматизація. Комісія запропонує переглянути по-
ложення, що регулюють залізничні вантажні коридори та коридори 
основної мережі TEN-T. Інтеграція цих коридорів у «європейські тран-
спортні коридори», зосередженість на «швидких виграшах», таких як 
довжина поїзда, ширина завантаження та вдосконалені правила експлу-
атації, поряд із завершенням ключових відсутніх ланок та адаптацією 
основної мережі, щоб вона була повністю здатною до вантажних пере-
везень, посилити інфраструктурний вимір наших дій для просування 
інтермодальних перевезень. Комісія запропонує вдосконалити правила 
розподілу пропускної спроможності залізниці відповідно до поточного 
проекту щодо перепланування розкладу, щоб забезпечити додаткові 
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гнучкі маршрути поїздів. Впровадження європейських правил щодо шуму 
залізниць допоможе пом’якшити пов’язані з цим занепокоєння.

44. Аналогічно, хоча послідовні програми дій допомогли внутріш-
ньому водному транспорту значною мірою зберегти свою частку в тран-
спорті, необхідні дії для збереження цього досягнення та стійкого ви-
користання невикористаного потенціалу як вздовж коридорів TEN-T, так 
і в тих центрах міст, де внутрішні водні шляхи можуть озеленити остан-
ню милю міської логістики. Комісія запропонує програму NAIADES III 
для використання цього потенціалу шляхом вирішення ключових про-
блем, таких як необхідність оновлення флоту барж та покращення до-
ступу до фінансування, забезпечуючи при цьому повну відповідність 
екологічній політиці, зокрема Рамковій директиві щодо водних ресурсів 
та Директива про місця проживання.

45. Крім того, підтримка TEN-T для морських автомагістралей до-
сягла успіху, завдяки чому більша кількість вантажів перевозиться більш 
екологічно за допомогою коротких морських перевезень. Тепер ЄС також 
повинен бути прикладом і зробити європейські морські зони стійкими 
та розумними.

Етапи щодо переведення більшої активності на більш стійкі види 
транспорту:

4) заплановані колективні подорожі на відстані менше 500 км мають 
бути нейтральними до вуглецю до 2030 року в межах ЄС;

5) рух на швидкісних залізницях подвоїться до 2030 року і потроїть-
ся до 2050 року; 

6) до 2030 року в Європі буде щонайменше 100 кліматично нейтраль-
них міст;

7) залізничні вантажні перевезення зростуть на 50 % до 2030 року 
і подвоїться до 2050 року; 

8) перевезення внутрішніми водними шляхами та морські перевезен-
ня на короткі відстані зростуть на 25 % до 2030 року і на 50 % – до 
2050 року.

1.3 Нам потрібно створити правильні стимули для переходу до 
мобільності без викидів

46. Як третій стовп нашого підходу, необхідно посилити стимули для 
користувачів транспорту робити більш стійкий вибір. Ці стимули в осно-
вному є економічними, а саме ціноутворення на вуглець, оподаткування 
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та стягнення плати за інфраструктуру, але мають бути доповнені покра-
щеною інформацією для користувачів.

Флагман 5 – Ціноутворення на вуглець і кращі стимули для корис-
тувачів

47. Незважаючи на давні політичні зобов’язання щодо справедливо-
го та ефективного ціноутворення на транспорті, прогрес був обмеженим. 
Принципи «забруднювач платить» і «платить користувач» необхідно 
негайно впровадити у всіх видах транспорту. Тільки їх зовнішні витрати, 
пов’язані з навколишнім середовищем, щороку становлять 388 мільярдів 
євро. Інтерналізуючи ці зовнішні витрати, ті, хто користується транспор-
том, будуть нести повні витрати, а не залишати інших у нашому суспіль-
стві відповідати за них, і це запустить процес створення більш стійких 
видів транспорту з нижчими зовнішніми витратами. Тому Комісія вжи-
ватиме комплексних заходів для забезпечення справедливого та ефектив-
ного ціноутворення для всіх видів транспорту. Торгівля викидами, плата 
за інфраструктуру, податки на енергію та транспортні засоби повинні 
об’єднатися у взаємосумісній, взаємодоповнюючій та узгодженій полі-
тиці.

48. Зокрема, ETS ЄС є найважливішим інструментом ціноутворення 
на вуглець, щоб інтерналізувати вартість викидів CO 2. Комісія запропо-
нує поширити Систему торгівлі викидами ЄС (EU ETS) на сектор мор-
ського транспорту. Що стосується авіації, буде внесено пропозицію щодо 
перегляду Директиви ЄС щодо ETS, зокрема щодо зменшення надбавок 
ETS, які безкоштовно виділяються авіакомпаніям. Як уже було оголо-
шено в Європейській зеленій угоді, подальше розширення системи може 
включати викиди від автомобільного транспорту, а робота над оцінкою 
впливу триває. Доходи ЄС ETS можна інвестувати в дослідження та ін-
новаційні дослідження ЄС для подальшого зменшення викидів. Комісія 
також запропонує впровадити ICAO Схему компенсації та скорочення 
викидів вуглецю для міжнародної цивільної авіації (CORSIA) шляхом 
перегляду Директиви ETS у 2021 році. На IMO ЄС буде домагатися про-
сування обговорень щодо ринкових інструментів як середньострокового 
заходу для реалізації стратегії скорочення викидів парникових газів.

49. Субсидії на видобувне паливо мають припинитися. Під час пере-
гляду Директиви про оподаткування енергії Комісія буде спрямована на 
узгодження оподаткування енергетичних продуктів та електроенергії 
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з енергетичною та кліматичною політикою ЄС. У рамках поточної оцін-
ки впливу вона уважно вивчає поточні звільнення від податків, у тому 
числі для авіаційного та морського палива, і внесе пропозиції щодо того, 
як найкраще закрити будь-які лазівки у 2021 році, і краще стимулювати 
використання екологічно чистого транспортного палива.

50. Потрібен значний прогрес щодо ефективного стягнення плати за 
використання інфраструктури, особливо в автомобільному транспорті. 
Це є ключем до інтерналізації вартості пошкодження інфраструктури, 
але також необхідно вирішити проблему забруднення та заторів для 
суспільства. Комісія наполегливо закликає Європейський парламент 
і Раду діяти за пропозицією Комісії щодо внесення змін до Директиви 
про євровінєтки, відповідаючи амбіціям Європейської зеленої угоди. 
Розумна плата за дорогу на основі відстаней із різними ставками для 
типу транспортного засобу та часу використання є ефективним інстру-
ментом для стимулювання стійкого та економічно ефективного вибору, 
керування транспортним засобом та зменшення заторів.

51. Наразі ні особи, які планують поїздку, ні вантажовідправники/
оператори логістики, які організовують доставку, не приділяють достат-
ньої уваги впливу на навколишнє середовище. Частково це пов’язано 
з тим, що їм не надають належної інформації, зокрема щодо доступних 
альтернатив. Необхідно чітко вказати найбільш стійкий вибір. Завдяки 
належній інформації про вплив на навколишнє середовище та більш 
систематичній можливості для споживачів добровільно компенсувати 
свої подорожі, споживачі та підприємства отримають можливість роби-
ти більш стійкий вибір доставки та транспорту.

52. Ось чому Комісія планує створити європейську структуру для 
гармонізованого вимірювання викидів парникових газів на транспорті 
та логістиці на основі глобальних стандартів, які потім можуть бути ви-
користані для надання бізнесу та кінцевих користувачів оцінкою вугле-
цевого сліду за їх вибором, і збільшити попит з боку кінцевих користу-
вачів і споживачів на вибір більш стійких транспортних і мобільних рі-
шень, уникаючи при цьому «зеленого» використання. Інформація про 
вуглецевий слід певної подорожі може стати новим правом пасажира і в 
цьому випадку має застосовуватися до всіх видів транспорту.

53. Наша здатність зменшувати вплив на навколишнє середовище 
значною мірою залежить від нашого вибору. Європейський кліматичний 
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пакт продемонструє та підтримає багато можливостей, які мають грома-
дяни для ефективного та здоровішого, менш забруднювального способу 
пересування. Він відіграватиме важливу роль у підвищенні обізнаності, 
сприяти залученню до мобільності з нульовими викидами та спонукає 
до дій у стратегіях екологічної мобільності компаній та міст. 

Етапи щодо інтерналізації зовнішніх витрат на транспорт, у тому 
числі через ЄС ETS:

9) до 2030 року залізничні та водні інтермодальні перевезення змо-
жуть на рівних конкурувати з автомобільним транспортом у ЄС;

10) усі зовнішні витрати на транспортування в межах ЄС будуть по-
криті споживачами транспорту не пізніше 2050 року.

Розумна мобільність – забезпечення безперебійного, безпечно-
го та ефективного підключення

54. Люди повинні насолоджуватися безперешкодним мультимодаль-
ним досвідом протягом всієї їх подорожі, використовуючи набір стійких 
варіантів мобільності, що все більше керується цифровізацією та авто-
матизацією. Оскільки інновації будуть формувати мобільність пасажирів 
і вантажів майбутнього, необхідно створити правильні рамки та стимули, 
щоб полегшити цей перехід, який може зробити транспортну систему 
набагато ефективнішою та стійкішою.

55. Громадське та соціальне схвалення є ключем до успішного пере-
ходу, тому європейські цінності, етичні стандарти, рівність, захист даних 
та правила конфіденційності, серед іншого, будуть повністю поважатися 
та полягати в цих зусиллях, а до кібербезпеки ставитимуться високі 
пріоритет.

Флагман 6 – Реалізація підключеної та автоматизованої мульти-
модальної мобільності

56. ЄС має використовувати всі переваги розумних цифрових рішень 
та інтелектуальних транспортних систем (ІТС). Підключені й автомати-
зовані системи мають величезний потенціал для фундаментального по-
кращення функціонування всієї транспортної системи та сприяння нашим 
цілям стійкості та безпеки. Дії будуть зосереджені на підтримці інтегра-
ції видів транспорту у функціонуючу мультимодальну систему.

57. Європа повинна скористатися можливостями, які надає пов’язана, 
кооперативна й автоматизована мобільність (CCAM). CCAM може забез-
печити мобільність для всіх, повернути дорогоцінний час і підвищити 
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безпеку дорожнього руху. Комісія буде стимулювати дослідження та інно-
вації, можливо, за допомогою нового європейського партнерства щодо 
CCAM, передбаченого в рамках Horizon Europe, та через інші партнерства, 
зосереджені на цифрових технологіях. Такі партнерства є важливими, коли 
йдеться про розробку та впровадження спільного, узгодженого та довго-
строкового європейського порядку денного досліджень та інновацій, 
об’єднавши учасників з усього ланцюга створення вартості. ЄС має пере-
конатися, що зусилля добре скоординовані, а результати досягають ринку. 
Наприклад, необхідно вирішувати питання відсутності гармонізації та 
координації відповідних правил дорожнього руху та відповідальності за 
автоматизовані транспортні засоби. Бачення полягає в тому, щоб зробити 
Європу світовим лідером у розробці та розгортанні послуг і систем CCAM 
і таким чином зробити значний внесок у лідерство Європи в безпечному 
та стійкому автомобільному транспорті.

58. Комісія розгляне варіанти подальшої підтримки безпечних, ро-
зумних і стійких транспортних операцій у рамках існуючого агентства 
або іншого органу. Цей орган міг би підтримувати розгортання та керу-
вання ІТС та сталого пов’язаного й автоматизованого мобільного зв’язку 
по всій Європі. Це могло б сприяти підготовці відповідних технічних 
правил, у тому числі щодо використання автоматизованих транспортних 
засобів за кордоном, а також щодо розгортання інфраструктури підза-
рядки та заправки, передбачених законодавством Союзу та які мають 
бути прийняті Комісією. Такі правила, у свою чергу, створять синергію 
між державами-членами. Він міг би, наприклад, підготувати проекти 
методів технічного огляду та провести інші конкретні завдання з без-
пеки дорожнього руху, а також збирати відповідні дані. Він також міг би 
виконувати конкретні завдання в області автомобільного транспорту 
в умовах серйозних збоїв, таких як пандемія COVID-19, коли були необ-
хідні надзвичайні заходи та рішення, такі як Green Lanes.

59. Планування та купівля квитків для мультимодальних поїздок 
є громіздким, оскільки відсутня сприятлива структура для інтегрованої 
мультимодальної інформації, продажу квитків та платіжних послуг 
у всьому ЄС. Для вирішення цього питання потрібно подолати недо-
статню доступність даних, неоптимальну співпрацю між постачальни-
ками, у деяких випадках відсутність цифрових квитків, неадекватну 
сумісність платіжних систем та існування різних ліцензійних та 
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дистриб’юторських угод. ЄС має трансформувати законодавчу базу для 
підтримки мультимодальної туристичної інформації, послуг бронюван-
ня та продажу квитків, водночас розглядаючи права та обов’язки онлайн-
посередників та постачальників мультимодальних цифрових послуг, які 
продають послуги з продажу квитків та/або мобільних послуг. Комісія 
перевірить, чи відповідає обмін даними, у тому числі про тарифи, у по-
слугах автомобільного та залізничного пасажирського транспорту, а та-
кож домовленості про продаж. У той же час, розумні та сумісні платіжні 
послуги та квитки потребують подальшого розвитку; внесення їх до 
стандартної вимоги в будь-якому відповідному договорі про державні 
закупівлі сприятиме більш широкому використанню.

60. Бачення комфортної подорожі та цифровізації обміну інформаці-
єю особливо актуальні для наземного транспорту. Майбутня мобільність 
повинна пропонувати безпаперові можливості в усіх режимах, як для 
професіоналів, так і для окремих водіїв. Цифрові сертифікати для водіїв 
і транспортних засобів та інформація про вантажний транспорт, у тому 
числі у формі електронних накладних, зручне та доступне користування 
прокатом автомобілів за кордоном, безконтактні платежі за паркування 
та проїзд, а також краща інформація про райони, міста, де місцеві орга-
ни влади обмежують використання автомобіля для подолання заторів або 
покращення якості повітря. Наявність електронних сертифікатів та ін-
формації про вантажні перевезення також сприятиме цифровому засто-
суванню, а відстеження товарів у реальному часі стане значним кроком 
до завершення створення єдиного цифрового ринку, економіки в режимі 
реального часу та зеленого переходу.

61. Щоб створити справді розумну транспортну систему, необхідно 
також звернути увагу на ефективний розподіл пропускної спроможнос-
ті та керування трафіком, щоб уникнути скорочення пропускної здатнос-
ті та зменшити викиди CO2. Запровадження Європейської системи 
управління залізничним рухом (ERTMS) та Єдиного європейського неба 
залишається пріоритетом для Комісії та ЄС наступного покоління: інвес-
тиції в її розгортання повністю відповідають цільовим показникам циф-
рових витрат і значною мірою досягають цільових показників витрат на 
клімат. Потрібні подальші зусилля для розвитку автоматизації поїздів, 
а також систем управління повітряним рухом (ATM), наприклад, через 
спільні підприємства (СП). Комісія розглядає такі СП для Horizon Europe 
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(наприклад, Shift2Rail (S2R) і спільні підприємства SESAR) та інші май-
бутні партнерства в рамках цієї програми. Подальший розвиток систем 
моніторингу руху суден та інформації (VTMIS) сприятиме безпечному 
розгортанню автоматизованих та автономних морських операцій.

62. Щоб автоматизація залізничного транспорту та управління рухом 
стали реальністю на транскордонних магістралях, Комісія запропонує 
оновити технічні специфікації для сумісності (TSI), щоб охопити нові 
технології, такі як 5G та супутникові дані, та забезпечити легко оновлю-
вану та спільну архітектуру системи. Це необхідно для того, щоб ERTMS 
була в основі цифрової залізничної системи. 

63. Що стосується авіації, то підвищення ефективності управління 
повітряним рухом (ATM) має великий потенціал для модернізації та 
стійкості, допомагаючи скоротити надлишкове спалювання палива та 
викиди CO2, спричинені неефективністю польотів та фрагментацією 
повітряного простору. Завершення та ефективне впровадження Єдиного 
європейського неба (SES) також полегшить досвід подорожей: модерні-
зована нормативна база та інфраструктура цифрових АТМ допоможуть 
зменшити вузькі місця, дозволяючи рейсам відправлятися та прибувати 
більш своєчасно. Тому законодавчий процес щодо ЄЕС має бути завер-
шено без зволікання.

Флагман 7 – інновації, дані та штучний інтелект для розумної мо-
більності

64. Проактивне формування нашої майбутньої мобільності шляхом 
розробки та підтвердження нових технологій та послуг є ключем до ви-
передження. Тому ЄС створить сприятливі умови для розвитку нових 
технологій і послуг, а також усі необхідні законодавчі інструменти для 
їх підтвердження. У найближчому майбутньому ми можемо очікувати 
появи та більш широкого використання дронів (безпілотних літаків) для 
комерційного застосування, автономних транспортних засобів, гіперпет-
лі, водневих літаків, електричних особистих повітряних транспортних 
засобів, електричного водного транспорту та екологічно чистої міської 
логістики. Сприятливе середовище для таких технологій мобільності, 
що змінюють гру, є ключовим, щоб ЄС міг стати головним місцем роз-
гортання для новаторів. Потрібні стартапи та розробники технологій, 
гнучка нормативна база для пілотування та розгортання своїх продуктів. 
Комісія працюватиме над сприянням тестуванню та випробуванням, 
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а також над створенням нормативного середовища, придатного для ін-
новацій, щоб підтримати розгортання рішень на ринку.

65. Комісія буде стимулювати дослідження та впровадження іннова-
ційних та стійких технологій на транспорті. Інвестиції в руйнівні рішен-
ня прокладуть шлях до важливих проривів та екологічних досягнень 
у найближчі роки та десятиліття. Сьогоднішні дослідницькі програми 
ЄС будуть мати вирішальне значення для завтрашнього розгортання 
через такі інструменти, як Механізм з’єднання Європи (CEF), Фонд 
згуртованості, Європейський фонд регіонального розвитку або InvestEU.

66. Комісія повністю підтримує розгортання безпілотників і безпі-
лотних літаків і буде надалі розвивати відповідні правила, в тому числі 
щодо U-space, щоб зробити його придатним для підвищення безпечної 
та стійкої мобільності. Комісія також ухвалить «Стратегію дронів 2.0», 
яка визначає можливі шляхи подальшого розвитку цієї технології та її 
нормативного та комерційного середовища.

67. Крім того, щоб втілити цифрову трансформацію транспортного 
сектора в реальність, ЄС має забезпечити наявність ключових цифрових 
засобів, включаючи електронні компоненти для мобільності, мережеву 
інфраструктуру, ресурси від хмари до межі, технології даних та управ-
ління, а також штучний інтелект. ЄС має ще більше зміцнювати свій 
промисловий потенціал, пов’язаний з цифровим ланцюгом поставок. Це 
включає розробку та виробництво компонентів, програмних платформ 
та технології Інтернету речей для подальшої електрифікації та автома-
тизації транспорту та мобільності. 

68. ЄС також має забезпечити найвищий рівень і продуктивність 
цифрової інфраструктури, зокрема через 5G, яка пропонує широкий 
спектр послуг і допомагає досягти більш високого рівня автоматизації 
в різних мобільних додатках. Крім того, необхідні подальші зусилля для 
досягнення мети безперебійного покриття основних транспортних ко-
ридорів по всій Європі інфраструктурою підключення 5G, як зазначено 
в Плані дій 5G 2016 року. Важливо мати єдиний цифровий ринок, який 
добре функціонує.

69. Штучний інтелект (ШІ) стає важливим для автоматизації тран-
спорту в усіх видах транспорту, в основі якого лежать цифрові техноло-
гії та компоненти. Комісія передбачає створення екосистеми штучного 
інтелекту як досконалості, так і довіри, яка буде сформована за рахунок 
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фінансування досліджень, інновацій та впровадження через програми 
Horizon Europe та Digital Europe. У цьому контексті Комісія підтримува-
тиме засоби для тестування та експериментів щодо штучного інтелекту 
для розумної мобільності в рамках програми Digital Europe.

70. Цифрова трансформація сектору транспорту та мобільності вимагає 
подальших зусиль, пов’язаних із доступністю даних, доступом до них та 
обміном. Наразі вони часто заважаються через незрозумілі нормативні умо-
ви, відсутність ринку ЄС для надання даних, відсутність зобов’язань збира-
ти та обмінюватися даними, несумісні інструменти та системи для збору та 
обміну даними, різні стандарти або проблеми суверенітету даних. Доступ-
ність даних, у тому числі статистичних, також є важливою обставиною, 
зокрема в реальному часі, оскільки це забезпечує кращі послуги громадянам 
або прозорість ланцюгів поставок у вантажному транспорті.

71. Тому Комісія запропонує подальші дії для побудови Європейського 
спільного простору даних мобільності. Він братиме до уваги горизонтальне 
управління, викладене в стратегії даних і Законі про дані, а також принцип 
нейтральності технологій. Мета – зібрати, підключити та зробити доступ-
ними дані для досягнення цілей ЄС, від стійкості до мультимодальності. 
Цей простір даних мобільності має функціонувати в синергії з іншими 
ключовими системами, включаючи енергетику, супутникову навігацію та 
телекомунікації, водночас бути кібербезпечним і сумісним зі стандартами 
захисту даних Союзу. У той же час необхідно зберегти рівні умови для даних 
у ланцюжку створення вартості, щоб інновації могли процвітати та з’являлися 
нові бізнес-моделі. Комісія розгляне різні варіанти регулювання, щоб дати 
операторам безпечний і надійний простір для обміну своїми даними всере-
дині та між секторами, не спотворюючи конкуренцію та поважаючи конфі-
денційність та міжнародні зобов’язання Союзу.

72. Оскільки доступ до даних транспортних засобів матиме важливе 
значення для обміну транспортними даними та розумної мобільності, 
у 2021 році Комісія запропонує нову ініціативу щодо доступу до даних 
автомобілів, за допомогою якої вона запропонує збалансовану структуру, 
яка гарантує справедливий та ефективний доступ до даних транспортних 
засобів для постачальники послуг мобільності.

Етапи на шляху до розумної мобільності:
11) до 2030 року безперебійному мультимодальному пасажирському 

транспорту буде сприяти інтегрована електронна купівля квитків, а ван-
тажні перевезення будуть безпаперовими;
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12) до 2030 року автоматизована мобільність буде широко розгорнута.
Стійка мобільність – більш стійка Єдина європейська тран-

спортна зона: для інклюзивного підключення
73. Транспорт був одним із секторів, які найбільше постраждали від 

пандемії COVID-19, а збитки спричинені величезними негативними 
шоками попиту після необхідних заходів стримування та пом’якшення. 
Це призвело до перебоїв у ланцюжках поставок, різкого скорочення іно-
земних і внутрішніх поїздок і туризму, а також до зниження зв’язку по 
всьому ЄС в цілому. Це також призвело до величезних операційних та 
фінансових труднощів для багатьох підприємств, що працюють у тран-
спортному секторі, багато з яких малі та середні підприємства (МСП). 
Ця стратегія повинна допомогти сектору та відповідним екосистемам, 
таким як подорожі та туризм, краще вийти з цієї кризи та стати зелені-
шими, розумнішими та стійкішими.

Флагман 8 – Зміцнення єдиного ринку
74. Зараз ЄС має можливість побудувати систему мобільності, яка 

є стійкою та розумною: систему для майбутніх поколінь. Попередня 
оцінка Комісії показала необхідність інвестицій у масштабі та швидко-
сті, включаючи значні державні та приватні інвестиції на національно-
му рівні: додаткові інвестиції на 2021–2030 роки в транспортні засоби 
(включаючи рухомий склад, судна та літаки) та відновлювані джерела, 
паливо з низьким вмістом вуглецю. Розгортання інфраструктури оці-
нюється в 130 мільярдів євро на рік, порівняно з попереднім десяти-
річчям. «Інвестиційний пробіл в зелену та цифрову трансформацію» 
для інфраструктури додасть додаткові 100 мільярдів євро на рік. Щоб 
завершити базову мережу TEN-T і побудувати її як справді мультимо-
дальну систему, необхідно 300 мільярдів євро протягом наступних 
10 років. Ці інвестиції є ключовими для зміцнення єдиного ринку.

75. Інвестиції мають бути скоординовані та визначені пріоритетами 
в рамках програм фінансування ЄС, включаючи інструмент відновлення 
ЄС NextGeneration, відповідно до наступних принципів. По-перше, без-
поворотна підтримка, зокрема з нового фонду відновлення та стійкості, 
ЄФРР та Фонду згуртованості, Інноваційного фонду, має бути пріори-
тетною для проектів з найвищою соціальною, екологічною, економічною 
та доданою вартістю ЄС і прямим впливом на робочі місця, зростання 
та стійкість. CEF є основним інструментом фінансування інфраструкту-
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ри і розвитку з максимальною доданою вартістю для ЄС, водночас інте-
груючи зелені та цифрові цілі. По-друге, ринковий провал та неопти-
мальний рівень інвестицій у пріоритетні сфери політики слід вирішува-
ти за допомогою інструментів фінансування, зокрема через вікно 
програми InvestEU зі сталої інфраструктури та досліджень, інновацій та 
цифровізації, доповнених, за необхідності, подальшим використанням 
інструментів змішування. По-третє, політика ЄІБ щодо транспортного 
кредитування також має сприяти досягненню цілей стратегії, пропону-
ючи всеосяжну структуру, яка залучатиме приватні інвестиції для підви-
щення стійкості та прискорення розгортання стійких та розумних техно-
логій у всіх видах транспорту.

76. Інвестиції у відновлення транспортного сектору мають супро-
воджуватися інвестиціями бізнесу в більш стійку та цифрову мобіль-
ність. Технічні критерії відбору на основі Положення про таксономію 
мають бути визначені для всіх видів транспорту з урахуванням конкрет-
них інвестиційних потреб. Фінансування інвестицій в сталий транспорт 
також може спиратися на майбутній європейський стандарт зелених 
облігацій, який базується на таксономії ЄС. Майбутній перегляд відпо-
відних правил щодо державної допомоги у транспорті також має бути 
використаний для переходу сектору до сталого розвитку, надаючи всім 
видам транспорту все більшу можливість конкурувати на рівних умовах 
за субсидію.

77. Щоб створити надійний набір життєздатних проектів та приско-
рити інвестиції, необхідна консультативна підтримка державних органів 
та ініціаторів проектів. Це можна надати через Інструмент технічної 
підтримки та Консультативний центр InvestEU, а також через технічну 
допомогу, доступну в рамках програм, що фінансуються в рамках полі-
тики згуртованості.

78. МСП потребують легшого доступу до фінансування, зокрема для 
оновлення парку та інших інноваційних та екологічних інвестицій. Цьо-
го можна досягти за допомогою чіткішої комунікації та керівництва, 
спеціальної адміністративної підтримки та спрощених схем фінансової 
підтримки. Підтримка створення об’єднань, фондів та інших механізмів 
посередництва забезпечить критичну масу для доступу до фінансування. 
Держави-члени повинні призначити «єдине вікно» для бізнесу, щоб за-
питувати таку підтримку.
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79. Інвестиції в транспортну інфраструктуру по всьому ЄС є ключем 
до забезпечення зв’язку, сталого функціонування економіки та згурто-
ваності між державами-членами. Ось чому зараз необхідний перегляд 
європейської структури економічного управління: ЄС має сприяти ін-
вестиціям у транспорт на основі класу інфраструктурних активів ЄС. 
До такого класу можна віднести інфраструктурні проекти, реалізація 
яких базується на європейському стратегічному плануванні, наприклад, 
проекти TEN-T. Комісія в рівній мірі забезпечить відповідність нових 
Керівних принципів TEN-T принципу «не завдай значної шкоди» та 
Європейській зеленій угоді. Інфраструктуру також необхідно адапту-
вати до зміни клімату та зробити її стійкою до катастроф, і Комісія 
розглядатиме це питання як в огляді TEN-T, так і в стратегії адаптації 
до клімату, в тому числі за допомогою спеціального керівництва щодо 
кліматичної стійкості.

80. Необхідно вжити всіх необхідних заходів для своєчасного завер-
шення TEN-T. Комісія запропонує посилити роль європейських коорди-
наторів для просування прогресу в транспортних коридорах по всьому 
континенту, щоб домогтися їх завершення до 2030 року. ЄС має надати 
пріоритет закриття розділів Схід-Захід та Північ-Південь для сучасної 
інфраструктури. Успіхи мосту Ересунн між Данією та Швецією та мере-
жі високошвидкісних залізниць між Париж-Лондон-Брюссель-Амстер-
дам і Кельнем демонструють необхідність завершення таких проектів, 
як Rail Baltica, Ліон-Торино, Дрезден-Прага, Відень-Братислава-Буда-
пешт, Сена-Шельда та багато інших, без зволікань. Для інтеграції всіх 
держав-членів до європейської залізничної системи майбутнього буде 
потрібно більше транскордонних проектів, у свою чергу, встановлення 
плавних взаємозв’язків для транскордонних залізничних перевезень по 
Європі.

81. У той же час інвестиції повинні фінансувати модернізацію флотів 
на всіх видах транспорту. Це необхідно для забезпечення застосування 
технологічних варіантів з низьким рівнем викидів та нульових викидів, 
у тому числі шляхом модернізації та відповідних схем оновлення на всіх 
видах транспорту. Розширення використання спільних і транскордонних 
державних закупівель у ЄС, заснованих на принципі найбільш економіч-
но вигідних тендерів, може сприяти тому, щоб зробити це економічно 
ефективно. Підтримка такого оновлення флоту, хоча й надається відпо-
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відно до міжнародних зобов’язань ЄС щодо субсидій та правил ЄС щодо 
державної допомоги, допоможе зберегти процвітаючу виробничу еко-
систему в областях, де Європа має стратегічну технологічну перевагу, 
як-от виробництво літаків, поїздів та суден, промисловості. Це збільши-
ло б перспективи створення відповідних виробничих потужностей та 
ланцюгів поставок у європейській обробній промисловості відповідно 
до Нової промислової стратегії для Європи, а також збереження техно-
логічного лідерства виробничої бази ЄС.

82. Спираючись на успіх Європейського альянсу з батарей, Комісія 
підтримує стратегічні ланцюги створення вартості (включаючи батареї, 
сировину, водень, відновлювані джерела і низьковуглецеві види палива) 
за допомогою регуляторних та фінансових інструментів. Це важливо для 
забезпечення безпечного постачання матеріалів і технологій, необхідних 
для сталої та розумної мобільності, уникаючи залежності Європи від 
зовнішніх постачальників у стратегічних секторах для досягнення біль-
шої стратегічної автономії. Європа повинна заробити на своїх космічних 
ресурсах, які надають супутникові послуги, дані та зв’язок усіма видами 
транспорту та є особливо важливими для CCAM.

83. Єдина європейська транспортна зона є більш інтегрованою, ніж 
будь-коли раніше, але вона ще далека від завершення. Перешкоди для 
вільного руху товарів і послуг залишаються, як і перешкоди для чесної 
конкуренції, в той час як відповідні правила не впроваджуються або не 
дотримуються належним чином своєчасно.

84. Пандемія COVID-19 пролила світло на вразливі місця єдиного 
ринку. Безперебійні наземні, водні та повітряні вантажні послуги мають 
вирішальне значення для транспортування товарів і ресурсів для оброб-
ної промисловості, функціонування єдиного ринку ЄС та ефективної 
відповіді ЄС на поточні та майбутні кризи. Слід активізувати зусилля 
щодо забезпечення мультимодальності та взаємодії між різними видами 
транспорту, а також прискорити завершення створення Єдиної європей-
ської транспортної зони.

85. Цілісність єдиного ринку та рівні умови для операторів мають 
підтримуватися, в тому числі шляхом забезпечення відсутності дискри-
мінації між діючими компаніями та новими учасниками ринку, напри-
клад, при наданні державної допомоги, а також не введення нових 
бар’єрів для конкуренції. Комісія буде суворо стежити за дотриманням 
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правил ЄС, а також перегляне або запропонує, якщо необхідно, законо-
давство, щоб усунути перешкоди для вільного руху товарів і послуг, що 
впливають на транспорт. Роблячи це, Комісія намагатиметься підвищити 
ефективність транспортної системи та транспортних операцій, напри-
клад, прагнучи скоротити порожні пробіги, уникаючи таким чином 
шкідливих викидів та забруднення.

86. Щоб досягти всіх цілей цієї стратегії, необхідна підтримка зусиль 
з модернізації в усіх режимах, щоб забезпечити громадянам ЄС розумне 
підключення за доступними та прозорими цінами. Що стосується авіації, 
Комісія запропонує переглянути Положення про повітряне сполучення. 
Підтримуючи найвищий рівень безпеки польотів, цілями буде захист 
інтересів споживачів, формування стійкої та конкурентоспроможної 
європейської індустрії авіаперевезень із збереженням високоякісної за-
йнятості. Модернізація правил ЄС, які регулюють аеропортові збори, 
слоти та комп’ютерні системи бронювання, доповнить цю ініціативу. На 
залізниці Комісія оцінить, чи діють правила щодо плати за доступ до 
колій запропонувати правильні стимули для посилення конкурентних 
ринків і привабливості залізниці.

87. Щоб уникнути збоїв у майбутньому, у відповідь на заклик Ради, 
Комісія підготує план(и) на випадок кризових ситуацій, об’єднавши 
органи влади ЄС та держав-членів із представниками сектору. Його ме-
тою буде забезпечення безперервності бізнесу та координація заходів 
реагування в транспортному секторі на основі керівних принципів і за-
конодавства, розроблених під час пандемії COVID-19, наприклад, щодо 
Зелених доріжок. З метою подальшого забезпечення безперебійної ро-
боти вантажних перевезень та обслуговування пасажирських перевезень 
у кризових сценаріях Комісія оцінить можливості забезпечення нових 
заходів безпеки для здоров’я та оперативних заходів, а також встанов-
лення гармонізованого мінімального рівня основних транспортних по-
слуг. ЄС, можливо, також знадобиться адаптувати існуюче транспортне 
законодавство, щоб дозволити швидко реагувати на кризи.

Флагман 9 – зробити мобільність справедливою для всіх
88. Економічний шок підкреслив необхідність доступної та справед-

ливої мобільності для пасажирів та інших користувачів транспортних 
послуг. Справді, в той час як єдиний ринок транспорту збільшив зв’язок, 
мобільність залишається дорогою для людей з низьким наявним доходом 
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і недостатньо доступною для людей з обмеженими можливостями або 
обмеженою мобільністю, а також тих, хто має низький рівень ІТ-
грамотності. У сільських, периферійних і віддалених районах, включа-
ючи найвіддаленіші регіони та острови, покращення сполучення громад-
ського транспорту буде важливим для гарантування безперешкодного 
доступу до мобільності для всіх.

89. Перехід до стійкої, розумної та стійкої мобільності має бути 
справедливим, інакше ризиків не відбудеться. Тому Комісія забезпечить 
повне вивчення можливостей механізму справедливого переходу, щоб 
зробити цю нову мобільність доступною за ціною та доступністю в усіх 
регіонах та для всіх пасажирів, включаючи людей з обмеженими мож-
ливостями та інвалідністю. Комісія також продовжить допомагати, на-
даючи підтримку з Фонду згуртованості та ЄФРР у менш розвинених 
державах-членах та регіонах.

90. Крім того, PSO мають бути ще більш цілеспрямованими та ефек-
тивними та, де це можливо, сприяти переходу до мультимодальної сис-
теми. Щоб гарантувати найкраще використання державних коштів та 
підтримки, національні та місцеві органи влади повинні мати можливість 
використовувати ОСП для покращення зв’язку та відображення конкрет-
них цілей політики. Цього можна досягти за допомогою критеріїв стій-
кості для PSO, таких як критерій, за яким PSO для польотів на короткі 
відстані не можуть бути нав’язані там, де існує альтернативний, відпо-
відний, більш стійкий та конкурентоспроможний зв’язок. Комісія роз-
гляне варіанти створення мультимодальної системи PSO, зокрема з метою 
дозволити всім видам транспорту конкурувати на рівних засадах для 
задоволення відповідних транспортних потреб.

91. Справедлива мобільність також означає захист пасажирів та їхніх 
прав. Масові скасування під час пандемії COVID-19 показали важливість 
загальноєвропейських правил та їх рівномірного виконання та виконан-
ня. ЄС має допомогти пасажирам, коли транспортні оператори збанкру-
тують або перебувають у великій кризі ліквідності, як у контексті пан-
демії COVID-19. Пасажирів, які застрягли, необхідно репатріювати, а їхні 
квитки мають бути відшкодовані у разі скасування перевізниками. Комі-
сія розглядає варіанти та переваги можливих засобів, які захищають 
пасажирів від таких подій, і, за необхідності, вносить законодавчі про-
позиції.
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92. Права пасажирів ЄС мають бути краще реалізовані, більш зрозу-
мілі як для перевізників, так і для пасажирів, пропонувати адекватну 
допомогу, відшкодування, можливо компенсацію, коли виникають збої, 
і відповідні санкції, якщо правила не застосовуються належним чином. 
Комісія розгляне варіанти та переваги для подальшого розвитку мульти-
модальної системи прав пасажирів, яка є спрощеною, більш послідовною 
та гармонізованою.

93. Найціннішим активом галузі є люди, і стійкий та розумний пере-
хід не буде можливим без підтримки, включаючи працівників транспор-
ту. Проте деякі частини транспортного сектора часто страждають від 
важких умов праці. Нестійкі умови праці, включаючи тривалий робочий 
час, періоди, проведені поза домом, і низькооплачувану роботу, посилю-
ються через відсутність поваги та належного дотримання застосовних 
норм праці. Забезпечення вищих соціальних стандартів безпосередньо 
сприятиме виправленню поточної загальної недостатньої привабливості 
сектору. Робоча сила швидко старіє, і значний дефіцит робочої сили вже 
дуже помітний у певних професіях. Проблеми, з якими стикаються тран-
спортники, загострилися через пандемію COVID-19. Ця ситуація може 
погіршитися ще більше, якщо не вжити заходів.

94. Ось чому Комісія розгляне заходи для різних видів транспорту 
для зміцнення законодавчої бази щодо умов для працівників, а також 
забезпечення правильної реалізації та надання більшої ясності щодо 
відповідних соціальних прав відповідно до різних інструментів, доступ-
них для впровадження Європейського стовпа соціальних прав. Комісія 
буде прагнути заохочувати високі соціальні стандарти, в тому числі 
в авіаційному секторі, який стикається з особливими проблемами, і пра-
цюватиме з Європейським органом праці, щоб підтримувати держави-
члени у дотриманні відповідного законодавства. У міжнародній сфері 
Комісія буде домагатися прогресу в контексті Міжнародної організації 
праці та інших міжнародних установ для забезпечення гідних умов пра-
ці та життя на борту та своєчасної зміни екіпажу, зокрема під час гло-
бальної пандемії.

95. Зміни в секторі, зокрема ті, що стосуються автоматизації та циф-
ровізації, створюють багато нових викликів. Роботи в транспортному 
секторі, особливо з низькою та середньою кваліфікацією, можуть бути 
під загрозою через автоматизацію та рухаються до більшої стійкості. 
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У той же час цифрова трансформація, що триває, відкриває нові можли-
вості, такі як покращене робоче середовище та якісні робочі місця, які 
можуть стати більш привабливими для жінок та молоді. Тому для спра-
ведливого переходу транспортних працівників необхідний надійний 
шлях. Комісія видасть рекомендації щодо переходу до автоматизації та 
цифровізації та щодо засобів пом’якшення їх впливу на транспортну 
робочу силу.

96. Нарешті, щоб подолати зростаючу нестачу кваліфікованих пра-
цівників, Комісія закликає зацікавлені сторони транспорту та соціальних 
партнерів зробити свій внесок у впровадження Європейського порядку 
денного навичок для сталої конкурентоспроможності, соціальної спра-
ведливості та стійкості, зокрема, приєднатися до Пакту за Навички. За-
цікавлені сторони у сфері транспорту також мають створювати подальші 
навчальні заклади, щоб стати членами Європейського альянсу з навчан-
ня та брати активну участь у Європейському тижні професійних навичок.

97. Комісія належним чином застосовуватиме інтеграцію рівності 
до своїх ініціатив, пов’язаних із транспортною політикою, і продо-
вжуватиме підтримувати співпрацю зацікавлених сторін та обмін 
передовим досвідом щодо «Більше жінок на транспорті – Платформа 
змін», щоб збільшити кількість жінок у транспортних професіях. Це 
також підвищить обізнаність з питань рівності шляхом створення та 
підтримки мережі послів різноманітності. Будь-яка майбутня пропо-
зиція щодо транспорту буде відповідати Стратегії Комісії щодо ґен-
дерної рівності та Стратегії щодо інвалідності.

Флагман 10 – Підвищення безпеки на транспорті
98. Безпека транспортної системи є першорядним і ніколи не повинна 

ставитися під загрозу, і ЄС має залишатися світовим лідером у цій галу-
зі. Постійні зусилля з міжнародними, національними та місцевими ор-
ганами влади, зацікавленими сторонами та громадянами є ключовими, 
якщо ми хочемо досягти нашої мети – нульового числа смертей від мо-
більності.

99. Європа залишається найбезпечнішим транспортним регіоном 
у світі. Хоча повітряні, морські та залізничні перевезення дуже безпечні, 
немає місця для самозаспокоєння, особливо щодо безпеки дорожнього 
руху. Близько 22 700 людей загинули на дорогах ЄС у 2019 році, і на 
кожну загиблу людину ще близько п’ятеро отримують серйозні травми 
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з наслідками, які змінюють життя. Тому Комісія залишається повністю 
відданою реалізації стратегії ЄС щодо безпеки дорожнього руху 
2018 року.

100. Такі фактори, як швидкість, вживання алкоголю та наркотиків, 
а також відволікаючі фактори під час водіння сильно корелюють як з при-
чинами, так і з тяжкістю дорожньо-транспортних пригод. Комісія розгля-
не, які дії є виправданими для вирішення цих проблем, наприклад, шляхом 
подальшого використання рекомендацій ЄС. Захист вразливих учасників 
дорожнього руху буде пріоритетом, а також кращий збір та аналіз даних, 
і Комісія також оцінить додаткову цінність поглибленого розслідування 
ДТП на цьому рівні. Модернізація існуючої інфраструктури високого 
ризику має залишатися пріоритетом для інвестицій в інфраструктуру, при-
діляючи особливу увагу старінню та нерозвиненим сегментам мережі. 
Заходи щодо надання більшого простору різноманітним формам активної 
мобільності допоможуть запобігти смерті та серйозним травмам уразливих 
учасників дорожнього руху.

101. У морському секторі Комісія планує розпочати серйозний пере-
гляд чинного законодавства щодо відповідальності держави прапора, 
контролю держави порту та розслідування нещасних випадків разом із 
продовженням посилення правил ЄС щодо визнаних організацій. За-
гальна мета – забезпечити безпечний та ефективний морський транспорт 
із меншими витратами для бізнесу та адміністрації. Безпека на морі, 
розумне та стійке судноплавство у водах ЄС і надалі покладатимуться 
на внесок Європейського агентства з морської безпеки, мандат якого слід 
модернізувати та, можливо, розширити на додаткові райони.

102. Поряд з іншими зусиллями, спрямованими на підвищення стій-
кості транспортного сектору та пов’язаної з ним інфраструктури, ЄС 
оновлюватиме та покращуватиме існуючу систему безпеки, включаючи 
боротьбу з кіберзагрозами, під загальною парасолькою існуючих правил, 
які регулюють це питання. На основі загальноєвропейської системи 
сертифікації продуктів, процесів і послуг ІКТ, а також призначення 
«Операторів основних послуг» (OES) для інфраструктур мобільності, 
буде розглянуто варіант створення механізму швидкого сповіщення на 
рівні ЄС для безпеки. Крім того, буде вдосконалено відповідне положен-
ня, наприклад, щодо системи сертифікації кібербезпеки для автоматизо-
ваних транспортних засобів.
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Етапи на шляху до стійкої мобільності:
13) мультимодальна транс’європейська транспортна мережа, облад-

нана для сталого та розумного транспорту з високошвидкісним 
з’єднанням, запрацює до 2030 року для базової мережі та до 2050 року 
для комплексної мережі;

14) до 2050 року кількість загиблих від усіх видів транспорту в ЄС 
буде близька до нуля.

ЄС як світовий центр зв’язку
103. З огляду на швидкі зміни геополітичних подій, ЄС має діяти, 

щоб захистити та підтримати інтереси ЄС. Для всіх видів транспорту 
з міжнародним виміром забезпечення невикривленої міжнародної кон-
куренції, взаємності та рівних умов є важливим. Щоб ефективно подо-
лати спотворюючі наслідки іноземних субсидій на внутрішньому ринку, 
у тому числі в сфері державних закупівель, Комісія запропонує спеці-
альний інструмент.

104. Подальші дії можуть включати використання державами-члена-
ми доступних механізмів для перевірки прямих іноземних інвестицій 
у європейські транспортні компанії та активи з міркувань безпеки чи 
громадського порядку. Він також міг би включати зміни, з боку Союзу, 
щодо захисту торгівлі, у світлі критеріїв, що діють для авіації. Комісія 
також продовжить сприяти використанню європейських технічних, со-
ціальних, екологічних стандартів та стандартів конкуренції на міжнарод-
них форумах, а також у відносинах з окремими країнами, що не входять 
до ЄС, у різних видах транспорту. Транспортне обладнання та рішення 
є двигуном європейського експорту, а стійка та розумна трансформація 
сектору дає можливість для нашої обробної промисловості стати лідером 
у всьому світі.

105. Для досягнення цілей Паризької угоди до 2050 року необхідне 
значне скорочення транспортних викидів і за межами ЄС. Тому дуже 
важливо, щоб Європейська зелена угода і ця стратегія були добре відо-
бражені в наших зовнішніх діях, щоб глобальні дії щодо сталої та розум-
ної мобільності широко пропагувалися для досягнення Цілей сталого 
розвитку, і щоб узгодженість політики забезпечувалася під час проекту-
вання внутрішньої політики ЄС за межами ЄС. Відповідно, будуть роз-
роблені різноманітні напрямки дій для втілення передового досвіду, 
якісних рішень та стандартів сталої та розумної мобільності у співробіт-
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ництво ЄС з розвитку, у тому числі з нашими африканськими партнера-
ми, беручи до уваги специфічні виклики та обмеження країн, що розви-
ваються.

106. ЄС продовжить поглиблювати транспортні відносини, у тому 
числі з ключовими стратегічними партнерами та міжнародними організа-
ціями, а також розвиватиме зв’язки з новими міжнародними партнерами, 
такими як країни з високим темпом зростання та економіки, що розвива-
ються. Це має першочергове значення для секторів, які потребують рівних 
глобальних умов, таких як авіація та морський транспорт. Комісія шука-
тиме дозволу від Ради для початку переговорів щодо нових угод про по-
вітряний транспорт з третіми країнами та досліджуватиме варіанти відпо-
відних дій щодо відносин морського транспорту з третіми країнами та 
регіонами. ЄС також має прагнути в рамках ІМО, ІКАО та інших міжна-
родних організацій до високих стандартів, у тому числі у сфері безпеки та 
захисту навколишнього середовища, зокрема зміни клімату.

107. Транспорт є ключовим компонентом політики та інструментів 
підтримки процесу розширення на Західні Балкани та політики сусідства 
ЄС, включаючи Східне партнерство та Південне сусідство. Комісія зміц-
нить зв’язок між транспортною політикою та політикою сусідства в клю-
чових сферах, а також розробить комплексний підхід до зв’язку з сусід-
німи країнами, в тому числі шляхом тісної співпраці з Транспортним 
співтовариством, розширення TEN-T, надання технічної підтримки та 
співробітництва та завершення нові галузеві угоди.

108. Щоб досягти міжнародних амбіцій та пріоритетів ЄС у сфері 
транспорту, важливо включити транспортну політику у зовнішній вимір 
ЄС та діяти на міжнародній арені з сильним, єдиним і узгодженим голо-
сом. У зв’язку з цим слід нагадати, що це вимагає від усіх інституцій 
Союзу та держав-членів повного застосування положень Договорів, зо-
крема тих, що стосуються переговорів та укладення нових транспортних 
угод, а також тих, що стосуються представництва на міжнародних фору-
мах, таких як ICAO та IMO, оскільки Лісабонський договір був саме 
розроблений для того, щоб зробити Союз більш ефективним у його зо-
внішніх відносинах.

Висновки
109. Відновлення від кризи, спричиненої пандемією COVID-19, має 

бути використано для прискорення декарбонізації та модернізації всієї 
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транспортної та мобільної системи, обмеження її негативного впливу на 
навколишнє середовище та покращення безпеки та здоров’я наших гро-
мадян. Подвійний зелений і цифровий переходи повинні змінити струк-
туру сектора, перекроїти зв’язок та відновити енергію економіки. Комі-
сія визнає, що ця трансформація – яка має бути соціально справедливою – 
не відбудеться легко, і вона вимагатиме повної відданості та підтримки 
з боку всіх суб’єктів транспорту, а також значного збільшення інвестицій 
державного та приватного секторів, що стимулюють зростання.

110. Стала європейська транспортна система, до якої прагне ЄС, має 
бути розумною, гнучкою та адаптованою до постійно мінливих моделей 
транспорту та потреб, заснованої на передових технологічних досягнен-
нях, щоб забезпечити безперебійне, безпечне з’єднання для всіх євро-
пейських громадян. Транспорт має продемонструвати європейську ви-
нахідливість та працьовитість – стоячи на передовій у дослідженнях, 
інноваціях та підприємницькій діяльності та керуючи подвійними пере-
ходами.

111. Комісія пропонує комплексний набір заходів, перерахованих 
у плані дій цієї стратегії, щоб поставити ЄС на шлях створення стійкої, 
розумної та стійкої системи мобільності майбутнього та внесення фун-
даментальних змін, необхідних для досягнення цілей Європейського 
Союзу. Ці зусилля можуть бути успішними лише за умови достатньої 
прихильності всіх зацікавлених сторін, а саме європейських інституцій, 
держав-членів та їх органів влади на всіх рівнях влади, зацікавлених 
сторін, бізнесу, а також громадян.
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Додаток Б

Це – пішоходи, водії, пасажири, велосипедисти тощо. 

Запам’ятайте:  війна приносить смерть і руйнування, створює нові
умови життя, до яких Ви маєте пристосуватись, щоб вижити і
убезпечити своїх близьких!

Важливо знати: дотримуючись низки простих правил поведінки на

дорозі у період війни й не допускаючи ДТП, Ви не відволікаєте

поліцейських, які свій дорогоцінний час присвятять обороні держави!

Хто такі учасники
дорожнього руху?

ПРАВИЛА
ПОВЕДІНКИ
УЧАСНИКІВ
ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
ПІД ЧАС ВІЙНИ
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Експлуатація транспортного засобу та будь-які переміщення пішки у
межах одного чи кількох населених пунктів мають відбуватись з
дотриманням комендантської години. Її тривалість відрізняється у
різних містах. Тому планувати тривалі переїзди слід з урахуванням цих
вимог і бажано із запасом у 15 хв. для уникнення можливих
непорозумінь із працівниками Національної поліції та
військовослужбовцями. 

Пам’ятайте: у разі порушення комендантської години патруль має
право Вас затримати, застосувати фізичну силу, спецзасоби і, в
окремих випадках, зброю. 

Яка передбачена відповідальність за порушення комендантської
години?
За невиконання законних вимог патруля порушнику комендантської
години загрожує штраф, громадські чи виправні роботи,
адміністративний арешт до 15 діб (ст. 185 КУпАП). У разі надання
опору порушник може бути притягнутий до кримінальної
відповідальності й позбавлений волі до 2 років (ст. 342 КК України).

ДОТРИМУЙТЕСЬ ВИМОГ 
КОМЕНДАНТСЬКОЇ ГОДИНИ!

Власний транспорт, за можливості, зберігати на
охоронюваному підземному паркінгу, у капітальному гаражі
або на автомобільній стоянці, оточеній з усіх боків міцним
парканом чи будівлями. Залишення транспортного засобу
на вулиці підвищує шанси його знищення або
пошкодження від вибухів.

ДЕ ПАРКУВАТИ СВІЙ АВТОМОБІЛЬ?
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після прийняття рішення про евакуацію на автомобілі на значну відстань

(500 і більше кілометрів) рекомендується не лише перевірити перед

виїздом і забезпечити технічно справний стан й комплектність

транспортного засобу, а й розрахувати обсяг наявного палива у баку

автомобіля з урахуванням його браку на автомобільних заправних станціях

й лімітованим продажем (до 10-20 л); 

у разі потреби в евакуації автомобілем членів родини, чисельність яких

перевищує допустиму для конкретного типу транспортного засобу

(частіше 5 осіб), за можливості, краще зробити дві або більше поїздок з

тим, щоб уникнути небажаних негативних наслідків фізичного і правового

характеру; 

вжиття водіями-переселенцями й водіями-біженцями посилених заходів

обережності при евакуації на автомобілі. Зокрема, під час перевезення на

ньому, включаючи причепи, негабаритних вантажів, особистих речей

необхідно правильно їх розміщувати та надійно закріплювати, не допускати

відхилення від Правил дорожнього руху, які регламентують порядок

перевезення вантажів.

КОЛИ ПЛАНУЄТЕ ПЕРЕЇЗД НА
АВТОМОБІЛІ:
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8) краще уникати обгін, випередження та інші маневри
на дорозі поряд із ворожою військовою технікою; 

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ЇЗДИ 
НА АВТОМОБІЛІ:

 1) негайно зупиніть транспортний засіб й залиште його
у разі розриву снарядів у радіусі 300 і менше метрів зі

швидким укриттям на землі, розміщенням рук на голові з
метою мінімізації отримання осколкових поранень і

навіть загибелі. Це стосується й інших учасників
дорожнього руху (пішоходів, велосипедистів, осіб, які

переміщаються на електросамокатах); 
 2) відмовтесь від намірів експлуатації автомобіля у

період оголошення повітряної тривоги. В іншому
випадку збільшуються у рази шанси стати жертвою
ворожого авіабомбардування, обстрілів артилерії або
реактивних систем залпового вогню;

 3) водіям слід надати невідкладну медичну допомогу
особам, які постраждали від розриву снарядів або у

перебігу ДТП, з подальшим транспортуванням жертв до
закладу охорони здоров’я (бажано на контрольованій

Україною території) за неможливості виклику або
приїзду карети швидкої допомоги; 

 4) при русі автомобілем по дорозі, особливо по
окупованій ворогом території або ділянках шосе, які
нещодавно звільнені Збройними Силами України від
окупації, треба уникати наїзду на будь-які, навіть
невеликі, перешкоди. Ними можуть виявитись міни,
гранати, снаряди, що не розірвались, та інші
вибухонебезпечні предмети;

 5) якщо виникла необхідність зупинити транспортний
засіб під час руху по окупованій території чи

контрольованій військами України території, яка межує
із зоною бойових дій, у жодному разі неможна

торкатись, піднімати, прибирати та учиняти інші дії з
будь-якими предметами, що перебувають на узбіччі, у

смітниках на зупинках транспорту, у лісосмузі біля
дорожнього полотна. Це може бути вибухівка, яка

свідомо чи випадково опинилась у цьому місці; 
 6) при наближенні військової, у тому числі броньованої,

техніки на дорозі, яка має дві й більше смуги для руху в
одному напрямі, необхідно рухатись максимально
близько до правого краю проїзної частини, щоб
уникнути зіткнення, яке може закінчитись фатально; 

 7) у випадку проїзду організованої колони української
військової техніки у складі трьох і більше одиниць з
керуючим, то, за необхідності, треба здійснювати її

обгін повністю за один раз. Якщо у керівного ланцюжка
увімкнена сирена, то обгін такої колони заборонений. У
разі відсутності керівного у колони військової техніки,

то дозволяється здійснювати її обгін, у тому числі
займаючи простір між військовою технікою; 
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ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ЇЗДИ 
НА АВТОМОБІЛІ:

 9) у випадку вимушеного переміщення в інший
населений пункт транспортним засобом у колоні

автомобілів слід обов’язково дотримуватись правил
початку руху, зміни його напрямку, розташування

транспортних засобів у колоні, її швидкості, дотримання
вимог щодо дистанції, інтервалу, зустрічного проїзду,

обгону; 
10) перебуваючи у багатокілометровому заторі або
довгій черзі на митниці при перетині державного
кордону України не треба здійснювати обгін інших
транспортних засобів. Це може викликати в інших водіїв
обурення, образи, прояви агресії аж до пошкодження
Вашого автомобіля і навіть застосування насильства. Не
забувайте, що інші громадяни перебувають у такій же
складній ситуації, як і Ви!;

 11) коли Ви помітили на узбіччі зупинений автомобіль, у
якого закінчилось пальне, за можливості, поділіться з
його водієм безкоштовно або продайте кілька літрів

пального, особливо якщо це відбулось уночі, у холодну
погоду року або якщо у салоні автомобіля знаходяться

діти чи особи похилого віку. Знайте: у такій ситуації
може опинитись будь-хто!;

12) водію необхідно зберігати уважність й
дотримуватись Правил дорожнього руху у ситуації
вимушено відключених (постійно або тимчасово)
світлофорів у деяких населених пунктах; 

 13) водій має посилити пильність у випадку знищених/
пошкоджених дорожніх знаків, у тому числі на

перехрестях, у місцях інтенсивного дорожнього руху
або на аварійних ділянках дороги; 14) особа, яка управляє транспортним засобом, повинна

дотримуватись швидкісного режиму їзди, особливо на
тій місцевості, де мають місце чисельні пошкодження
дорожнього покриття, мостів, іншої дорожньої
інфраструктури; 

 15) забороняється користуватись відеореєстратором
під час руху на транспортному засобі, особливо

забороняється фіксувати переміщення військової
техніки та особового складу Збройних Сил України та

викладувати такі відеозаписи у соціальних мережах або
ділитись ними з іншими особами в інший спосіб; 16) при здійсненні обгону або випередження

транспортним засобом з написом «Вантаж 200» або
«Вантаж 300» рекомендується надати йому право
безперешкодного проїзду.
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На блокпостах, на яких несуть службу представники
територіальної оборони або військовослужбовці Збройних
Сил України, слід поводити себе чемно, з повагою
ставитись до їх вимушених прохань і вимог, надавати, за
потреби, можливість оглянути салон та багажник
автомобіля, чоловікам призовного, і не тільки, віку не
відмовлятись від вручення повістки про виклик до
територіального центру комплектування та соціальної
підтримки. 
За 200 м до такого блокпосту рекомендується зменшити
швидкість транспортного засобу, водію тримати руки на
рулі, не здійснювати різких рухів. У вечірній та нічний час
доби перед блокпостом необхідно вимкнути світло фар й
увімкнути світло у салоні автомобіля. 
Категорично забороняється продовжувати рух
транспортного засобу всупереч вимогам про зупинку
озброєних військовослужбовців. Це може бути розглянуто
як спроба прориву ворожої диверсійно-розвідувальної
групи, члени якої відповідно до законів військового часу
підлягають затриманню і навіть фізичному знищенню.
Краще у такий спосіб не здійснювати провокації!

Як себе поводити на блокпості ЗСУ?
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у жодному разі не тікати;

не привертати до себе увагу;

покинути пішки або на автомобілі поле їх зору;

уникати словесних образ у їх бік;

за можливості, тайно сфотографувати або записати на свій

телефон відео їх переміщення; 

повідомити компетентні органи про чисельний склад ворога,

кількість ворожої військової техніки, місце її дислокації та

напрям руху. 

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ПОМІТИЛИ
ВОРОЖУ ВІЙСЬКОВУ ТЕХНІКУ 
АБО СОЛДАТІВ-ОКУПАНТІВ?

 

1. Повідомити через чат-бот «єВорог» у месенджері Telegram,

пройшовши нескладну і швидку авторизацію у додатку «Дія».

2. Надати інформацію по телефону у найближче управління СБУ або

Національної поліції.

3. Розказати про побачене військовослужбовцю ЗСУ чи поліцейському. 

Пам’ятайте: інформація та додаткові заходи обережності здатні

зберегти Ваше життя, здоров’я і майно під час війни!

КУДИ АБО КОМУ У ТАКОМУ РАЗІ
ПОВІДОМЛЯТИ?

 © Ідея – к.ю.н., с.н.с. М. Г. Колодяжний, 2022
 © Дизайн – м.н.с. Д. О. Куковинець, 2022
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