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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ 
ДОРОЖНЬОГО РУХУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Одним із негативних явищ сучасного українського суспільства є 
злочинність. У зв’язку з Євроінтеграцією України, пріоритетними напрямку 
розвитку країни є створення надійних механізмів політичної стабільності, 
демократії та безпеки.  

З розвитком транспорту збільшується потужність транспортних засобів 
та швидкість їх руху, що має важливе значення для розвитку суспільства. У 
свою чергу, це викликає i негативні явища, оскільки більш тяжкими стають 
наслідки транспортних аварій, в яких гинуть люди, матеріальні цінності. 

В умовах прискорених темпів автомобілізації, високої інтенсивності 
дорожнього руху особливу гостроту набуває проблема забезпечення безпеки 
дорожнього руху, вирішення якої спрямоване на збереження життя і здоров’я 
громадян. Смертність від аварій на транспорті – одна з самих високих серед 
причин загибелі людей. Найбільш розповсюдженим видом автотранспортних 
злочинів є наїзд на пішохода – 43% від загальної кількості. 

За результатами аналізу наявних статистичних даних та аналітичного 
звіту Світового банку в Україні більшість ДТП с тяжкими наслідками 
виникає через:  

- перевищення швидкості водіями, що є основною причиною настання 
смерті у 39% випадків; 

- необлаштованість пішохідних переходів (відсутність освітлення, 
розмітки тощо), що призводить до смертельних наслідків у 38% випадків; 

- порушення правил проїзду перехресть, на яких стається до 30% всіх 
ДТП із смертельними наслідками; 

- керування транспортними засобами у стані алкогольного 
сп’яніння [1]. 

 Особливу роль у дорожньо-транспортних злочинах отримав так 
званий “людський фактор”. Біля 85% дорожньо-транспортних злочинів 
відбуваються через порушення водіями правил дорожнього руху, більше 20% 
через водіїв, що знаходяться у стані алкогольного сп’яніння [2].  

Разом з заходами загальної профілактики діяльність Національної 
поліції має конкретну спрямованість, що пов’язана з процесуальними 
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обов’язками виявляти причини та умови, що сприяють дорожньо-
транспортним злочинам. У зв’язку з цим необхідно підвищити рівень 
професійної підготовки працівників патрульної поліції та іншим 
уповноваженим особам Національної поліції, на яких покладено 
забезпечення безпеки дорожнього руху.  

На сьогоднішній день Україна намагається плідно співпрацювати з 
європейськими країнами та перейняти той досвід, який знаходиться у них 
досить на високому рівні. Наша держава за аналізом статистичних та 
аналітичних даних Світового банку займає одне з перших місць за рівнем 
смертності та травматизму внаслідок ДТП. У зв’язку з цим, Кабінет 
Міністрів України розробив стратегію з підвищення рівня безпеки 
дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, одним із головних завдань 
якої є зниження рівня смертності внаслідок ДТП, ступеня тяжкості наслідків 
ДТП для учасників дорожнього руху та зменшення соціально-економічних 
втрат України від дорожньо-транспортного травматизму, а також 
запровадження ефективної системи управління безпекою дорожнього руху 
для забезпечення захисту життя та здоров’я населення [3]. 

Для підвищення рівня безпеки дорожнього руху, на нашу думку 
необхідно істотного збільшити розмір штрафів за вчинення адміністративних 
правопорушень, а також застосовувати до правопорушників кримінальну 
відповідальність за умисне невиконання судового рішення про позбавлення 
права керувати транспортними засобами. Ще досить важливим фактором є 
посилення ролі органів місцевого самоврядування в забезпеченні системи 
безпеки дорожнього руху в містах, населених пунктах з обов’язковим 
визначенням відповідальних за виконання та подання звітів регіональних 
органів, а також надання органам місцевого самоврядування повноваження 
щодо можливості створення та регулювання безпечних і зручних умов руху 
транспортних засобів і пішоходів вулицями і дорогами міст та інших 
населених пунктів, зокрема щодо обмежень швидкості руху транспортних 
засобів на ділянках доріг у межах населених пунктів, які створюють загрозу 
для учасників дорожнього руху. 

__________________ 
1. Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в 

Україні на період до 2020 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 
№ 481. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/en/481-
2017-%D1%80) 

2. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://vuzlib.com.ua/articles/book/42045-Zapob%D1%96gannja_zlochinam_shho_p/1.html 

3. Уряд схвалив Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в 
Україні на період до 2020 року.[Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250145241 

  


