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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Активне, впливове і розвинене громадянське 

суспільство є важливим елементом будь-якої демократичної держави та відіграє 

одну з ключових ролей у впровадженні нагальних суспільних змін і належного 

врядування, управлінні державними справами і вирішенні питань місцевого 

значення, розробці і реалізації ефективної державної політики у різних сферах, 

утвердженні відповідальної перед людиною правової держави, розв’язанні 

політичних, соціально-економічних та гуманітарних проблем.  

Як зазначається у Національній стратегії сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні на 2016–2020 рр., Революція Гідності відкрила новий етап 

в історії розвитку громадянського суспільства, продемонструвала вплив 

громадськості на суспільно-політичні перетворення, стала поштовхом для 

оновлення та переформатування влади. В той же час, еволюція руху до 

демократичних перетворень спирається на тенденції зростання соціальної 

підтримки результатів розбудови правової держави і громадянського 

суспільства. Його важливими чинниками постають засоби адміністративного 

права, втілені у відповідних методах і формах регламентації суспільних 

відносин.  

Рівень забезпечення суспільних відносин у сфері безпеки дорожнього руху 

залишається незадовільним. Так, в Україні рівень смертності та травматизму 

внаслідок дорожньо-транспортних пригод є одним з найвищих в Європі, а 

рівень організації безпеки дорожнього руху залишається вкрай низьким. За 

останні 15 років в Україні внаслідок дорожньо-транспортних пригод загинуло 

понад 74 тис. громадян, 603 тис. – травмовано. Зазначеному у т. ч. сприяло 

панування владно-бюрократичної системи забезпечення безпеки дорожнього 

руху, основним засобом якої вважалося встановлення та періодичне посилення 

адміністративної відповідальності. За таких обставин невідповідність між 

прагненнями до побудови громадянського суспільства та застарілими 

підходами до забезпечення безпеки дорожнього руху вимагає переорієнтації 

адміністративно-правового регулювання на створення та розвиток 

різноманітних форм участі громадян у цій сфері публічного адміністрування.  

За роки незалежності України громадянам як суб’єктам адміністративного 

права приділено значну увагу у працях В. Б. Авер’янова , О. Ф. Андрійко, 

О. М. Бандурки, В. М. Бевзенко, Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, Є. А. Гетьмана, 

І. П. Голосніченко, Є. В. Додіна, В. В. Донського, Т. О. Коломоєць, 

В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, О. В. Кузьменко, Є. В. Курінного, 

Т. О. Мацелик, П. С. Лютікова, Р. С. Мельника, О. І. Миколенка, В. Я. Настюка, 

Д. В. Приймаченка, А. С. Селіванова та ін. Проблемам, пов’язаним з участю 

громадян та їх об’єднань у різних публічно-правових відносинах, присвячено 

дослідження С. С. Вітвицького, М. Ю. Віхляєва, В. В. Головка, С. М. Гусарова, 

С. Ф. Денисюка, Т. М. Олексенко, І. О. Сквірського та ін.  

Проблематиці забезпечення безпеки дорожнього руху (з акцентом на участь 

громадян) приділена увага фахівців адміністративного права, серед яких: 

Л. Ю. Весєлова, В. В. Гаркуша, В. В. Доненко, В. В. Новіков, А. М. Подоляка, 
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О. Ю. Салманова, А. О. Собакарь та ін. Окремі питання адміністративно-

правового статусу особи у сфері безпеки дорожнього руху розглядалися у 

роботах: О. Л. Міленіна «Правосвідомість учасників дорожнього руху» 

(2001 р.); В. А. Головка «Адміністративно-правове забезпечення соціальних та 

економічних прав учасників дорожнього руху в Україні: проблеми теорії та 

практики» (2011 р.); Т. О. Гуржія «Державна політика безпеки дорожнього 

руху: теоретико-правові та організаційні засади» (2011 р.); Р. В. Гаврилюка 

«Адміністративна правосуб’єктність особи в сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху» (2015 р.), але здебільшого вони стосувалися проблем 

адміністративної правосуб’єктності, забезпечення соціальних та економічних 

прав учасників дорожнього руху, впливу реалізації права на керування 

транспортними засобами на формування свідомості учасників дорожнього 

руху.  

Втім, не зважаючи на значну кількість досліджень з питань забезпечення 

безпеки дорожнього руху, питання участі громадян у забезпеченні безпеки 

дорожнього руху не були розглянуті комплексно. Наведене зумовило 

актуальність проведення дослідження адміністративно-правового регулювання 

участі громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано в межах планів наукових досліджень Запорізького національного 

університету на 2014–2018 рр., комплексних наукових проектів «Основні 

напрямки удосконалення законодавства України в умовах євроінтеграційних 

процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) та «Дослідження проблем 

теорії адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» (номер 

державної реєстрації 0115U00711). Тема роботи пов’язана з низкою програмних 

документів, зокрема: Стратегією сталого розвитку «Україна–2020», 

затвердженою Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015; 

Національною стратегією сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні на 2016–2020 рр., затвердженою Указом Президента України 

від 26 лютого 2016 р. № 68/2016; Стратегією підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху в Україні на період до 2020 р., схваленою Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 р. № 481-р; Державною 

програмою підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період 

до 2020 р., затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 

2018 р. № 435; Національною транспортною стратегією України на період 

до 2030 р., схваленою Розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 30 травня 2018 р. № 430-р. 

Тема дисертації відповідає Основним науковим напрямам та 

найважливішим проблемам фундаментальних досліджень у галузі 

природничих, технічних і гуманітарних наук на 2014–2018 рр., затвердженим 

Постановою Президії НАН України від 20 грудня 2013 р. № 179. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є з’ясування 

сутності адміністративно-правового регулювання участі громадян у 

забезпеченні безпеки дорожнього руху, виокремлення особливостей участі 

громадян у зазначеній сфері адміністративних правовідносин. 
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Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі поставлено й вирішено 

такі основні задачі:  
 охарактеризувати безпеку дорожнього руху як об’єкт адміністративно-

правових досліджень у сучасній юридичній доктрині; 

 визначити поняття та класифікувати громадян як суб’єктів забезпечення 

безпеки дорожнього руху; 

 встановити соціальну зумовленість участі громадян у забезпеченні 

безпеки дорожнього руху;  

 здійснити характеристику нормативного забезпечення участі громадян у 

сфері безпеки дорожнього руху; 

 окреслити форми та охарактеризувати процедури участі громадян у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху; 

 визначити сучасний стан та умови взаємодії громадян з правоохоронними 

органами у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху;  

 узагальнити результати дослідження потенціалу участі громадян у 

забезпеченні безпеки дорожнього руху; 

 визначити пріоритетні напрямки вдосконалення участі громадян у 

забезпеченні безпеки дорожнього руху. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у зв’язку із 

участю громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху. 

Предметом дослідження є адміністративно-правове регулювання участі 

громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху. 

Методи дослідження. Обґрунтованість теоретичних положень, 

рекомендацій щодо подальшого наукового розроблення теми, достовірність 

результатів дослідження забезпечено використанням сукупності філософських, 

загально та спеціально наукових методів, які використовуються в юридичних 

дослідженнях. Основним загальнонауковим методом наукового пізнання у 

роботі є діалектичний, за допомогою якого досліджувався розвиток уявлень про 

безпеку дорожнього руху, участь громадян у правоохоронній сфері, 

забезпечення безпеки дорожнього руху (розділ 1, підрозділи 2.2, 2.3). Для 

розкриття історіографії дослідження адміністративно-правового регулювання 

участі громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху використовувався 

історично-правовий метод (підрозділ 1.1, розділ 3). Логіко-юридичний метод 

використовувався для формулювання базових дефініцій дисертації (підрозділи 

2.1, 3.1). Метод системного аналізу застосовувався для дослідження права на 

участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху, її соціальної зумовленості 

(підрозділи 1.1, 1.3, 2.2). Методи моделювання, аналізу та синтезу 

використовувались для розробки пропозицій з удосконалення законодавства, 

для розробки перспективних напрямів подальшого вдосконалення 

нормативного врегулювання участі громадян у забезпеченні безпеки 

дорожнього руху (підрозділ 2.1, розділ 3). Соціологічний метод 

використовувався під час проведення інтерв’ювань та опитувань серед 

учасників дорожнього руху, працівників патрульної служби (підрозділ 3.1); 

статистичний – у процесі вивчення деліктологічної ситуації у сфері дорожнього 

руху (підрозділи 1.1, 2.1).  



4 

Нормативну основу роботи становлять Кодекс України про адміністративні 

правопорушення, закони України, нормативно-правові акти Української 

Радянської Соціалістичної Республіки, підзаконні нормативно-правові акти, 

законодавство зарубіжних країн. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, що відображають 

загальну смертність внаслідок дорожньо-транспортних пригод (акумульовані 

Організацією економічного співробітництва та розвитку), фінансові втрати 

України внаслідок дорожньо-транспортних пригод (акумульовані Всесвітнім 

банком), кількість зареєстрованих дорожньо-транспортних пригод в Україні у 

розрізі конкретних порушень правил дорожнього руху за 2018 р., а також 

результати правозастосовчої практики Конституційного Суду України. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексних 

наукових досліджень, присвячених з’ясуванню сутності адміністративно-

правового регулювання участі громадян у забезпеченні безпеки дорожнього 

руху, виокремленню особливостей участі громадян у зазначеній сфері 

адміністративних правовідносин. У результаті дослідження сформульовано 

низку нових наукових положень, рекомендацій та висновків, зокрема: 

уперше: 

 на підставі узагальнення наукових досліджень участі громадян у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху виділено проблеми їх практичної 

реалізації, пов’язані з розглядом цього питання в контексті правоохоронної 

діяльності та виключно через участь у громадських об’єднаннях 

правоохоронного та іншого спрямування. Обґрунтована позиція щодо 

необхідності виключення з правоохоронної сфери відносин участі громадян у 

забезпеченні безпеки дорожнього руху; 

 на основі положень людиноцентристської ідеології адміністративного 

права розглянуто участь громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху не 

консервативно (традиційно, тільки як форму контролю), а як участі у такому 

забезпеченні. Запропоновано визначення участі громадян у забезпеченні 

безпеки дорожнього руху як активної форми реалізації прав і обов’язків у 

зазначеній сфері, обумовленій суб’єктивними та об’єктивними потребами, яка 

має прояв у взаємодії з органами публічної адміністрації та здійсненні заходів 

громадського впливу; 

удосконалено: 
– наукові підходи до правового регулювання участі громадян у забезпеченні 

безпеки дорожнього руху. Сформульовано пропозиції щодо реформування 

адміністративного законодавства, що визначає засади такої участі саме у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху. Запропоновано прийняття Закону 

України «Про участь громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху»; 

 доктринальні положення щодо форм та методів участі громадян та 

громадських об’єднань у сфері безпеки дорожнього руху, їх практичної 

реалізації та умов розвитку нових форм активної участі. Запропоновано 

розуміння громадського впливу як сукупності форм та методів громадської 

участі, що охоплюють активність членів громадських формувань, персональну 
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активність громадян та можливість застосування ними відповідних засобів 

переконання, примусу, громадської підтримки, інформаційного впливу, 

оперативного інформування, громадського розслідування. Обґрунтована 

необхідність розвитку індивідуальної активності громадян та необхідність 

надання їм статусу громадських помічників у сфері безпеки дорожнього руху;  

 наукові положення щодо взаємодії між громадянами та публічною 

адміністрацією з урахуванням сучасного стану розвитку громадянського 

суспільства, в основу якої покладені результати оцінки населенням якості 

виконання Національною поліцією покладених на неї завдань, відповідність її 

роботи очікуванням населення, реагування на зміни рівня довіри населення та 

факторів, які на неї впливають. Основними принципами проведення оцінки є 

об’єктивність опрацювання інформації та системність оцінювання якості 

роботи; 

дістали подальшого розвитку: 
 характеристика стану вивчення проблем участі громадян у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху та правоохоронній сфері в цілому та 

визначені напрямки нової парадигми участі громадян у сфері безпеки 

дорожнього руху, що викликано: 1) збільшенням кількості транспортних 

засобів, адміністративних та кримінальних правопорушень та кількістю 

дорожньо-транспортних подій; 2) подальшим розвитком громадянського 

суспільства та його інститутів; 3) зростанням рівня соціальної активності 

громадян в цій сфері та правосвідомості; 4) визнанням публічною владою та 

суспільством необхідності активної співпраці у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху; 5) подальшим реформуванням правоохоронної сфери;  

 пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства про 

адміністративно-юрисдикційні повноваження членів громадських формувань 

різного спрямування. Зазначено, що чинний КУпАП є застарілим ресурсом 

радянської доби і необхідність прийняття нового кодифікованого акта є 

актуальним питанням. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес і можуть бути 

використані у: 

– науково-дослідній сфері – з метою поглибленого опрацювання 

теоретичних і прикладних проблем забезпечення безпеки дорожнього руху, 

активізації участі громадян, зокрема у сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху (акти впровадження Запорізького національного університету 

від 05.07.2018; Університету митної справи та фінансів від 16.08.2018); 

– правотворчій діяльності – для пошуку науково обґрунтованих та 

орієнтованих на прикладне застосування ідей, пов’язаних із вдосконаленням 

адміністративно-правового регулювання участі громадян у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху; 

– правозастосовчій діяльності – у межах оптимізації практичної діяльності 

органів державної влади щодо залучення громадськості до заходів із 

забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні (акт впровадження 
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Управління превентивної діяльності Головного управління Національної 

поліції в Дніпропетровській області від 08.08.2018); 

– навчальному процесі – для удосконалення та розробки програм і планів 

підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів юридичного профілю, під 

час підготовки відповідних розділів підручників, навчальних посібників, а 

також під час викладання курсів «Адміністративне право», «Адміністративно-

деліктне право», «Адміністративна діяльність» (акти впровадження 

Запорізького національного університету від 05.07.2018; Університету митної 

справи та фінансів від 16.08.2018; Приватного вищого навчального закладу 

«Львівський університет бізнесу і права» від 27.08.2018). 

Особистий внесок здобувача. Дослідження виконано дисертантом 

самостійно, з використанням новітніх здобутків вітчизняної науки 

адміністративного права, усі викладені в ньому положення і висновки 

обґрунтовано на основі власних досліджень автора. У співавторстві 

опубліковано наукову статтю «Соціальна зумовленість участі громадян у 

забезпеченні безпеки дорожнього руху», в якій дисертантом особисто 

проаналізовано сутність соціальної зумовленості участі громадян у сфері 

безпеки дорожнього руху. Наукові ідеї та розробки, що належать співавторам, у 

дисертації не використовувалися. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 7 науково-практичних 

конференціях, наукових семінарах та «круглих столах»: «Актуальні проблеми 

державотворення, правотворення та правозастосування» (м. Дніпро, 2016 р.); 

«Актуальні проблеми вітчизняного права» (м. Дніпро, 2017 р.); «Право і 

держава: проблеми розвитку та взаємодії у ХХІ ст.» (м. Запоріжжя, 2017 р.); 

«Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми» (м. Київ, 

2017 р.); «Актуальні питання проблеми державотворення, правотворення та 

правозастосування» (м. Дніпро, 2018 р.); «Публічне адміністрування в умовах 

змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення» 

(м. Харків, 2018 р.); «Безпека на дорозі» (м. Кривий Ріг, 2018 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення у 6 наукових 

статтях, з них 5 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з юридичних 

наук, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також 6 тезах доповідей на 

науково-практичних конференціях, наукових семінарах та «круглих столах». 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять 8 підрозділів, додатків, висновків та списку використаних 

джерел. Загальний обсяг дисертації становить 227 сторінок, у т. ч. основного 

тексту – 187 сторінок. Список використаних джерел налічує 220 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначаються її зв’язок 

із науковими програмами, планами, темами, мета і задачі, об’єкт і предмет, 

методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне значення 
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одержаних результатів, наводяться відомості про основний внесок здобувача, 

апробацію результатів і публікації. 

Розділ 1 «Ґенеза уявлень про засади участі громадян у забезпеченні 

безпеки дорожнього руху» складається з трьох підрозділів.  

У підрозділі 1.1 «Безпека дорожнього руху як об’єкт адміністративно-
правових досліджень» розглянуто розвиток наукових поглядів на забезпечення 

безпеки дорожнього руху. Сформульовано висновок про те, що проблематика 

безпеки дорожнього руху стала предметом наукового пошуку для значної 

кількості вітчизняних дослідників різних галузей права, а розвиток 

громадянського суспільства в світлі положень Конституції України та 

євроінтеграційного курсу розвитку держави став підґрунтям актуальності 

проведення відповідних досліджень.  

Констатовано, що у різні періоди становлення та розвитку адміністративно-

правової доктрини проблематиці громадського контролю та участі громадян в 

публічному адмініструванні присвячено численні праці вчених-

адміністративістів, однак переважна більшість досліджень у сфері безпеки 

дорожнього руху знаходилася під впливом пострадянського розуміння 

адміністративного права, а відтак громадянину приділялася другорядна роль 

(як об’єкту впливу засобів публічного примусу, головним з яких залишається 

адміністративна відповідальність). Встановлено, що дослідження, які були 

присвячені участі громадян в охороні правопорядку, зводилися лише до 

можливості такої участі в межах членства у відповідних громадських 

організаціях, а участь як приватних осіб майже не розглядалася. 

У підрозділі 1.2 «Громадяни як суб’єкти забезпечення безпеки дорожнього 
руху: поняття та класифікація» приділено увагу різним сторонам суб’єктної 

участі громадян у сфері безпеки дорожнього руху. У результаті проведено 

відповідну класифікацію. По-перше, всі громадяни є учасниками дорожнього 

руху (пасажир, пішохід, водій), а відтак приймають участь у забезпеченні 

безпеки дорожнього руху як власної безпеки; по-друге, в залежності від 

різновиду адміністративно-правових відносин постають активними 

учасниками, які сприяють забезпеченню безпеки дорожнього руху; суб’єктами 

адміністративно-юрисдикційних відносин (особа, яка притягається до 

відповідальності, потерпілий, свідок тощо), які в свою чергу поділяються на 

тих, хто здійснює позитивний вплив (участь), і тих, хто чинить негативний 

вплив (особи, як вчиняють порушення правил дорожнього руху). 

Наголошено, що чинним законодавством, як правило, закріплено 

колективну форму участі громадян у відповідних правовідносинах, а 

адміністративно-правове регулювання їх персональної участі у забезпеченні 

безпеки дорожнього руху є мінімальним, без деталізації особливостей такої 

діяльності. Наведено приклади реакції суспільства в особі активних громадян 

на резонансні дорожньо-транспортні пригоди, керування транспортними 

засобами у стані сп’яніння, грубі порушення правил паркування тощо. 

Запропоновано відповідні зміни до чинного законодавства. 

У підрозділі 1.3 «Соціальна зумовленість участі громадян у забезпеченні 
безпеки дорожнього руху» встановлено, що на соціальну зумовленість участі 
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громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху впливають наступні 

фактори: розвиток громадянського суспільства; динаміка демократичних 

перетворень; євроінтеграційний курс України; поступове перетворення 

вітчизняного адміністративного права з права державного управління на галузь, 

яка визначає права та обов’язки публічної адміністрації щодо суб’єктів 

громадянського суспільства; практичне втілення людиноцентристської ідеології 

адміністративного права як основи реформування публічного адміністрування; 

поступове зростання рівня життя громадян і, як наслідок, збільшення кількості 

транспортних засобів та осіб, які ними керують; безпрецедентне зростання 

кількості дорожньо-транспортних подій (у т. ч. вчинених водіями у стані 

сп’яніння). 

Наведено приклади як позитивної соціальної активності в правоохоронній 

сфері в цілому, так і негативної участі громадян у протиправних діях. При 

цьому зауважено, що випадки негативної участі громадян мають стійкі 

тенденції до поширення, а недоліки нормативного регулювання діяльності 

громадських формувань актуалізують проблеми взаємодії останніх із 

правоохоронними органами. 

Розділ 2 «Адміністративно-правове регулювання участі громадян у 

забезпеченні безпеки дорожнього руху: аналіз окремих складових 

елементів механізму» складається з трьох підрозділів.  

У підрозділі 2.1 «Нормативне забезпечення участі громадян у сфері безпеки 

дорожнього руху» з урахуванням розвитку доктрини юридичної науки та її 

складової – науки адміністративного права досліджено сучасні погляди на 

механізм адміністративно-правового регулювання, подальший розвиток його 

елементів, позиції вітчизняних вчених щодо розуміння категорій 

«адміністративно-правове забезпечення» та «адміністративно-правове 

регулювання», співвідношення цих понять тощо. Фундаментом участі громадян 

у забезпеченні безпеки дорожнього руху має стати належне правове 

регулювання цих відносин, яке слугуватиме основою для розвитку її сучасних 

форм. Приділено увагу соціальній активності громадян у сфері безпеки 

дорожнього руху, її новим формам, які не мають відповідного нормативного 

регулювання.  

Встановлено, що, по-перше, базовими законами з предмету дослідження є 

Закони України «Про дорожній рух» (1993 р.), «Про участь громадян в охороні 

громадського порядку та державного кордону» (2001 р.), «Про громадські 

об’єднання» (2011 р.); по-друге, вказані закони потребують удосконалення, 

у т. ч. в аспекті формування нормативних підстав участі громадян у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху; по-третє, інститут адміністративної 

відповідальності є основним засобом забезпечення безпеки дорожнього руху, 

про що свідчать майже щорічні зміни та доповнення до глави ХII КУпАП, які 

переважно посилюють відповідальність; по-четверте, відсутня чітка правова 

фіксація участі громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху.  

Наголошено на необхідності розробки та прийняття Закону України «Про 

участь громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху». 
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У підрозділ 2.2 «Форми та процедури участі громадян у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху» обґрунтовано положення про необхідність 

налагодження ефективної взаємодії громадськості з органами публічної 

адміністрації, реалізації громадських ініціатив в сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху. Зроблено висновки, що сучасний стан забезпечення безпеки 

дорожнього руху потребує запровадження нових форм соціального впливу. 

Доведено, що забезпечення безпеки дорожнього руху переважно засобами 

репресивного спрямування – посиленням адміністративної та кримінальної 

відповідальності немає належного впливу.  

Визначено необхідність нормативного закріплення сучасних форм 

(інструментів) участі громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху, серед 

яких слід виокремити загальні форми (інструменти) участі громадян у 

питаннях, пов’язаних із забезпеченням безпеки дорожнього руху: консультації з 

громадськістю, громадські експертизи, громадські ради, громадські слухання, 

громадські обговорення (конференції, «круглі столи», семінари, тренінги) та 

індивідуальна, за умови чіткої регламентації відповідних прав, участь громадян 

як суб’єктів громадянського контролю у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху (направлення відповідних звернень та повідомлень про 

діяльність поліції, проведення громадського розслідування), участь у 

правозахисній діяльності, використання Інтернет-сервісів для оперативного 

реагування на відповідні події, внесення пропозицій, моніторинг громадської 

думки, опитування місцевого населення тощо. При цьому наголошено на 

важливості закріплення та розвитку механізмів персональної участі 

громадянина у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (сприяння 

попередженню, припиненню, фіксації порушень правил дорожнього руху, 

первинні дії на місці дорожньо-транспортних пригод, надання медичної 

допомоги тощо). Вказано на необхідність залучення колишніх працівників 

правоохоронних органів до участі у забезпеченні безпеки дорожнього руху.  

У підрозділі 2.3 «Сучасний стан та умови взаємодії громадян з 
правоохоронними органами у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» 

окреслено конституційні засади реалізації такої співпраці. Здійснено загальну 

характеристику взаємодії громадян з правоохоронними органами у сфері 

правоохоронної діяльності. Виокремлено особливості взаємодії поліції та 

громадян у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Наголошено, що позитивним кроком у контексті людиноцентристської 

ідеології адміністративного права є розбудова Міністерства внутрішніх справ 

України як цивільного органу європейського зразка, створення нового органу – 

Національної поліції та її структурного підрозділу – патрульної поліції з 

наділенням її повноваженнями із забезпечення безпеки дорожнього руху.  

Встановлено, що рівень довіри до поліції є базисом для формування 

партнерських відносин з громадянами в цілому. У зв’язку з цим досліджено 

основні проблеми правозастосування, що відображають низьку 

результативність діяльності патрульної служби та позначаються на рівні довіри 

громадян. 
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Проаналізовано результати створення та функціонування Національної 

поліції та патрульної служби, які є основними суб’єктами взаємодії з 

громадянами. На підставі аналізу результатів діяльності з використанням даних 

Звіту Рахункової палати «Про результати аудиту ефективності використання 

бюджетних коштів, виділених на забезпечення діяльності підрозділів, установ 

та закладів Національної поліції», затвердженого рішенням Рахункової палати 

від 11 квітня 2018 р. № 10-2, та інших офіційних джерел вказано на недоліки в 

організації їх діяльності.  

Досліджено окремі проблемні питання реформування адміністративно-

деліктного законодавства, проаналізовано їх вплив на безпеку дорожнього 

руху, здійснено аналіз окремих положень законодавства щодо існуючих 

можливостей співпраці з поліцією (у т. ч. складання «Європротоколу», надання 

громадянином транспортного засобу поліцейському або представнику 

громадського формування тощо).  

Розділ 3 «Шляхи вдосконалення адміністративно-правових засад 

залучення громадськості до участі у забезпеченні безпеки дорожнього 

руху» складається з двох підрозділів.  

У підрозділі 3.1 «Результати дослідження потенціалу участі громадян у 
забезпеченні безпеки дорожнього руху» проаналізовано результати опитування 

громадян щодо їх активної участі у забезпеченні безпеки дорожнього руху, а 

також надано оцінку ефективності участі громадян у забезпеченні безпеки 

дорожнього руху.  

Встановлено, що абсолютна більшість громадян (87 %) вважають стан 

забезпечення безпеки дорожнього руху незадовільним та висловлюють позицію 

щодо посилення заходів з її забезпечення. Позитивно відповіли 82 % громадян 

щодо необхідності залучення громадян до заходів із забезпечення безпеки 

дорожнього руху, проте 86 % – вважають участь громадян в цій сфері 

недостатньою, а 74 % не могли навести жодного прикладу такої участі, лише 

7 % – назвали, як приклад такої взаємодії, спільне патрулювання з поліцією.  

Наголошено, що перспективним напрямком удосконалення участі громадян 

є створення умов для рівної участі громадськості та публічної адміністрації у 

питаннях впливу на стан забезпечення безпеки дорожнього руху.  

Виявлено стурбованість громадян високим рівнем корумпованості сфери 

безпеки дорожнього руху, який впливає на рівень розвитку партнерських, 

довірчих відносин. Вказано, що аналіз отриманих результатів опитування 

громадян дало можливість сформулювати оптимальні форми взаємодії 

інститутів громадянського суспільства та публічної адміністрації щодо 

впровадження сучасних форм та процедур взаємодії, які сприятимуть 

активізації функціональної спроможності громадськості.  

Підрозділ 3.2 «Пріоритетні напрямки вдосконалення участі громадян у 

забезпеченні безпеки дорожнього руху» зазначено, що стан забезпечення 

безпеки дорожнього руху потребує здійснення комплексних заходів щодо 

удосконалення правового регулювання суспільних відносин у цій сфері, 

обґрунтовано необхідність активізації участі громадян як важливого чинника 

підвищення рівня безпеки дорожнього руху.  
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Зазначено, що існуючі вади адміністративно-деліктного законодавства 

суттєво впливають на стан забезпечення безпеки дорожнього руху, а 

безкарність породжує зневіру у суспільства у доцільності співпраці з 

правоохоронними органами.  

Наголошено, що ресурс чинного КУпАП використовується не повністю, 

адже виконання стягнень в цій сфері дорівнює 14 % від загальної кількості 

накладених стягнень, що підтверджується і проведеним соціологічним 

дослідженням.  

Запропоновано створення системи стимулювання громадян до участі у 

правоохоронній сфері, враховуючи пропозиції О. М. Музичука, 

І. В. Слободенюк, М. М. Долгополової та ін. Наведено приклади закордонного 

та вітчизняного досвіду стимулювання участі громадян у правоохоронній сфері. 

Сформульовано пропозиції щодо створення громадських інспекторів з безпеки 

дорожнього руху, громадських помічників дільничного офіцера поліції, 

позаштатного інспектора та запропоновано внесення відповідних змін до 

чинного законодавства України.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, що полягає у з’ясуванні сутності адміністративно-

правового регулювання участі громадян у забезпеченні безпеки дорожнього 

руху, виокремленні особливостей участі громадян у зазначеній сфері 

адміністративних правовідносин. За результатами дисертаційної роботи 

сформульовано такі основні висновки: 

1. Зазначено, що протягом існування незалежної України та у радянський 

період питання забезпечення безпеки дорожнього руху залишається одним із 

найактуальніших у різних галузях науки. Проте євроінтеграційний вектор 

розвитку України, обопільна незадоволеність станом забезпечення безпеки 

дорожнього руху як публічної влади, так і громадян, створює основу для 

використання нових інструментів впливу, удосконалення існуючих інститутів. 

Одним із напрямків покращення такого стану визнано необхідність активізації 

участі громадян у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та її належного 

адміністративно-правового регулювання. 

2. Наголошено, що формування соціально активної поведінки громадян у 

забезпеченні безпеки дорожнього руху має відбуватися шляхом формування 

громадянської активної свідомості, підвищення рівня правової культури і 

нетерпимості до порушень правил дорожнього руху, активного залучення 

громадян до обговорення, розробки й удосконалення інструментів протидії 

порушенням законодавства у цій сфері, подальшого розвитку демократичних 

інститутів громадянського суспільства.  

3. Зазначено, що умовою участі громадян у забезпеченні безпеки 

дорожнього руху є суспільний інтерес, який реалізується шляхом об’єднання 

індивідів у спільноти різного ступеня формалізації. Таким чином, причетність 

особи до безпеки дорожнього руху формує відповідні рівні її участі у 
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забезпеченні безпеки дорожнього руху: перший (пасивний) рівень (до нього 

слід віднести всіх осіб, які приймають участь у дорожньому русі, як пасажири, 

пішоходи, водії, погоничі тощо); другий рівень (представники громадських 

організацій, які беруть участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху); третій 

рівень (особи, які приймають участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху, 

як виконання своїх службових обов’язків (патрульна служба Національної 

поліції тощо)). 

4. Констатовано, що адміністративно-правове регулювання участі громадян 

у забезпеченні безпеки дорожнього руху має свою специфіку. Встановлено 

недосконалість правового регулювання залучення громадян до участі у 

забезпеченні безпеки дорожнього руху, яка фрагментарно окреслена у 

законодавстві, що регулює дорожній рух та відносини у правоохоронній сфері в 

цілому. У зв’язку з цим запропоновано прийняття Закону України «Про участь 

громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху», внесення відповідних змін 

до Закону України «Про дорожній рух» та КУпАП. 

5. Аргументовано положення нової парадигми участі громадян у сфері 

безпеки дорожнього руху, складовими якої має стати закріплене на 

доктринальному і нормативному рівні наступне: 1) участь громадян у 

забезпеченні безпеки дорожнього руху має свою специфіку і зумовленість, а 

відтак має бути врегульована окремим законом; 2) участь громадян має 

здійснюватися як через участь у відповідних громадських об’єднаннях, так, і це 

принципово, через особисту участь; 3) визнання пасивної участі громадян у 

сфері безпеки дорожнього руху у організованих формах та необхідності 

відповідного нормативного закріплення нових форм соціальної активності 

громадян; 4) сукупність різних форм та процедур участі громадян у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху слід визнати заходами громадського 

впливу, які мають бути чітко регламентовані і здійснюватися у відповідному 

порядку; 5) розробка та впровадження сучасної моделі стимулювання участі 

громадян у правоохоронній сфері в цілому.  

6. Доведено, що існуючі положення про форми участі громадян у 

забезпеченні безпеки дорожнього руху несуть здебільшого декларативний 

характер, що підтверджено результатами проведеного опитування як громадян, 

так і представників патрульної служби. Визнано за необхідне: 1) впровадження 

інститутів громадських помічників з безпеки дорожнього руху, громадських 

помічників дільничних офіцерів поліції; 2) надання їм відповідного 

адміністративно-юрисдикційного статусу у сфері безпеки дорожнього руху 

(складання протоколу про адміністративне правопорушення, доставлення, в 

окремих випадках, накладення стягнення); 3) розвиток можливостей участі 

активних громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху та формулювання 

пропозицій щодо форм такої участі (водії таксі, лікарі, волонтери); 4) створення 

системи громадської фіксації через засоби сучасної комунікації порушень 

правил дорожнього руху, повідомлення уповноважених органів та отримання 

відповідей на такі звернення. З цією метою створювати т. зв. особисті кабінети 

для такої комунікації на відповідних Інтернет-ресурсах; 5) чітка регламентація 

фото- та відеофіксації та інших дій у зазначеній сфері; 6) фінансування такої 
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діяльності на рівні державних та місцевих програм забезпечення безпеки 

дорожнього руху. 

7. Аргументовано, що розвиток партнерських відносин у сфері безпеки 

дорожнього руху з патрульною службою Національної поліції є важливим 

чинником участі громадян, який залежить від належного рівня довіри 

населення до поліції як основного індикатора показників роботи, об’єктами 

якого мають стати рівень задоволення потреб населення в поліцейських 

послугах; процеси, що відбуваються в системі Національної поліції, їх 

характеристика і результати діяльності. 

8. Розроблено напрямки забезпечення безпеки дорожнього руху за активної 

участі громадян, у т. ч.: 1) формування окремих напрямів участі громадян в цій 

сфері в окремих законах; 2) подальший розвиток законодавства в сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху та з питань діяльності як громадян, так і 

їх утворень; 3) оновлення адміністративно-деліктного законодавства; 

4) поступова побудова нової концепції залучення громадян до правоохоронної 

сфери, зокрема, безпеки дорожнього руху; 5) перегляд програм щодо 

фінансування як громадських утворень, так і участі окремих громадян у 

забезпеченні безпеки дорожнього руху; 6) створення сучасної системи 

стимулювання та заохочення відповідної участі; 7) обов’язкове спрямування на 

протидію корупції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Гусєва Є. І. Адміністративно-правове регулювання участі громадян у 

забезпеченні безпеки дорожнього руху. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2018. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню проблемних питань 

реалізації права на участь громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху, 

адміністративно-правовому забезпеченню, особливостям нормативного 

врегулювання участі громадян у правоохоронній сфері та сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху, розвитку сучасних форм участі громадян, 

громадської активності. Поглиблено сучасні наукові підходи до участі 

громадян у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, розуміння участі 

громадян та її сучасних форм, охарактеризовано зміст понять «участь громадян 

у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху», «громадський вплив», 

«соціальна зумовленість», «соціальна активність». 
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Окреслено особливості нормативного регулювання сфери забезпечення 

безпеки дорожнього руху та діяльності громадян та громадських об’єднань у 

цій сфері, обґрунтовано низку пропозицій щодо вдосконалення законодавства у 

сфері забезпечення участі громадян та громадських об’єднань у публічному 

адмініструванні як суб’єктів, які забезпечують публічні інтереси.  

Сформульовано рекомендації щодо реформування чинного законодавства у 

досліджуваній сфері теоретичного та практичного характеру, спрямованих на 

вдосконалення нормативної фіксації участі громадян у забезпеченні безпеки 

дорожнього руху. 

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, безпека дорожнього 

руху, взаємодія, громадські об’єднання, забезпечення безпеки дорожнього руху, 

участь громадян. 
 

Гусєва Е. И. Административно-правовое регулирование участия 

граждан в обеспечении безопасности дорожного движения. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2018. 

Диссертация является одним из первых комплексных исследований, в 

котором на основе научных, доктринальных, нормативных, публицистических 

источников исследуется сущность и содержание участия граждан в 

обеспечении безопасности дорожного движения и отдельных его 

составляющих, характеризуется специфика их нормативного урегулирования в 

Кодексе Украины об административных правонарушениях, Законах Украины 

«Об общественных объединениях», «Об участии граждан в охране 

общественного порядка и государственной границы». 

Развиты современные научные подходы к пониманию участия граждан в 

сфере обеспечения безопасности дорожного движения, определению участия 

граждан и его современных форм. Раскрыто содержание понятий «участие 

граждан в сфере обеспечения безопасности дорожного движения», 

«общественное воздействие», «социальная обусловленность», «социальная 

активность». 

Указаны особенности нормативного регулирования сферы обеспечения 

безопасности дорожного движения, а также участия граждан и общественных 

объединений, аргументированы предложения по совершенствованию 

законодательства в сфере обеспечения участия граждан и общественных 

объединений в публичном администрировании в качестве субъектов, которые 

обеспечивают публичные интересы.  

Приводятся рекомендации теоретического и практического характера по 

реформированию действующего законодательства в указанной сфере, 

направленные на совершенствование участия граждан в обеспечении 

безопасности дорожного движения.  
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Ключевые слова: административно-правовое регулирование, безопасность 

дорожного движения, взаимодействие, общественные объединения, 
обеспечение безопасности дорожного движения, участие граждан. 

 

Guseva E. I. Administrative and legal regulation of citizens’ participation in 

the provision of road safety. – Manuscript. 

Thesis for earning a candidate’s degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2018. 

Thesis is devoted to the complex research of problematic issues of realization of 

the right to participate in ensuring traffic safety, administrative and legal provision, 

the peculiarities of the normative regulation of citizens’ participation in the law-

enforcement sphere and the field of ensuring road safety, the development of modern 

forms of citizen participation and public activity. The advanced scientific approaches 

to the participation of citizens in the field of road traffic safety, understanding of the 

participation of citizens and its modern forms are deepened, the content of the 

concepts of «citizen participation in the field of road safety», «social impact», «social 

conditioning», «social activity». 

The peculiarities of normative regulation of legislation in the field of ensuring 

road safety and activities of citizens and public associations are outlined, and a 

number of proposals have been substantiated for improving the legislation in the field 

of ensuring participation of citizens and public associations in public administration 

as actors providing public interests. 

Recommendations on reforming the current legislation in this area are formulated, 

including a number of concrete proposals of a theoretical and practical nature, aimed 

at improving the normative fixing of citizens’ participation in ensuring road safety. 

Key words: administrative-legal regulation, road safety, interaction, public 
associations, ensuring road safety, participation of citizens. 
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