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психологічному	 (конфронтація	 між	 окремими	 індивідами,	 людиною	 і	 колективом),	
фізіологічному	 (випади	 психічно	 хворих	 людей).	 Можна	 виділити	 кримінальний	 і	 економічний	
тероризм.	

Існує	 концепція,	 яка	 представляє	 тероризм	 як	 гігієну	 світу:	 мовляв,	 не	 було	 б	 його,	 земля	
задихнулася	 б	 від	 воєн.	 В	 оперативному	 плані	 в	 боротьбі	 з	 цим	 явищем	 ми	 пішли	 далеко:	
гармати-хлопавки,	 хлопці	 в	 касках	 і	 з	 автоматами,	 плани	 захоплення.	 А	 ось	 до	 профілактичної	
роботи	повинні	впритул	підключитися	психологи	і	ЗМІ.	
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ЗАСОБІВ  

В	 умовах	 побудови	 правової	 держави	 першочергове	 значення	 мають	 проблеми	 захисту	
громадян	 від	 злочинних	 посягань,	 а	 також	 протидія	 спробам	 криміналізації	 суспільства,	
нейтралізація	 негативних	 соціальних	 тенденцій.	 Дезорганізація	 політичного,	 соціального,	
економічного,	 морально-психологічного,	 і	 як,	 наслідок,	 правового	 ладу	 життя	 слугує	
«живильним»	 середовищем	 для	 нових	 видів	 злочинів,	 оскільки	 є	 провокуючим	 фактором	 для	
маргінальної	частини	населення.	

Завдання	 запобігання	 злочинності	 зумовлено	 головними	 напрямами	 протидії	 злочинності,	
що	 у	 сучасних	 умовах	 є	 стабілізація,	 стримання	 та	 можливе	 подальше	 зменшення	 рівня	
злочинності,	 зниження	 рівня	 її	 суспільної	 небезпеки.	 Конкретизація	 останніх	 передбачає:	
протидію	 криміногенним	 процесам	 у	 суспільстві;	 створення	 та	 зміцнення	 у	 суспільстві	
атмосфери	 спокою	 та	 стабільності;	 усунення	 погрози	 правам,	 свободам	 та	 законним	 інтересам	
особистості,	 суспільстві	 та	 держави,	 що	 виникає	 у	 зв’язку	 з	 можливістю	 вчинення	 злочинів;	
недопущення	 вчинення	 злочинів	 з	 боку	 осіб,	 що	 є	 об’єктами	 профілактичного	 впливу;	
забезпечення	 виправлення	 осіб,	 що	 потрапляють	 у	 сферу	 запобіжного	 впливу,	 та	 їх	 ре	
соціалізація.	 Запобігання	 злочинів	 займає	 особливе	 місце	 займає	 особливе	 місце	 у	 досягненні	
вказаних	 цілей,	 оскільки	 саме	 цей	 вид	 діяльності	 є	 найбільш	 дієвим	 у	 недопущенні	 вчинення	
злочинів	насамперед	тому,	що	забезпечує	виявлення	та	усунення	її	причин	та	умов,	припинення	
злочину	 на	 стадії	 готування	 або	 коли	 злочин	 розпочався.	 Саме	 запобігання	 злочинності	 дає	
можливість	 вирішувати	 поставлені	 завдання	 з	 найменшими	 витратами	 для	 суспільства,	 без	
використання	всього	складного	механізму	юстиції	та	без	використання	такої	форми	державного	
примусу	як	кримінальне	покарання.	

У	 сучасних	 умовах	 вплив	 на	 причини	 та	 умови,	 що	 сприяють	 пошкодженню	 шляхів	
сполучення	 і	транспортних	засобів	здійснюється	у	формі	соціального	управління,	як	достатньо	
широкого	 кола	 заходів,	 які	 розробляються	 та	 реалізуються	 централізовано,	 на	 основі	 єдиної	
політики	та	за	єдиними	вимогами.		

Так,	 відповідно	 до	 Програми	 діяльності	 Кабінету	 Міністрів	 України	 відбувається	
запровадження	нових	підходів	до	оцінки	загроз	у	сфері	національної	безпеки.	Та	вдосконалення	
системи	 державного	 стратегічного	 планування	 та	 прогнозування	 з	 метою	 виявлення	 і	
запобігання	виникненню	кризових	ситуацій»	[1].	

У	 сфері	 забезпечення	 розвитку	 транспорту	 та	 його	 розвитку	 передбачається	 розвиток	
мережі	 міжнародних	 транспортних	 коридорів	 та	 пріоритетних	 сполучень.	 Впровадження	
європейських	 стандартів	 будівництва,	 реконструкції,	 ремонту	 та	 утримання	 доріг,	 посилення	
контролю	за	 дотриманням	норм	вагового	навантаження.	Закріплення	норм	щодо	гарантійного	
обслуговування	 як	 обов’язкової	 умови	 контрактів.	 Ефективне	 використання	 інфраструктури,	
залучення	 інвестицій	 для	 розвитку	 стратегічних	 об’єктів	 з	 метою	 забезпечення	 їх	
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конкурентоспроможності	 та	 збільшення	 обсягів	 перевалки	 товарів.	 Діяльність	 Міністерства	
інфраструктури	 спрямована	 на	 зміну	 системи	 управління	 дорогами,	 зокрема	 передача	 доріг	
місцевого	 значення	 до	 сфери	 управління	 місцевих	 органів	 виконавчої	 влади	 (разом	 з	
відповідними	джерелами	фінансування),	розмежування	функцій	замовника	та	виконавця	робіт	з	
будівництва,	реконструкції,	ремонту	та	експлуатації	доріг.	[1].	

Існуюча	система	державного	управління	на	транспорті	є	складною,	з	дублюванням	функцій	
на	всіх	рівнях	управління,	що	призводить	до	надзвичайно	витратних	методів	господарювання	з	
великою	 збитковістю	 та	 низькою	 ефективністю	 використання	 транспортної	 системи,	
продуктивність	якої	удвічі	нижча	європейської.		

З	огляду	на	існуючі	у	сфері	транспорту	ризики,	а	також	ураховуючи,	що	ослаблення	системи	
державного	регулювання	і	контролю	у	сфері	економіки	та	критичний	стан	основних	виробничих	
фондів	 у	 провідних	 галузях	 промисловості,	 системах	 життєзабезпечення	 (зокрема,	 у	 сфері	
транспорту)	відповідно	до	статті	7	Закону	України	«Про	основи	національної	безпеки	України»	є	
основними	загрозами	національній	безпеці	в	економічній	сфері.	

В	 основі	 здійснення	 заходів	 запобігання	 пошкодження	 шляхів	 сполучення	 і	 транспортних	
засобів	 покладено	 Закон	 України	 «Про	 транспорт»,	 що	 визначає	 транспорт	 є	 однією	 з	
найважливіших	 галузей	 суспільного	 виробництва	 і	 покликаний	 задовольняти	 потреби	
населення	та	суспільного	виробництва	в	перевезеннях	[2].	Також	у	ст.	16	Закону	передбачено,	що	
підприємства	транспорту	зобов’язані	забезпечувати	безпеку	життя	і	здоров’я	громадян,	безпеку	
експлуатації	 транспортних	 засобів,	 охорону	 навколишнього	 природного	 середовища.	 Але	 зміст	
заходів	забезпечення	безпеки	на	транспорті	не	визначено	[2].		

Необхідно	 зазначити,	 що	 відносини	 у	 сфері	 руху	 та	 експлуатації	 транспорту	 регулюється	
значною	кількістю	нормативно-правових	актів,	але	не	зважаючи	на	схожість	правових	приписів,	
окремі	положення	практично	дублюються	в	нормативних	актах	щодо	різних	видів	транспорту.	І	
саме	з	прийняттям	проекту	закону	будуть	сформульовані	єдині	вимоги	транспортної	безпеки.	

Недооцінка	 значущості	 державного	 контролю	 як	 ефективного	 механізму	 запобігання	
пошкодженню	 шляхів	 сполучення	 і	 безпеки	 транспорту	 помилково,	 оскільки	 він	 відіграє	
важливу	роль	у	регулюванні	політичних,	соціально-економічних,	криміногенних	процесів.		

Тому	аналізуючи	положення	Закону	України	«Про	транспорт»	і	«Положення	про	Міністерство	
інфраструктури»,	на	нашу	думку	«Положення»	необхідно	внести	доповнення	до	п.	4.1.36	замість	
«затверджує	положення	про	систему	управління	безпекою	на	транспорті	та	відповідні	галузеві	
програми	 у	 сфері	 безпеки»	 визначити	 «здійснення заходів контролю за безпекою єдиної 
транспортної системи5 центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері транспорту».	

Саме	 здійснення	 заходів	 контролю	 буде	 сприяти	 проведення	 аудиту	 безпеки	 транспортної	
інфраструктури,	для	того	щоб:	1)	виявляти	та	контролювати	шляхи	сполучення	та	транспорт	з	
високою	 потенційною	 вірогідність	 пошкодження	 (детальний	 систематичний	 технічний	
контроль	 безпеки,	 обумовлений	 розрахунковими	 характеристиками	 шляхів	 сполучення,	 що	
охоплює	 всі	 стадії	 від	 планування	 до	 початкової	 експлуатації;	 2)	забезпечення	 безпеки	 єдиної	
транспортної	системи	(система	заходів,	що	спрямована	на	постійний	аналіз/моніторинг	шляхів	
сполучення	 з	 можливими	 пошкодженнями	 та	 дефектами,	 що	 з	 метою	 забезпечення	 безпеки	
потребують	поточного	ремонту.	

Проведене	 нами	 дослідження	 сприяло	 виявленню	 ряду	 проблемних	 аспектів	 як	 у	 плані	
законодавчої	регламентації	відповідальності	за	пошкодження	шляхів	сполучення	і	транспортних	
засобів,	 так	 і	 правозастосовній	 практиці.	 Складність	 та	 багатоплановість	 забезпечення	 правил	
безпеки	 руху,	 а	 також	 значна	 кількість	 осіб,	 які	 повинні	 дотримуватися	 встановлених	 правил,	
нерідко	 зустрічаються	 випадки,	 коли	 в	 результаті	 порушення	 декількома	 особами	 спеціальних	
правил	з	необережності	завдається	шкода.	

Необхідно	відмітити,	що	практика	свідчить	про	те,	що	ситуації,	коли	визначені	в	ст.	277	КК	
України	 предмети	 приводяться	 у	 непридатний	 стан	 в	 результаті	 крадіжки.	 Найчастіше	 на	
практиці,	 особи,	 що	 вчинили	 крадіжку	 деталей	 транспортних	 засобів,	 притягуються	 до	

                                                           
5Єдина	 транспортна	 система	 України	 становить:	 транспорт	 загального	 користування	 (залізничний,	

морський,	 річковий,	 автомобільний	 авіаційний,	 а	 також	 міський	 електротранспорт,	 у	 тому	 числі	
метрополітен);	 промисловий	 залізничний	 транспорт;	 відомчий	 транспорт;	 трубопровідний	 транспорт;	
шляхи	сполучення	загального	користування	[2].	
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відповідальності	 за	 ст.	185	 та	 194	 КК.	 Ця	 практика	 пояснюється	 тим,	 що	 за	 ст.	277	 складами	
необхідно	настання	тяжких	наслідків	та	завдання	шкоди	здоров’ю	(середньої	тяжкості	чи	тяжкі	
тілесні	 ушкодження).	 А	 тому	 в	 більшості	 випадків	 особа,	 що	 вчинила	 пошкодила	 шляхи	
сполучення	і	транспортні	засоби	(наприклад,	залізничні	деталі	та	комплектуючі),	притягуються	
до	кримінальної	відповідальності	за	ч.	1	ст.	185	КК	України	у	зв’язку	з	тим,	що	злочин	невеликої	
тяжкості.	

З	метою	запобігання	такого	роду	крадіжок	є,	на	наш	погляд,	необхідним	зміна	кримінального	
законодавства	у	сторону	його	посилення	щодо	крадіжок	деталей	транспортного	засобу,	засобів	
зв’язку	 чи	 сигналізації,	 або	 іншого	 транспортного	 обладнання,	 якщо	 це	 спричинило	 чи	 могло	
спричинити	 аварію	 поїзда,	 судна	 або	 порушило	 нормальну	 роботу	 транспорту,	 або	 створило	
небезпеку	 для	 життя	 людей	 чи	 настання	 інших	 тяжких	 наслідків.	 У	 зв’язку	 з	 цим	 вважаємо	
доповнити	 ч.	2	 ст.185	 наступного	 змісту:	 «з транспортного засобу та транспортної 
інфраструктури, що призвело їх у непридатний для експлуатації стан».	

Виходячи	 з	 законодавчої	 конструкції	 ст.	277	 КК	 України,	 об’єктивна	 сторона	 пошкодження	
шляхів	сполучення	і	транспортних	засобів	складається	з	чотирьох	елементів:	а)	дія,	що	міститься	
в	умисному	руйнуванні	або	пошкодженні	шляхів	сполучення,	споруд	на	них,	рухомого	складу	або	
суден,	засобів	зв’язку	чи	сигналізації;	б)	спосіб	приведення	у	непридатний	для	експлуатації	стан	–	
руйнування,	 пошкодження,	 інші	 дії,	 спрямовані	 на	 приведення	 зазначених	 предметів	 у	
непридатний	для	експлуатації	стан;	в)	створення	небезпеки	для	життя	людей	та	настання	інших	
тяжких	 наслідків	 (ч.	1),	 середньої	 тяжкості	 чи	 тяжкі	 тілесні	 ушкодження	 або	 завдали	 великої	
матеріальної	 шкоди	 (ч.	2),	 гибель	 людей	 (смерть	 хоча	 б	 однієї	 людини)	 (ч.	3);	 г)	наявність	
причинного	зв’язку	між	діями	винних	і	настанням	наслідків.	

На	 нашу	 думку,	 пошкодження,	 руйнування	 та	 приведення	 у	 непридатний	 стан	 вчиняється	
умисно,	 і	 у	 зв’язку	 з	 чим,	 вважаємо	 за	 необхідне	 вказати	 на	 умисних	 характер	 дій	 ст.	277	 КК	
України.	Доказом	цього	є	те,	що	за	цей	злочин	передбачено	більш	суворе	покарання,	ніж	за	інші	
необережні	 транспортні	 злочини,	 у	 тому	 числі	 і	 за	 порушення	 правил	 безпеки	 руху	 або	
експлуатації	 залізничного,	 водного	 чи	 повітряного	 транспорту;	 по-друге,	 історія	 вітчизняного	
законодавства	 свідчить	 про	 пряму	 вказівку	 і	 на	 умисний	 характер	 пошкодження	 шляхів	
сполучення	 і	 транспортних	 засобів	 [3];	 по-третє,	 відповідальність	 за	 дії,	 передбачені	 ст.	277	 КК	
України	настає	з	14-річного	віку.		

Безпосереднім	 об’єктом	 досліджуваного	 злочину	 є	 суспільні	 відносини,	 що	 утворюються	 у	
зв’язку	з	забезпеченням	безпеки	об’єктів	транспортної	інфраструктури.	Діяння	характеризується	
діями,	 в	 наслідок	 яких	об’єкт	 транспортної	 інфраструктури	 є	непридатний,	 і	 він	 позбавляється	
необхідних	експлуатаційних	якостей.	Приведення	транспортної	 інфраструктури	у	непридатний	
стан	не	може	бути	вчинено	шляхом	бездіяльності	і	передбачає	виключно	активні	дії.	

Законодавством	 передбачено	 і	 адміністративна	 відповідальність	 за	 правопорушення	 на	
транспорті	Кодексом	України	про	адміністративні	правопорушення	у	Главі	10	«Адміністративні	
правопорушення	на	транспорті,	в	галузі	шляхового	господарства	і	зв’язку»	(ст.	109–148).	

На	основі	вищевикладеного	вважаємо,	що	необхідно	внести	зміни	до	ч.	1	ст.	277	КК	України	
«Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів», а саме «Пошкодження транспортної 
інфраструктури і транспортних засобів»: 

1. Умисне руйнування або пошкодження транспортної інфраструктури транспортних 
засобів, а також інші дії, спрямовані на приведення зазначених предметів у непридатний для 
експлуатації стан, якщо це спричинило чи могло спричинити аварію поїзда, судна або порушило 
нормальну роботу транспорту, або створило небезпеку для життя людей чи настання інших 
тяжких наслідків,  

караються	 штрафом	 від	 п’ятдесяти	 до	 двохсот	 п’ятдесяти	 неоподатковуваних	 мінімумів	
доходів	громадян	або	виправними	роботами	на	строк	до	двох	років,	або	обмеженням	волі	на	той	
самий	строк,	або	позбавленням	волі	на	строк	до	трьох	років».	

Удосконалення	кримінально-правової	відповідальності	обумовлена	підвищеною	суспільною	
небезпечністю	 діянь,	 а	 саме:	 використання	 винними	 особами	 умов	 суспільного	 лиха	 (хаосу)	 як	
фактору,	 що	 полегшує	 вчинення	 злочину,	 також	 вчинення	 злочину	 групового	 характеру,	 і,	
особливо,	 можливостями	 значних	 конфліктних	 ситуацій,	 масовою	 інтенсивною	 протидією	
рішенням	та	законним	діям	спеціальних	та	правоохоронних	органів.	Злочинні	дії,	спрямовані	на	
пошкодження	шляхів	сполучення	та	транспортних	засобів,	завдають	небезпеку	руху	транспорту,	
шкоди	 у	 великих	 розмірах,	 шкоду	 здоров’ю	 та	 життю	 пасажирів.	 Тільки	 здійснення	 екстрених	
заходів	з	боку	робітників	транспорту	вдається	уникнути	наслідків	таких	дій.	
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Необхідно	 зазначити,	 що	 на	 сьогоднішній	 день	 існує	 нагальна	 потреба	 у	 формуванні	
комплексної	 державної	 політики	 у	 сфері	 безпеки	 транспорту	 та	 ефективних	 механізмів	 її	
реалізації.	А	саме:	запровадження	комплексної	державної	політики	у	сфері	безпеки	транспорту;	
розробка	та	прийняття	законодавчих	актів	з	метою	реалізації	комплексної	державної	політики	у	
сфері	 безпеки	 транспорту;	 створення	 на	 місцевому	 рівні	 єдиного	 структурного	 підрозділу,	
відповідального	за	безпеку	транспорту.	
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СХИЛЬНОСТІ ДО РИЗИКУ ТА СТРАТЕГІЙ 
ПОДОЛАННЯ СТРЕСУ В СИТУАЦІЯХ ПРОБЛЕМНОГО 
СПІЛКУВАННЯ В СИСТЕМІ «ЛЮДИНА – ЛЮДИНА» 

У СПІВРОБІТНИКІВ ГРУПИ РЕАГУВАННЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

Професійна	 діяльність	 співробітників	 поліції	 характеризується	 стресогенністю	 та	
супроводжується	 значними	 психофізіологічними	 та	 фізичними	 навантаженнями	 [1;	 2].	
Т.	І.	Ронгінська	 відзначає,	 що	 професійне	 середовище	 співробітників	 поліції	 характеризується	
високими	вимогами	до	себе,	необхідністю	прийняття	рішень	в	умовах	підвищеного	ризику	для	
життя	 і	 здоров’я	 людей,	 прагненням	 до	 бездоганного	 виконання	 поставлених	 завдань.	
Співробітники	 поліції	 представляють	 професію	 з	 високим	 рівнем	 соціальної	 значущості,	
піддаються	сильній	критиці	з	боку	суспільства,	що	неминуче	призводить	до	зростання	вимог	до	
себе,	 прагнення	 до	 досконалості	 при	 виконанні	 своїх	 професійних	 обов’язків	 [3,	 с	 114].	 Відтак,	
готовність	 до	 ризику	 та	 здатність	 подолання	 стресу	 є	 професійно-важливими	 якостями	
особистості	співробітника	поліції.	

Для	вивчення	взаємозв’язку	схильності	до	ризику	та	стратегій	подолання	стресу	в	ситуаціях	
проблемного	спілкування	у	співробітників	групи	реагування	патрульної	поліції	були	використані	
«Опитувальник	 SSS	 (Sensаtion	 Seeking	 scаle)»,	 призначений	 для	 оцінки	 прагнення	 суб’єкта	 до	
ризику	(М.	Цукерман),	та	методика	«Стратегії	подолання	стресових	ситуацій»	С.	Хобфолл.		

Результати	 дослідження	 свідчать,	 що	 у	 співробітників	 групи	 реагування	 патрульної	 поліції	
були	 виявлені	 негативні	 кореляційні	 взаємозв’язки	 між	 компонентом	 схильності	 до	 ризику	
«прагнення	 до	 труднощів»	 та	 такими	 стратегіями	 подолання	 стресу,	 як	 «пошук	 соціальної	
підтримки»	 (R=-0,509	 p<0,01),	 «обережні	 дії»	 (R=-0,443	 p<0,01),	 «уникання»	 (R=-0,724	 p<0,01),	
«асоціальні	дії»	(R=-0,421	p<0,01),	«агресивні	дії»	(R=-0,341	p<0,05).		

Чим	 вища	 у	 співробітників	 групи	 реагування	 патрульної	 поліції	 готовність	 знаходити	 та	
долати	труднощі,	тим	менше	в	ситуаціях	проблемного	спілкування	вони	уникають	рішучих	дій,	
які	 вимагають	 великої	 напруженості	 та	 відповідальності	 за	 наслідки,	 менше	 звертаються	 до	
інших	 людей	 за	 допомогою	 або	 підтримкою,	 більше	 готові	 йти	 на	 ризик,	 не	 схильні	 до	
агресивних	або	асоціальних	дій.	
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