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ЗАРУБІЖНІ СТАНДАРТИ РОБОТИ ПОЛІЦІЇ 

З ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО ДТП  

 

Дорожньо-транспортні пригоди є явищем, яке здолати повністю 

неможливо, доки буде існувати водій, транспортний засіб і дорога. Це 

підтверджує наявність не тільки сумної української статистики, але й 

смертність на дорогах Європейських країн, які, як відомо, вклали та 

продовжують вкладати великі кошти в розбудову якісної дорожньої 

інфраструктури, яка відповідає передовим вимогам у сфері управління 

безпекою. Як свідчать статистичні дані, кількість дорожньо-транспортних 

пригод (далі  ДТП) приміром у Європі щороку знижується, проте й далі 

залишається вагомою причиною смертей на дорогах [1; 2]. 

За висновками відомого науковця М. Кайку, автора книги-бестселера 

«Фізика майбутнього» (2011 р.), у недалекому майбутньому в крилах 

безпілотних автомобілів буде вмонтований спеціальний радар для оцінки 

ситуації та наявності перешкод. Це матиме величезне значення, оскільки 

кожний автомобіль автоматично вживатиме термінових заходів, як тільки 

виявить загрозу ДТП, а спеціальні комп’ютери в середині салону зможуть 

розпізнавати стан сонливості водія і розбудити його спеціальними сигналами у 

випадку, якщо той засне. Аналогічно діятиме система розпізнавання стану 

сп’яніння. У такому випадку розумний транспортний засіб увімкне 

автоматичне керування. Це зможе відвернути тисячі смертей на дорогах, а 

слово «автокатастрофа» взагалі, на думку вченого, може зникнути з англійської 

мови [3, с.4647]. Але поки цього не сталося – матимемо справу з ДТП на 

автошляхах, а тому поліція й далі виконуватиме шмат складної роботи, 

пов’язаної з розслідуванням кримінальних правопорушень, пов’язаних з ДТП. 

Передусім, звернемо увагу, що ДТП є надзвичайно «інформаційно 

насичена» подія,  яка охоплює велику базу даних про сам механізм події, про 

учасників, про транспортний засіб, про дорожню обстановку, про суб’єктивні 

та об’єктивні, статичні та динамічні чинники, про причини та умови, про час, 

місце, обстановку, про слідову картину (на місці події, поблизу місця події, у 

місці приховування, на особах, на самому транспортному засобі і т.д.). І тут 
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можна виділити дві закономірності, які великою мірою визначають успіх 

кримінального провадження: 

перша  вагома частина цієї інформації може бути здобута на 

початковому етапі реагування на повідомлення про ДТП та розслідування 

кримінального правопорушення;  

друга  вагома частина найбільш значущої інформації може бути 

невідворотно втрачена, якщо на первинному етапі вона не була зафіксована.   

Враховуючи існування таких закономірностей, закордонний досвід 

показує ефективність підготовки на допомогу поліцейському стандартів 

послідовної фіксації інформації, протоколів дій для того, щоби під час роботи 

на місці події виявити особливу спостережливість до окремих деталей, діючи в 

екстремальних умовах нічого не забути зафіксувати і відповідно не втратити 

важливу інформацію. Узагальнюючи дані вибраних джерел [4; 5], спробуємо 

фрагментарно окреслити окремі стандарти роботи з інформацією поліцією у 

таких кримінальних провадженнях.  

Отже, розслідування ДТП розподіляється на наступні рівні: 

1. Рапортування; 2. Розслідування на місці (at-scene investigation); 3. Технічне 

забезпечення; 4. Реконструкція події. 

Ключовими питаннями, відповіді на які необхідно з’ясувати є:  

1. Що сталося (вид ДТП)? 

2. Де сталося ДТП? 

3. Коли сталося ДТП? 

4. Чому сталося ДТП (фактори людини, фактори середовища, технічні 

фактори транспортних засобів)? 

5. Хто був задіяний у ДТП? 

Реагування на подію та збір інформації закордонні фахівці розділяють на 

наступні секції:  

А) Ідентифікація події (сюди відносяться заходи, спрямовані на 

з’ясування часу (дата, години, хвилини), місця (локалізація на автошляхах, 

категорія дороги, найближчий наслинений пункт, сторона вулиці і т.д.), 

кількості загиблих осіб, поранених, організація переслідування та затримання 

водія, який втік з місця пригоди тощо). 

Б) Ідентифікація транспорту (сюди віднесено інформацію про права 

водія (номер, дата видачі, орган, який видав і т.д.), реєстраційні та 

ідентифікаційні номери транспорту, тип транспорту, дані про страхову 

компанію тощо). 

В) Опис події (сюди входить вербальний опис пошкоджень, їх локалізація, 

опис елементів, які відокремлені і були виявлені на відстані від транспорту, 

графічна схема події (діаграма), вербальний опис перебігу події). 

Г) Інші дані (дані про суму збитків та власників, яким завдано шкоду від 

ДТП і які не були часниками події;  точний час, коли було викликано швидку 

медичну допомогу, коли вона прибула і коли від’їхала до шпиталю разом з 

потерпілими; факт проведення хімічних тестувань на предмет стану сп’яніння, 

тип тестування (подих, кров, сеча тощо), результат тесту тощо). 
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Д) Ідентифікація осіб (водії, пасажири, пішоходи, свідки). 

Е) Заходи поліції (дані про співробітників поліції, які оформляли ДТП, та 

всі вжиті заходи). 

До основних техніко-криміналістичних засобів, які застосовуються для 

збору та фіксації інформації, яка має криміналістичне значення для 

розслідування ДТП можна віднести: засоби вимірювання, засоби фото- та 

відеозйомки, засоби підготовки необхідної документації. Крім того, для 

підвищення ефективності роботи як на місці події, так і в цілому в ході 

досудового розслідування можуть використовуватися наступні інноваційні 

технології та засоби: засоби відео моніторингу та автоматичної реєстрації, у 

тому числі автомобільні відеореєстратори; безпілотні літаючі апарати (дрони), 

які дозволяють оперативно та якісно зафіксувати обстановку ДТП, особливо, 

коли йдеться про значні масштаби аварій, велику кількість слідів тощо; засоби 

3D сканування, що дозволяють підготувати додатки до протоколів дій на місці 

події у формі 3D моделей з докладним тривимірним зображенням обстановки 

кримінального правопорушення, а також виготовлення 2D схем; біометричні 

технології для встановлення осіб, які перебували за кермом транспортного 

засобу, якщо такий покинув місце пригоди; геоінформаційні технології для 

критичної оцінки обстановки в регіоні, формування карт загроз та вивчення 

аварійності певних ділянок автошляхів, розробки заходів, щодо протидії цим 

загрозам; спеціальне програмне забезпечення для моделювання причинно-

наслідкових зв’язків та комп’ютерної реконструкції події; експрес-тести та інші 

високочутливі засоби  для встановлення стану алкогольного чи наркотичного 

сп’яніння, порушення уваги, розлади свідомості через вживання медикаментів 

чи інших сильнодіючих речовин; спеціалізовані інформаційні системи 

(криміналістичні обліки); спеціальна освітлювальна техніка для ефективної 

роботи на місці події у нічний час і т.д. 

Експерти, яким доручено виконання судових експертиз особисто можуть 

прибути на місце події для того, що виконати контрольні виміри та провести 

випробовування (наприклад, щоб визначити коефіцієнт зчеплення, уточнити 

певні дані). Ці дослідження не втрачають своєї цінності, хоча й можуть бути 

проведені через кілька днів після ДТП.  Інша справа, коли йдеться про такі дані 

(величини), які повинні бути точно зафіксовані на місці події відразу після ДТП 

та передані експерту, оскільки можуть бути втрачені, а обчислення таких 

параметрів як «швидкість руху до зіткнення», «можливість завершення 

маневру» та ін. неможливе без таких даних (величин). З огляду на це, 

підготовка фахівців до розслідування ДТП має охоплювати ознайомлення з 

процесом використання спеціальних знань, щоб розуміти значення окремих 

числових параметрів інформаційної моделі ДТП, які фіксуються в протоколах 

процесуальних дій на місці події. 

Підсумуємо сказане. Розробка алгоритмів дій поліції ґрунтується на тій 

інформаційній моделі, яку ми отримуємо на початковому етапі реагування та 

доповнюємо впродовж процесу розслідування нововиявленими даними. Тому 

до питання ефективного збирання, обробки, відтворення інформації, уніфікації 
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термінології, стандартизації опису фактів і процесів закордоном приділяється 

значна увага, адже саме це є запорукою достовірності отриманих відомостей та 

використання доказів у суді. В Україні останніми роками також посилюється 

увага до питання алгоритмізації дій поліції. Доцільно цей напрям розвивати з 

урахуванням іноземного передового досвіду і в сфері розслідування ДТП. 
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