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Лекція № 21 

Тема : Кримінальні правопорушення  проти безпеки виробництва. 

Кримінальні правопорушення    проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту 
План: 

1. Поняття "безпека виробництва". Загальна характеристика кримінальних 

правопорушень  проти безпеки виробництва.  

2. Поняття безпеки руху та експлуатації транспорту. Загальна характеристика 

кримінальних правопорушень   проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту. 

3. Відповідальність за незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 

КК). 

4. Пошкодження об’єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів 

(ст. 292 КК). 
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Самостійна робота 

1. Відповідальність за порушення вимог законодавства про охорону праці (ст.. 

271 ККУ), за порушення  правил ядерної  або радіаційної безпеки (ст.. 274 ККУ).  

2. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту 

особами, які керують  транспортними засобами (ст.. 286 ККУ). 

 

1. Поняття "безпека виробництва". Загальна характеристика 

злочинів проти безпеки виробництва.  

Безпека виробництва – це такий технічний стан, при якому нейтралізується 

можливість вражаючого впливу на людей, майно і довкілля небезпечних та 

шкідливих виробничих факторів.  

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI-2010/UgolovPravoZag.pdf
http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/1685/1/Osnovna%20chastyna.pdf
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Родовим об’єктом злочинів проти безпеки виробництва є відносини, що 

забезпечують безпеку виробництва. 

Додатковими обов’язковими об’єктами всіх злочинів, що посягають на безпеку 

виробництва, виступають життя і здоров’я людини, а додатковими 

факультативними об’єктами злочинів, передбачених ст. 272–275, – власність і 

довкілля (екологічна безпека). 

Потерпілими від цих злочинів можуть бути або тільки працівники виробництва 

(ст. 271 і 272), або і працівники виробництва, і сторонні особи (ст. 273 і 274), або 

тільки сторонні особи (ст. 275 КК). 

Під виробництвом слід розуміти складну соціально-економічну і технічну відносно замкнуту 

систему, в основі функціонування якої лежить праця людини, спрямована на отримання суспільно 

корисного результату. Складовим елементом такої системи є технічні та правові норми. 

Об’єктивна сторона злочинів проти безпеки виробництва характеризується 

матеріальним складом, і тому вимагають встановлення діяння, наслідків і 

причинного зв’язку. 

Суспільно небезпечне діяння як ознака об’єктивної сторони проявляється в 

порушенні шляхом протиправної дії або бездіяльності вимог безпеки, що містяться в 

правилах безпеки праці та виробництва. При цьому порушення звичайно виглядає 

не як одиничний акт дії (бездіяльності), а представляє сукупність таких актів, 

систему, де порушується не одна, а різні вимоги безпеки.  

Під порушенням слід розуміти недотримання або неналежне дотримання вимог 

безпеки, передбачених правилами, або здійснення в ході виробничої діяльності дій, 

прямо заборонених правилами. 

Обов’язковою ознакою цих злочинів є наслідки. Вони можуть бути двох видів. 

Перший вид наслідків закон пов’язує зі створенням загрози загибелі людей чи 

настання інших тяжких наслідків (частини перші статей 272–275).  

Другий вид наслідків складають ті, настання яких пов’язане з спричиненням 

реальної шкоди. Це: “шкода здоров’ю потерпілого” (частини перші статей 271–275); 

“загибель людей” (частини другі статей 271–275) та “інші тяжкі наслідки” (частини 

другі статей 271–275). 

Створення загрози загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків має бути 

реальним, свідчити про появу в конкретному виробничому процесі або внаслідок 
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його такого небезпечного стану (погрози), коли із необхідністю можуть настати 

вказані в законі наслідки. 

Шкода здоров’ю потерпілого охоплює види виробничого травматизму або 

нещасних випадків із сторонніми виробництву, пов’язані із заподіянням одній особі 

середньої тяжкості тілесного ушкодження або заподіянням одній чи кільком особам 

легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров’я або 

незначну втрату працездатності. 

Загибель людей – це випадки смерті однієї або кількох осіб. 

Під іншими тяжкими наслідками слід розуміти випадки заподіяння тяжких 

тілесних ушкоджень хоч б одній людині або середньої тяжкості тілесних ушкоджень 

двом і більш особам. 

Суб’єкт злочинів проти безпеки виробництва – спеціальний. Це особи, які 

зобов’язані дотримуватися правил безпеки виробництва. 

Суб’єктивна сторона злочинів визначається їх об’єктивною стороною. Щодо 

порушення правил безпеки можуть мати місце умисел або необережність, щодо 

наслідків – тільки необережність (тобто змішана форма вини або необережність у 

чистому вигляді). Відношення суб’єкта до наслідків є визначальним, тому загалом 

злочини проти безпеки виробництва є необережними. 

Виходячи з викладеного, під злочинами проти безпеки виробництва потрібно 

розуміти суспільно небезпечні винні діяння, що порушують встановлені 

законодавчими та іншими нормативно-правовими актами вимоги безпеки 

виробництва, що призвели до настання передбачених кримінальним законом 

суспільно небезпечних наслідків, вчинені суб’єктом злочину. 

2. Поняття безпеки руху та експлуатації транспорту. Загальна 

характеристика злочинів проти безпеки руху та експлуатації 

транспорту. 

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту – це передбачені 

законом про кримінальну відповідальність суспільно небезпечні діяння, що 

посягають на суспільні відносини, які забезпечують безпеку руху та експлуатації 
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залізничного, повітряного, водного, автомобільного, міського електричного, а 

також магістрального трубопроводного транспорту. 

Родовим об’єктом злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту є 

суспільні відносини, які покликані забезпечувати безпеку руху та експлуатацію 

різних видів транспорту. 

Додатковим безпосереднім об’єктом даних злочинів може виступати життя і 

здоров’я особи, власність. 

Предметом злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту можуть 

бути: транспортні засоби, шляхи сполучення, споруди на них, транспортні 

комунікації, вокзали, засоби зв'язку, сигналізації, автоматизації, що забезпечують 

безпеку руху транспортних засобів. 

Деякі статті, що передбачають відповідальність за злочини даної категорії, містять вказівку на 

потерпілого (наприклад, працівники транспорту та близькі їм особи – ст. 280 КК; екіпаж і 

пасажири судна, з яким відбулося зіткнення, а також зустрінуті в морі або на іншому водному 

шляху особи, котрі зазнали лиха – ст. 284 КК). 

Об’єктивна сторона характеризуються переважно трьома обов’язковими 

ознаками: 

1) суспільно небезпечним діянням; 

2) суспільно небезпечними наслідками; 

3) причиновим зв’язком між суспільно небезпечним діянням і суспільно 

небезпечними наслідками. 

Переважна більшість з таких злочинів сконструйовано як злочини з матеріальним 

складом. Діяння у злочинах із матеріальним складом виявляються в дії чи 

бездіяльності особи (деякі злочини, наприклад, пошкодження шляхів сполучення і 

транспортних засобів можуть бути вчинені лише шляхом дії). Наслідки у статтях 

цього розділу КК передбачають вказівку на створення небезпеки для життя людей 

або настання інших тяжких наслідків – загибель (смерть) однієї чи кількох осіб, 

тяжкі, середньої тяжкості тілесні ушкодження, а також велику матеріальну шкоду, 

інші тяжкі наслідки. Встановлення причинового зв’язку між діянням і наслідками у 

транспортних злочинах передбачає призначення експертизи. 

Однак у розділі ХІ Особливої частини КК є також злочини з формальним складом 

(статті 276¹, 278, 280, 284, 285 КК). 
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У багатьох злочинах, які містяться в розділі XI Особливої частини КК, діяння 

виявляється в порушенні певних правил. Це означає, що диспозиції таких статей є 

бланкетними. 

Суб’єктом даних злочинів можуть бути фізичні осудні особи, які досягли 14-

річного (статті 277, 278, ч. 2 і 3 ст. 289 КК) або 16-річного віку (решта статей). Деякі 

злочини можуть вчинятися тільки спеціальними суб’єктами (наприклад, 

працівником залізничного, водного чи повітряного транспорту – ст. 276 КК; 

капітаном судна – ст. 284 КК; особою, яка відповідає за технічний стан або 

експлуатацію транспортних засобів – ст. 287 КК). 

Суб’єктивна сторона характеризуються залежно від складності її об'єктивної 

сторони. Злочини з формальним складом вчинюються з прямим умислом. У 

злочинах з матеріальним складом необхідно встановлювати психічне ставлення 

особи до діяння і його наслідків, що має важливе значення для кваліфікації. 

Переважна більшість злочинів, передбачених даним розділом характеризується 

змішаною формою вини – умисел щодо діяння і необережність щодо наслідків. 

Саме відношення особи до наслідків визначає злочини цієї категорії, як необережні. 

 

3. Відповідальність за незаконне заволодіння транспортним 

засобом (ст. 289 КК). 

Основним безпосереднім об’єктом злочину є контрольоване використання 

автомобільного транспорту. 

Додатковим безпосереднім об’єктом даного злочину може виступати здоров’я 

особи, власність. 

Предметом злочинного посягання можуть всі види автомобілів, трактори та інші 

самохідні машини, трамваї і тролейбуси, а також мотоцикли та інші механічні 

транспортні засоби, які вказані у примітці до ст. 286 КК.  

Об’єктивна сторона характеризується діями по незаконному заволодінню 

транспортним засобом. 

Незаконне заволодінню транспортним засобом – це умисне, протиправне 

вилучення його з будь-якою метою у власника або законного користувача  всупереч 

їх волі (з місця стоянки чи під час руху) шляхом запуску двигуна, буксирування, 
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завантажування на інший транспортний засіб, примусового відсторонення 

зазначених осіб від керування, примушування їх до початку чи продовження руху 

тощо. Таке заволодіння може бути вчинене таємно або відкрито, шляхом обману чи 

зловживання довірою, із застосуванням насильства або погроз. 

Злочин визнається закінченим з моменту, коли транспортний засіб почав рухатись 

унаслідок запуску двигуна чи буксирування, а якщо заволодіння відбувається під 

час руху транспортного засобу, – з моменту встановлення контролю над ним.  

Проникнення в кабіну, гараж чи інше сховище, спробу запустити двигун або 

буксирувати транспортний засіб з метою заволодіння  ним необхідно розглядати як 

замах на вчинення злочину. 

Не є незаконним заволодіння транспортним засобом у стані крайньої 

необхідності, наприклад, для того, щоб терміново доставити тяжко хвору людину до 

лікарні, приборкати стихійне лихо, усунути іншу небезпеку, яка загрожує людям, 

інтересам суспільства чи держави. 

Суб’єктом злочину є фізична осудна особа, що досягла 16-річного віку (ч. 1 ст. 

289 КК), а за частинами 2 і 3 ст. 289 КК – 14-річного віку. 

Суб’єктом злочину,  передбаченого ст. 289 КК не  можна визнавати осіб, які є  

співвласниками  або законними користувачами транспортного засобу; працівників   

підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, котрі без 

належного дозволу здійснили поїздку на закріпленому за ними транспортному 

засобі; а також службових осіб, наділених повноваженнями щодо використання чи  

експлуатації  транспортних засобів. 

Суб’єктивна сторона характеризується умисною формою вини.  

Кваліфікуючими ознаками злочину є дії, вчинені: 

1) повторно (тобто вчинення таких дій особою, яка раніше вчинила незаконне 

заволодіння транспортним засобом або злочин, передбачений   ст.ст. 185, 186, 187, 

189-191, 162, 410 КК);  

2) за попередньою змовою осіб (має місце у випадках, коли дві особи і більше 

заздалегідь, тобто до початку виконання дій, які становлять об’єктивну сторону 

злочину, домовилися про спільне його вчинення, незалежно від того, хто з них 

керував цим засобом);  
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3) поєднані із насильством, що не є небезпечним для життя або здоров’я 

потерпілого або з погрозою застосування такого насильства (заподіяння легкого 

тілесного ушкодження, що не призвело до короткочасного розладу здоров’я або 

короткочасної втрати працездатності, а також вчинення інших насильницьких дій 

(нанесення ударів, побоїв, обмеження чи незаконне позбавлення волі за умови, що 

вони не були небезпечними для життя чи здоров’я в момент заподіяння);  

4) з проникненням у приміщення чи інше сховище (таємне чи відкрите (із 

застосуванням погрози чи насильства) вторгнення у приміщення чи інше сховище, у 

які особа не має доступу із умислом вчинення незаконного заволодіння 

транспортним засобом будь-яким способом. 

5) якщо вони завдали значної матеріальної шкоди (ч. 2 ст. 289 КК);  

6) організованою групою (поняття організованої групи визначається із 

врахуванням ст. 28 КК);  

7) поєднані із насильством, небезпечним для життя або здоров’я потерпілого або з 

погрозою застосування такого насильства (заподіяння легкого тілесного 

ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я або короткочасну 

втрату працездатності, середньої тяжкості або тяжкого тілесного ушкодження, а 

також інші насильницькі дії, які не призвели до вказаних наслідків, але були 

небезпечними для життя чи здоров’я в момент заподіяння. До останніх, зокрема, 

слід відносити насильство, що призвело до втрати свідомості чи мало характер 

мордування, здушення шиї, застосування електроструму, зброї, спеціальних знарядь 

тощо);  

8) якщо вони завдали великої матеріальної шкоди (ч. 3 ст. 289 КК). 

Відповідно до частин 2, 3 ст. 289 КК та п. 3 примітки до цієї статті матеріальну 

шкоду слід визнавати значною в разі заподіяння  реальних збитків на суму від 100  

до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а великою – на суму понад 

250 таких мінімумів. 

У ч. 4 ст. 289 КК передбачений спеціальний вид звільнення від кримінальної 

відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом, яке здійснюється 

за наявності сукупності таких умов: 
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1) особа вперше вчинила дії, передбачені цією статтею (за винятком випадків 

незаконного заволодіння транспортним засобом із застосуванням будь-якого 

насильства до потерпілого чи погрозою застосування такого насильства); 

2) особа добровільно заявила про це правоохоронним органам; 

3) особа повернула транспортний засіб власнику; 

4) особа повністю відшкодувала завдані збитки. 

 

4. Пошкодження об’єктів магістральних нафто-, газо- та 

нафтопродуктопроводів (ст. 292 КК). 

Основним безпосереднім об’єктом злочину є безпека експлуатації 

трубопровідного транспорту.  

Додатковим обов’язковим об’єктом даного злочину може виступати життя і 

здоров’я особи, власність, довкілля. 

Предметом злочинного посягання є: 

 магістральні нафто, газо і нафтопродуктопроводи  - технологічний комплекс, 

що функціонує як єдина система, до якої входить окремий трубопровід з 

усіма об’єктами і спорудами, пов’язаними з ним єдиним технологічним 

процесом, або кілька трубопроводів, якими здійснюються транзитні, 

міждержавні, міжрегіональні поставки продуктів транспортування 

споживачам, або інші трубопроводи, спроектовані та побудовані згідно з 

державними будівельними вимогами щодо магістральних трубопроводів; 

 відводи від них;  

 засоби автоматики - комплекс спеціальних технічних пристосувань, що 

забезпечують автономне функціонування магістрального трубопроводу; 

 засоби зв’язку;  

 засоби сигналізації;  

 інші об’єкти та споруди, технологічно пов’язані з системою магістральних 

трубопроводів (насосні станції нафтоперекачки, нафтосховища, 

газокомпресорні станції тощо).  

Об’єктивна сторона включає три обов’язкові ознаки:  
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1) пошкодження або руйнування магістральних нафто-, газо- або 

нафтопродуктопроводів, відводів від них, а також технологічно пов’язаних з ними 

об’єктів, споруд, засобів автоматики, зв’язку, сигналізації; 

Пошкодження – це приведення їх в стан, коли вони частково або на деякий час втрачають 

придатність для використання і повернення їх до роботи не вимагає капітального ремонту. 

Руйнування – це повне або часткове знищення даних об’єктів до стану непридатності 

подальшого цільового використання. 

2) наслідки у вигляді: 

 порушення нормальної роботи вказаних трубопроводів (повне або часткове 

припинення подачі газу або нафтопродуктів трубопроводом, зниження 

тиску, погіршення якісного складу продукту або його окремих 

характеристик тощо); 

 спричинення небезпеки для життя людей (створення внаслідок 

пошкодження або руйнування трубопроводу або інших предметів цього 

злочину умов, за яких могла статися реальна загроза життю людей 

(затоплення нафтопродуктами, отруєння газом, тощо); 

3) наявність причинного зв’язку між дією та вказаними наслідками. 

Злочин вважається закінченим з моменту пошкодження або руйнування 

магістрального нафто-, газо- і нафтопродуктопроводу або інших вказаних у статті 

об’єктів, якщо внаслідок цього була порушена нормальна робота трубопроводу або 

створена небезпека для життя людей. 

Суб’єктом злочину є фізична осудна особа, що досягла 16-річного віку. 

Суб’єктивна сторона характеризується прямим або непрямим умислом щодо 

пошкодження або руйнування об’єктів магістральних нафто-, газо- та 

нафтопродуктопроводів. Відношення до наслідків, передбачених у ст. 292 КК, 

характеризується необережною формою вини.  


