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АНАЛІЗ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЗАХОДІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ 
ДОРОЖНЬОГО РУХУ В УКРАЇНІ ЗА ПЕРІОД (2011–2020) РОКИ

Анотація
Вступ. Небажаними наслідками стрімкого збільшення автомобільного парку є зростання 

рівня аварійності та кількості загиблих і травмованих в дорожньо-транспортних пригодах (ДТП). 
Позитивний досвід інших країн показує, що встановлення цільових показників щодо зменшення 
кількості жертв ДТП на автомобільних дорогах шляхом впровадження обґрунтованих заходів 
направлених на ліквідацію домінуючих причин виникнення аварійності є найефективнішим 
способом досягти бажаного результату щодо підвищення безпеки учасників дорожнього руху.

Проблематика. З огляду на величезні економічні збитки від скоєння ДТП, підвищення 
безпеки дорожнього руху є пріоритетним завданням в політиці багатьох країн світу упродовж 
останніх десятиліть. У зв’язку з цим міжнародне співтовариство приділяє значну увагу розробленню 
цільових програм та реалізації заходів з безпеки дорожнього руху, спрямованих на запобігання 
дорожньо-транспортному травматизму. Зокрема, Генеральна Асамблея ООН 02 березня 2010 р. 
прийняла Резолюцію № 64/255 «Підвищення безпеки дорожнього руху в усьому світі» якою було 
проголошено 2011–2020 роки «Десятиліттям дій щодо забезпечення безпеки дорожнього руху» з 
метою скоротити кількість смертей від травм, отриманих в результаті ДТП — на 50 %. Україна, через 
територію якої пролягає сім міжнародних транспортних коридорів [1], не залишилася осторонь 
вирішення загальної проблеми і приєдналася в 2011 році до ініціативи ООН щодо зниження рівня 
смертності унаслідок ДТП, щонайменше на 30 % [2]. Для оцінки досягнутого результату важливо 
проаналізувати статистику аварійності і встановити, чи вдалося досягнути намічених результатів 
завдяки впровадженню запланованих заходів з підвищення безпеки дорожнього руху.

Мета. У статті розглянуто динаміку аварійності та кількості жертв ДТП в Україні за період 
2011–2020 рр., а також проаналізовано основні причини скоєння ДТП на дорогах загального 
користування, зокрема на дорогах державного значення, з метою оцінки результату проведення 
Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху та надання рекомендацій щодо подальшого зниження 
показників смертності на вітчизняних дорогах.

Матеріали та методи. В дослідженні було застосовано метод статистичної обробки даних 
щодо кількості ДТП та їх жертв в Україні та метод системного аналізу факторів ризику, що були 
причиною скоєння ДТП.

Результати. Встановлено, що загальна кількість загиблих в ДТП за період 2011–2020 рр. 
скоротилася в Україні на 27,8 %, а на автомобільних дорогах загального користування на 44,0 %. 
Але, враховуючи що з 2014 р. відсутні дані про ДТП в АР Крим та частково в Донецькій та 
Луганській областях, розглянуто показник зменшення кількості загиблих на 100 ДТП і, результат 
свідчить про скромніші досягнення: в Україні вдалося досягнути зменшення кількості загиблих на 
100 ДТП на 14 %, а на автомобільних дорогах загального користування — лише на 5,4 %. 
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Висновки. Аналіз аварійності створює інформаційне підґрунтя для усвідомлення масштабу 
проблеми дорожнього травматизму, оцінки результату від впроваджених заходів з підвищення 
безпеки руху, динаміки позитивного чи негативного розвитку ситуації, а також дозволяє 
обґрунтовано планувати заходи з покращення дорожніх умов, направлені на зниження показників 
рівня смертності на автомобільних дорогах. 

Ключові слова: автомобільна дорога, аварійність, безпека дорожнього руху, дорожньо-
транспортна пригода, ДТП, загиблий, травмований.

Вступ

Швидке зростання автомобільного парку потребує безперервного спостереження за 
динамікою аварійності та впровадження економічно обґрунтованих заходів з підвищення безпеки 
дорожнього руху. Важливу роль в усвідомленні проблеми безпеки дорожнього руху в країні відіграє 
доступність інформації про стан аварійності, яка допомагає встановити найважливіші причини її 
виникнення. Безперечно, що зменшення рівня аварійності та тяжкості наслідків ДТП можливе лише 
за умови ретельного вивчення домінуючих причин виникнення аварій та ефективної інтерпретації 
результатів такого аналізу в цільові показники, які б могли поліпшити безпеку дорожнього руху. 
Виходячи з міжнародного досвіду встановлено, що достовірна статистична інформація про кількість 
і точне місцеположення ДТП допомагає визначити основні причини виникнення аварійності і дає 
можливість обґрунтовано планувати заходи з підвищення безпеки дорожнього руху на кращій 
професійній основі, а також оцінювати результати від впровадження цих заходів.

Для досягнення мети, поставленої у 2010 р. Резолюцією № 64/255 «Підвищення безпеки 
дорожнього руху в усьому світі» щодо скорочення рівня смертності від ДТП, Генеральна Асамблея 
ООН проголосила 2011-2020 рр. «Десятиліттям дій по забезпеченню безпеки дорожнього руху», 
до якого  у травні 2011 року приєдналася Україна. Цей план був покликаний вирішенню однієї з 
найбільших проблем людства — проблеми зниження смертності та травматизму на автомобільних 
дорогах і Україна, з огляду на вивчення позитивного досвіду інших країн щодо скорочення 
кількості жертв ДТП, теж зобов’язана керуватися подібними принципами у розробленні стратегії 
з дорожньої безпеки.

В рамках реалізації «Десятиліття дій по забезпеченню безпеки дорожнього руху» на 
вітчизняних дорогах, було розроблено Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в 
Україні [2], на основі якої було розроблено план заходів щодо реалізації Стратегії підвищення 
безпеки дорожнього руху на період до 2020 року та затверджено Державну програму підвищення 
рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року [3]. 

З метою оцінки отриманого результату важливо проаналізувати статистику аварійності і 
встановити, чи вдалося досягнути намічених результатів завдяки впровадженню запланованих 
заходів з підвищення безпеки дорожнього руху за згадане десятиріччя. Дані про аварійність 
необхідні для усвідомлення стану безпеки дорожнього руху в державі, простеження динаміки 
позитивного чи негативного розвитку ситуації, обґрунтованого планування заходів з безпеки 
дорожнього руху з огляду на виявлені закономірності домінуючих чинників ризику виникнення 
ДТП та їх негативних наслідків. Досвід успішних країн демонструє, що статистична інформація 
про ДТП, коли і де вони трапилися та які саме заходи можуть знизити їх кількість, чи зменшити 
тяжкість наслідків при скоєнні ДТП є необхідною підставою для вдалої боротьби із аварійністю.

Вирішення проблеми щодо зменшення смертності при скоєнні ДТП залишається головним 
завданням зацікавлених підприємств і суспільства в цілому. Детальна інформація про аварійність 
дає можливість обґрунтовано планувати ефективні заходи з підвищення безпеки дорожнього 
руху на професійній основі та оцінювати результат від впроваджених заходів. Надійність 
результату залежить від того, настільки точними і повними є дані про аварійність, оскільки ці дані 
характеризують чинники ризику, що впливають на виникнення ДТП та тяжкість їх наслідків. 
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Основна частина

Метою забезпечення безпеки дорожнього руху є зниження рівня аварійності, зменшення 
тяжкості наслідків від ДТП та забезпечення комфортних умов для всіх категорій учасників 
дорожнього руху. 

Розглянемо зміну показників аварійності та смертності на вітчизняних дорогах за 
період (2011–2020) рр., проголошений Генеральною Асамблеєю ООН «Десятиліттям дій щодо 
забезпечення безпеки дорожнього руху», що спонукає зупинити тенденцію до зростання числа 
випадків смерті в результаті ДТП. 

За період (2011–2020) рр., кількість загиблих в дорожніх аваріях в EU-27 зменшилася на 
36 % та становить в середньому 42 особи на 1 млн населення [4]. За цей же період, в Україні, цей 
показник знизився на 20,9 % — до 85 осіб і, нажаль, є одним з найвищих у європейському регіоні, 
що більше ніж вдвічі перевищує середньоєвропейський (рис. 1). 

Рисунок 1 — Порівняння кількості загиблих в ДТП на 1 млн населення в країнах ЄС та в 
Україні (2020 р.)

Стрімке збільшення кількості транспортних засобів призводить до зростання рівня 
аварійності та смертності внаслідок ДТП і тому підвищення безпеки дорожнього руху є 
пріоритетним завданням в політиці багатьох країн світу, у тому числі і в Україні. Темпи розвитку 
та модернізації мережі автомобільних доріг і дорожньої інфраструктури в Україні та обладнання їх 
сучасними технічними засобами забезпечення безпеки учасників дорожнього руху не поспівають 
за збільшенням автомобільного парку, що сприяє зростанню аварійності та впливає на тяжкість 
наслідків ДТП. 

На думку спеціалістів, вирішення проблеми ліквідації небажаних наслідків автомобілізації 
неможливе без встановлення вимірних цілей щодо зниження рівня аварійності, яких можна досягти 
лише шляхом визначення основних причин виникнення ДТП, розроблення та впровадження 
обґрунтованих заходів, спрямованих на їх ліквідацію, що безумовно має вплив на зменшення 
кількості загиблих та травмованих в ДТП. Аналіз причин виникнення аварійності дозволяє на 
кращій професійній основі планувати та впроваджувати першочергові та ефективні заходи з 
підвищення безпеки дорожнього руху, що і передбачено в статті 24 Закону України «Про дорожній 
рух».

У зв’язку з цим, останнім часом значна увага приділялася розробленню та реалізації 
практичних заходів з безпеки дорожнього руху, спрямованих на запобігання дорожньо-
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транспортному травматизму що спонукає зупинити тенденцію до зростання числа випадків смерті 
в результаті ДТП [3]. Але, нажаль, план заходів щодо реалізації Стратегії з підвищення рівня 
безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 р. розпочався з великим запізненням і, тому 
не всі заплановані заходи вдалося впровадити вчасно та в повній мірі у зазначений термін. І все ж 
таки, вжиті зусилля дали певний позитивний результат (рис. 2).

Рисунок 2 — Динаміка кількості загиблих в ДТП на 1 млн населення в Україні по роках

Як видно з рис. 2, показник кількості загиблих на 1 млн населення в Україні за період 2011–
2020 рр. поступово знижувався до 2016 р., а потім мав майже постійне значення і, дещо підвищився 
в 2020 р. Але, все ж таки, за десятилітній період вдалося досягнути зниження показника смертності 
в ДТП на 1 млн населення на 20,8 % (із 106 чол. до 85 чол.).

Загальна кількість ДТП в Україні (із загиблими чи травмованими та лише з матеріальним 
збитком) та ДТП із загиблими чи травмованими скромно, але зменшилася за період (2011–2020) рр. 
на 16 % та 28 % відповідно (рис. 3).

Примітка. З 2014 р. дані без АР Крим та частково Донецької і Луганської областей
Рисунок 3 — Динаміка усього ДТП та ДТП з постраждалими за десятирічний період в 

Україні

Слід відмітити, що на дорогах загального користування кількість усього ДТП за цей же 
період зменшилася на 30,3 %, а кількість ДТП із загиблими та/чи травмованими — на 43,8 % 
(рис. 4).
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Рисунок 4 — Динаміка усього ДТП та ДТП з постраждалими за десятирічний період на 
автомобільних дорогах загального користування

Загальна кількість загиблих у ДТП в Україні за десятирічний період (2011–2020) рр. знизилася 
на 27,8 % і, майже досягла проголошеної Генеральною Асамблеєю ООН мети щодо зменшення 
смертності на вітчизняних дорогах на 30 %, в рамках «Десятиліття дій щодо забезпечення безпеки 
дорожнього руху» (рис. 5).

Рисунок 5 — Динаміка кількості загиблих в ДТП в Україні за (2011–2020) рр.

Але потрібно не забувати і про кількість травмованих в ДТП, оскільки це трагедія для 
суспільства в цілому, рідних та близьких людей, що потрапили в ДТП. Слід зазначити, що кількість 
травмованих в ДТП в Україні зменшилася за період (2011–2020) рр. на 16,3 % (з 38 178 осіб до 31 
974 осіб). 

На автомобільних дорогах загального користування вдалося досягти кращого результату, де 
кількість загиблих в ДТП за цей же період знизилася на 44,0 %, а травмованих на 40,1 % (рис. 6).

Варто зазначити, що з 2014 року відсутня статистика ДТП по АР Крим та частково по 
Донецькій і Луганській областях. Тому, для об’єктивності, розглянемо відносні показники жертв 
аварійності в Україні на 100 ДТП (рис. 7).
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Примітка. З 2014 р. дані без АР Крим та частково Донецької і Луганської областей

Рисунок 6 — Динаміка кількості загиблих та травмованих в Україні у т. ч. на автомобільних 
дорогах загального користування

Рисунок 7 — Динаміка кількості загиблих та травмованих на 100 ДТП в Україні  

Як видно з рис. 7, кількість загиблих на 100 ДТП в Україні за період (2011–2020) рр. скромно 
знизилася з 15,7 чол. до 13,5 чол. А от кількість травмованих, після значного зростання в 2015 р. 
та 2018 р., майже повернулася до рівня 2011 року і становить 122,3 чол. на 100 ДТП. Викладене 
змушує зробити невтішні висновки про те, що рівень смертності на 100 ДТП в Україні з 2011 р. до 
2020 р. знизився лише на 14 %, що нижче запланованого відповідно до [2] показника — 30 %. Не 
вдалося, за вказаний період, досягнути і зменшення в Україні кількості травмованих на 100 ДТП.

Дещо гірша справа на дорогах загального користування, де кількість загиблих на 100 ДТП, 
за вказаний період, знизилася лише на 5,4 % (з 29,3 чол. до 27,7 чол.), а травмованих, навпаки, 
зросла на 7,0 %  (із 132,4 чол. до 141,7 чол.) (рис. 8). Варто зазначити, що значне збільшення 
кількості травмованих на 100 ДТП спостерігалося у 2017–2019 рр.

Рисунок 8 — Динаміка кількості загиблих та травмованих на 100 ДТП на автомобільних 
дорогах загального користування
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Нажаль, смертність на дорогах загального користування в середньому вдвічі вища ніж в 
цілому по Україні, що можна частково пояснити високими швидкісними режимами руху і невчасно 
наданою медичною допомогою постраждалим у ДТП, недосконалою системою захисту учасників 
дорожнього руху від помилок та порушенням Правил дорожнього руху. 

Отже, можна зробити висновки, що в рамках Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху 
за період (2011–2020) рр. загальна кількість загиблих у ДТП в Україні в цілому скоротилася на 
27,8 %, а на автомобільних дорогах загального користування — на 44,0 %. Але, слід відзначити, 
що з 2014 року в загальну статистику аварійності не увійшли дані по АР Крим та частково по 
Донецькій і Луганській областях.

Якщо ж розглянути відносні показники загиблих на 100 ДТП по Україні, то цей показник 
знизився на 14,0 %, а на автомобільних дорогах загального користування — лише на 5,4 %. Результат 
досить скромний. Тому в наступні роки потрібно більш ретельно планувати заходи з підвищення 
безпеки руху на основі детального аналізу причин виникнення ДТП, а також за результатами 
проведених перевірок безпеки автомобільних доріг, направлених на упередження виникнення 
аварійності та пом’якшення тяжкості наслідків ДТП згідно з [5]. 

Приклад аналізу основних чинників ризику виникнення аварійності на автомобільних 
дорогах загального користування 

Для вдалого управління безпекою автомобільних доріг необхідно проводити детальний 
аналіз аварійності, що і відображено в статті 24 Закону України «Про дорожній рух», де зазначено, 
що при виконанні робіт по ремонту і утриманню автомобільних доріг, вулиць та залізничних 
переїздів дорожньо-експлуатаційні організації у першочерговому порядку повинні здійснювати 
заходи щодо безпеки дорожнього руху на основі обліку і аналізу дорожньо-транспортних пригод, 
результатів обстежень і огляду автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, і передусім на 
аварійних і небезпечних ділянках та у місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод. Тобто, 
аналіз аварійності складає інформаційне підґрунтя для розроблення заходів з підвищення безпеки 
руху.

Отже, для ефективного планування заходів з підвищення безпеки руху потрібно установити 
перелік основних чинників ризику виникнення ДТП. Слід зазначити, чим детальніший і більш 
повний буде виконано аналіз ДТП, тим ефективніші заходи з підвищення безпеки учасників 
дорожнього руху будуть призначені. Аналіз аварійності та кількості жертв ДТП потрібно виконувати 
виходячи з наявних даних та досвіду виконавця, але обов’язково слід проаналізувати дані про види 
скоєних ДТП, розподіл їх за періодам року і порам доби, проаналізувати зафіксовані порушення 
Правил дорожнього руху та недоліки в утриманні автомобільних доріг. Окремо можна розглянути 
інші аспекти розподілу аварійності, наприклад, аналіз причин виникнення окремих видів ДТП чи 
ДТП, що сталися в темну пору доби тощо, що безумовно дозволить виявити додаткові чинники 
ризику, що впливають на виникнення аварійності. 

Для прикладу, розглянемо розподіл аварійності на автомобільних дорогах загального 
користування за видами пригод за 2020 р. (рис. 9). 

Із даних, що наведені на рис. 9, можна зробити висновок, що найбільша кількість загиблих 
у ДТП на автомобільних дорогах загального користування стається при «зіткненні», «наїзді на 
пішохода», «наїзді на перешкоду» та «наїзді на велосипедиста». Отже, при призначенні заходів 
з підвищення безпеки руху потрібно звернути особливу увагу на ділянки доріг з незабезпеченою 
видимістю, на організацію дорожнього руху на перехрестях та примиканнях доріг, на наявність в 
необхідних місцях пішохідних та велосипедних переїздів та обладнання їх якісними технічними 
засобами організації дорожнього руху, наявність та експлуатаційний стан тротуарів/велосипедних 
доріжок, видимість дорожніх знаків та розмітки, а також на стан узбіччя та наявність близько 
розташованих перешкод, а також на наявність і стан відведених майданчиків для паркування 
транспортних засобів.   
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Примітка. Види ДТП вказано без деталізації.
Рисунок 9 — Розподіл аварійності за видами пригод та кількість загиблих при скоєнні 

окремих видів ДТП на автомобільних дорогах загального користування (2020 р.)

Для більш точного визначення причини скоєння ДТП рекомендовано розглянути розподіл 
ДТП в темну пору доби (рис. 10).

Примітка. Види ДТП вказано без деталізації.
Рисунок 10 — Розподіл аварійності за видами пригод та кількість загиблих при скоєнні 

певних видів ДТП в темну пору доби на автомобільних дорогах загального користування (2020 р.)



Збірник наукових праць «ДОРОГИ І МОСТИ» www.dorogimosti.org.ua
ISSN 2524-0994 (Print), ISSN 2786-488X (Online). Dorogi i mosti, 2021. Issue 24

ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

142

Порівнюючи дані рис. 9 та рис. 10, можна зробити висновок, що в темну пору доби більша 
кількість загиблих в таких видах ДТП; «наїзд на пішохода» та «наїзд на велосипедиста», а також 
велика кількість загиблих залишається і при скоєнні ДТП «зіткнення». Отже, додатково потрібно 
дослідити забезпечення безпеки уразливих учасників дорожнього руху в темну пору доби, а саме: 
перевірити наявність та відповідність вимогам нормативних документів штучного освітлення 
наземних пішохідних переходів та велосипедних переїздів, тротуарів, пішохідних та велосипедних 
доріжок, видимість дорожніх знаків та розмітки у темну пору доби. 

Розглянувши, для прикладу, вид ДТП «наїзд на пішохода» з деталізацією, на дорогах 
державного значення за 2020 р., можна зробити висновок, що найбільша кількість ДТП сталася при 
переході пішохода через дорогу поза межами пішохідного переходу, коли пішохід рухався вздовж 
дороги у попутному напрямку, а також на нерегульованих пішохідних переходах чи коли пішохід 
стояв на проїзній частині (рис. 11). 

Рисунок 11 — Розподіл виду ДТП «наїзд на пішохода» на дорогах державного значення за 
порами доби (2020 р.)

В цілому на дорогах державного значення, більша частка виду ДТП «наїзд на пішохода» 
трапляється в темну пору доби і, слід зазначити, така тенденція зберігається протягом багатьох 
років. При скоєнні ДТП «зіткнення» — навпаки, більша їх частка трапляється у світлу пору доби, 
але вагомою їх частка залишається і в темну пору доби (рис. 12).

Отже, при розробленні заходів з підвищення безпеки дорожнього руху потрібно звернути 
особливу увагу на забезпечення видимості зони пішохідних переходів у темну пору доби (дорожніх 
знаків та розмітки), наявність пішохідного огородження (за потреби), наявність тротуарів/
пішохідних доріжок та їх експлуатаційний стан, освітлення зони пішохідних переходів та підходів 
до них.

З метою зменшення виду ДТП «зіткнення» потрібно звернути особливу увагу на видимість 
дорожніх знаків та розмітки, організацію дорожнього руху в межах перехресть, стан дорожнього 
покриття та узбіччя, наявність облаштованих зон для розвороту, наявність віражу на кривих у 
плані, забезпечення видимості у напрямку руху нормативним вимогам, наявність додаткових смуг 
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на підйом, забезпечення водовідведення з проїзної частини та узбіччя, наявність штучного 
освітлення в передбачених нормативними документами місцях, наявність майданчиків для стоянки 
транспортних засобів.

а) ДТП «наїзд на пішохода»;
б) ДТП «зіткнення».

Рисунок 12 — Порівняння розподілу ДТП «наїзд на пішохода» та «зіткнення» на дорогах 
державного значення за порами доби (2020 р.)

Розподіл ДТП «зіткнення» з деталізацією видів пригод та їх наслідки в темну пору доби 
наведено на рис. 13.

Рисунок 13 — Розподіл виду ДТП «зіткнення» на дорогах державного значення в темну 
пору (2020 р.)
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Із даних, що наведені на рис. 13, бачимо, що в темну пору доби на дорогах державного 
значення вагома частка ДТП із загиблими та/або травмованими — «зіткнення бокове» та при обгоні 
— «зіткнення любове». Слід звернути увагу на серйозність тяжкості наслідків ДТП при лобовому 
та боковому зіткненні (рис. 13). Тому, при розробленні заходів з підвищення безпеки дорожнього 
руху потрібно приділити особливу увагу організації дорожнього руху на перехрестях на ділянках з 
обмеженою видимістю у напрямку руху, звернути увагу на стан узбіччя та забезпечення видимості 
дорожніх знаків і розмітки у темну пору доби, а також на наявність зупинкових майданчиків 
маршрутних транспортних засобів та наявність майданчиків для стоянки транспортних засобів.

Щодо порушень Правил дорожнього руху, то слід зазначити, що на дорогах загального 
користування із року в рік при скоєнні ДТП переважають перевищення безпечної швидкості, 
порушення правил маневрування та недотримання дистанції (рис. 14 та рис. 15). При цьому,  
перевищення безпечної швидкості має серйозніші наслідки при скоєнні ДТП (рис. 15).

Рисунок 14 — Основні порушення Правил дорожнього руху при скоєнні всього ДТП на 
дорогах загального користування (2020 р.)

Рисунок 15 — Основні порушення Правил дорожнього руху при скоєнні ДТП із загиблими 
та/або травмованими на дорогах загального користування (2020 р.)
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Слід зазначити, що часто при перевищенні безпечної швидкості фіксують і «виїзд на смугу 
зустрічного руху» (6 %) та «порушення правил обгону» (4 %).

Подібна картина порушень Правил дорожнього руху спостерігається і на дорогах 
державного значення (табл. 1). 

Таблиця 1 
Порушення Правил дорожнього руху при скоєнні ДТП на дорогах державного значення 

(2020 р.)

Порушення Правил дорожнього руху, зафіксоване 
поліцією при оформленні ДТП (шифр, вид 

порушення)

Всього 
ДТП

Процент від 
всього ДТП

ДТП із 
загиблими та/або 

травмованими

Процент від ДТП 
із загиблими чи 
травмованими

01 Керування ТЗ у нетверезому стані 703 4,23 173 5,34
02 Перевищення встановленої швидкості 290 1,74 77 2,38
03 Перевищення безпечної швидкості 5 790 34,84 1 319 40,71
04 Невиконання вимог сигналів регулювання 63 0,38 20 0,62
05 Порушення правил перевезення пасажирів 4 0,02 1 0,03
06 Порушення правил маневрування 3 694 22,23 561 17,31
07 Порушення правил проїзду пішохідних 
переходів 42 0,25 37 1,14
08 Порушення правил проїзду зупинок 
громадського транспорту 1 0,01 0 0

09 Порушення правил користування 
освітлювальними приладами 11 0,07 3 0,09

10 Порушення правил надання безперешкодного 
проїзду 184 1,11 30 0,93

11 Порушення правил зупинки і стоянки ТЗ 45 0,27 2 0,06
12 Порушення правил проїзду залізничних 
переїздів 11 0,07 1 0,03
13 Порушення правил перевезення вантажів 105 0,63 4 0,12
14 Порушення правил буксирування 9 0,05 1 0,03
15 Порушення правил обгону 493 2,97 121 3,73
16 Виїзд на смугу зустрічного руху 537 3,23 207 6,39
17 Порушення правил проїзду перехресть 660 3,97 158 4,88
18 Управління несправним ТЗ 182 1,1 19 0,59
19 Недодержання дистанції 3 565 21,45 349 10,77
20 Перевтома, сон за кермом 85 0,51 34 1,05
21 Порушення правил проїзду великогабаритних 
та великовагових ТЗ 10 0,06 1 0,03
22 Перехід у невстановленому місці 80 0,48 69 2,13
23 Невиконання вимог сигналів регулювання 1 0,01 1 0,03
24 Неочікуваний вихід на проїзну частину 43 0,26 41 1,27
25 Пішохід у нетверезому стані 12 0,07 11 0,34

Аналізуючи дані табл. 1, бачимо, що особливо тяжкі наслідки при скоєнні ДТП трапляються 
при таких порушеннях Правил дорожнього руху: «перевищення безпечної швидкості» (40,7 %), 
«порушення правил маневрування» (17,3 %) та «недотримання дистанції» (10,8 %). Але, потрібно 
відзначити і інші порушення Правил дорожнього руху водіями, наприклад, «керування у нетверезому 
стані» (5,3 %), «порушення правил обгону» (3,7 %), «виїзд на смугу зустрічного руху» (6,4 %) та 
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«порушення правил проїзду перехресть» (4,9 %), які можуть бути зафіксовані при скоєнні ДТП як 
окремо, так і в сукупності з іншими порушеннями. Така тенденція порушень Правил дорожнього 
руху зберігається із року в рік, але для розроблення заходів з підвищення безпеки руху для кожної 
автомобільної дороги потрібно зробити індивідуальний аналіз. 

З урахуванням викладеного, при плануванні заходів з підвищення безпеки дорожнього 
руху при обстеженні доріг, потрібно звернути увагу на забезпечення видимості у напрямку руху,  
наявність додаткової смуги руху на підйом, організацію маршрутного орієнтування на транспортних 
розв’язках. У населених пунктах та на підходах до них потрібно розглянути можливість застосування 
засобів заспокоєння руху відповідно до [6].

Отже, для призначення ефективних заходів із зниження рівня аварійності та зменшення 
кількості жертв ДТП, вкрай важливо дослідити основні причини виникнення аварійності, які 
пов’язані з виникненням певного виду ДТП, часом доби, періодом року, видами порушень Правил 
дорожнього руху та недоліками в утриманні доріг тощо. Слід відзначити, що чим детальніший буде 
виконано аналіз ДТП, тим точніше будуть встановлені основні причини виникнення аварійності та 
призначено ефективні заходи з підвищення безпеки дорожнього руху. Досягнення запланованих 
результатів щодо  скорочення рівня аварійності та кількості жертв ДТП потребує постійного 
контролю отриманих результатів та регулярного корегування програми з підвищення безпеки всіх 
користувачів дорожнього руху. 

Висновки

На сьогодні в Україні рівень смертності внаслідок ДТП поки що є одним з найвищих у Європі, 
хоча за період (2011–2020) рр., що проголошений Генеральною Асамблеєю ООН «Десятиліттям дій 
щодо забезпечення безпеки дорожнього руху», до якого приєдналася наша країна у травні 2011 р., 
вдалося досягнути зниження показника смертності в ДТП на 1 млн населення на 20,8 % (із 106 чол. 
до 85 чол.). 

Загальна кількість загиблих в ДТП за період 2011–2020 рр. скоротилася в Україні на 27,8 %, 
а на автомобільних дорогах загального користування на 44,0 %. Але, враховуючи що з 2014 р. 
відсутні дані про ДТП в АР Крим та частково в Донецькій та Луганській областях, було розглянуто 
зменшення відносного показника кількості загиблих на 100 ДТП і, результат свідчить про скромніші 
досягнення: в Україні вдалося досягнути зменшення кількості загиблих на 100 ДТП на 14,0 %, а на 
автомобільних дорогах загального користування — лише на 5,4 %. 

Отже, для досягнення позитивного результату щодо скорочення кількості жертв ДТП в 
Україні, вкрай важливо:

 – ставити вимірні цілі щодо скорочення кількості жертв ДТП на вітчизняних дорогах;
 – планувати та впроваджувати обґрунтовані заходи з підвищення безпеки руху за 

результатами детального аналізу основних причин скоєння ДТП, в першу чергу на дорогах з 
підвищеним рівнем аварійності;

 – проводити перевірку безпеки автомобільних доріг згідно з [5], метою якої є покращення 
дорожніх умов направлених на упередження виникнення аварійності та пом’якшення наслідків 
ДТП, якщо такі стануться;

 – контролювати виконання запланованих заходів з підвищення безпеки руху;
 – оцінювати отриманий результат проведеної роботи.

Необхідно також переглянути і сам підхід до проблеми зменшення кількості жертв ДТП. 
Тобто, головним завданням при розробленні заходів з покращення дорожніх умов  повинно стати 
не пошук винних і перекладання вини тільки на учасників дорожнього руху, а впровадження 
превентивних заходів, направлених на запобігання можливості допущення помилок (особливо це 
стосується мало захищених учасників дорожнього руху: пішоходів, велосипедистів), а у випадку 
скоєння ДТП, пом’якшення їх наслідків згідно з [5]. 
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Додатковим дієвим стимулом для скорочення кількості жертв ДТП є доступність в 
суспільстві даних про аварійність та основні причини їх виникнення, пропаганда ЗМІ щодо 
дотримання Правил дорожнього руху.  
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ANALYSIS AND RESULTS OF MEASURES TO ENSURE ROAD SAFETY IN UKRAINE 
FOR THE PERIOD (2011–2020)

Abstract 
Introduction. Undesirable consequences of fast increase of the vehicle fleet are an increase in the 

level of accident rate and the number of deaths and injuries in traffic accidents (hereinafter accidents). The 
positive experience of other countries shows that objectives indicators for reducing the number of traffic 
accident victims by implementing reasonable measures to eliminate the dominant causes of accidents is 
the most effective way to achieve the desired result in improving traffic safety.

Problem statement. Considering the enormous economic lost caused by traffic accidents, improving 
of traffic safety has been a priority in the policies of many countries around the world in recent decades. 
In this regard, the international community pays considerable attention to the development of targeted 
programs and implementation of traffic safety measures directed at preventing the road traffic injuries. 
In particular, on March 2, 2010, the UN General Assembly adopted Resolution No. 64/255 «Improving 
Traffic Safety Worldwide», which proclaimed the 2011–2020 «Decade of Traffic Safety Actions» to reduce 
deaths from injuries sustained as a result of traffic accident — by 50%. Ukraine, through which seven 
international transport corridors run [1], did not stay away from solving the common problem and joined 
in 2011 to the UN initiative regarding reducing the death rate due to traffic accidents by at least 30 % 
[2]. For evaluation of the achieved result, it is important to analyze the accident statistics and determine 
whether the planned results were achieved through the implementation of planned measures to improve 
traffic safety.

Purpose. The article considers the dynamics of accident rate and the number of traffic accidents 
victims in Ukraine for the period 2011–2020, as well as analyzes the main causes of traffic accidents on 
the public roads, including roads of state importance, to evaluate the outcome of the Decade of Traffic 
Safety Actions and providing the recommendations for further decreasing of mortality on domestic roads.

Materials and methods. The study used the method of statistical processing of data on the number 
of accidents and their victims in Ukraine and the method of systematic analysis of risk factors that 
contributed to the accidents.

Results. It is determined that the total number of fatalities in traffic accidents for the period 2011–
2020 decreased in Ukraine by 27.8 %, and on the public roads — by 44.0 %. However, considering that 
since 2014 there are no data on traffic accidents in Autonomous Republic of Crimea and partly in Donetsk 
and Luhansk regions, the indicator of decreasing of deaths per 100 traffic accidents and the result shows 
more modest achievements: in Ukraine it was possible to reduce deaths by 100 traffic accidents per 100 
14 %, and on the public roads — only 5.4 %.

Conclusions. Accident rate analysis provides an information basis for understanding the scale of 
the problem of traffic injuries, evaluating the results of implemented measures to improve traffic safety, the 
dynamics of positive or negative developments, and allows to plan reasonably the  measures to improve 
road conditions to reduce mortality on roads.

Keywords: road, accident, road safety, traffic accidents, dead, injured.


