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АНАЛІЗ СЕЗОННИХ ЗМІН АВАРІЙНОСТІ НА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ 
ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТАТИСТИКУ ДТП

Анотація
Вступ. В сучасному світі, де кожного дня стає дедалі більше і більше транспортних засобі, все 

гостріше постає питання безпеки дорожнього руху. Найбільш перспективним методом управління 
безпекою дорожнього руху, на наш погляд, є аналіз статистичних даних про дорожньо-транспортні 
пригоди (далі ДТП), який дає можливість визначити рівень аварійності, причини виникнення ДТП, 
оцінити ефективність впроваджених заходів з підвищення безпеки дорожнього руху тощо.

Проблематика. Оскільки головним завданням в забезпеченні безпеки руху є зниження 
аварійності і зменшення тяжкості наслідків від ДТП, а особливо зменшення ДТП зі смертельними 
наслідками до мінімуму, аналіз статистичних даних про ДТП відіграє основну роль і є невід’ємною 
частиною всебічного комплексного підходу у вирішенні питання управління безпекою дорожнього 
руху. 

Мета. Метою роботи є визначення особливостей сезонного розподілу аварійності та 
визначення факторів, які впливають на виникнення дорожньо-транспортних пригод протягом року.

Матеріали та методи. У статті використано метод порівняння і ототожнення, який показує 
вплив сезонних змін на виникнення дорожньо-транспортних пригод, та матеріали галузевої Бази 
даних обліку та аналізу ДТП (Road Safety Management (RSM), створеної в ДП «ДерждорНДІ»).

Результат. Проведене дослідження формування характеристик сезонних змін аварійності на 
мережі державних доріг України дозволить виявити особливості і закономірності річної динаміки 
виникнення дорожньо-транспортних пригод з визначенням місячних максимумів та встановити 
особливості сезонної стійкості показників аварійності.

Висновки. На основі проведеного аналізу встановлено, що показники сезонної зміни 
аварійності в Україні досить стійкі, оскільки зазнають лише незначних коливань протягом року. 
Якісний аналіз аварійності за різними показниками дає змогу визначити основні причини, 
що впливають на виникнення ДТП та тяжкісті їх наслідків. Врахування сезонних коливань 
аварійності дозволить раціонально спланувати діяльність транспортних організацій, направлену 
на попередження виникнення ДТП на автомобільних дорогах державного значення.

Ключові слова: аварійність, аналіз сезонних змін аварійності, безпека дорожнього руху, 
статистика дорожньо-транспортних пригод.

Вступ

Виникнення дорожньо-транспортних пригод — це досить гостра проблема як в Україні, 
так і в усьому світі. Так за 2020 рік за даними Національної поліції на дорогах України сталося 
168 107 ДТП, у тому числі із загиблими та/або травмованими — 26 140 , в яких 3 541 людина загинула 
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та 31 974 отримали травми різного ступеню тяжкості. З них на автомобільних дорогах державного 
значення трапилось 16 815 ДТП, у тому числі 4 582 ДТП із загиблими та/або травмованими, в яких 
1 279 людей загинуло та було травмовано 6 532 людини. 

Україна прийняла програму Генеральної асамблеї ООН «Десятиліття дій щодо забезпеченню 
безпеки дорожнього руху», яка має на меті знизити рівень аварійності та кількість загиблих в 
дорожньо-транспортних пригодах вдвічі за період 2011–2020 роки [1, 2].

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 від 
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.

Повністю попередити виникнення дорожньо-транспортних пригод неможливо, оскільки 
вони трапляються не тільки внаслідок несприятливих дорожніх умов. На їх виникнення впливає 
дуже багато факторів, які відносяться як до умов руху на автомобільній дорозі, так і до впливу 
самого транспортного потоку, окремого автомобіля, людського фактору, погодних умов тощо. 
Виявлення цих факторів неможливо уявити без використання статистичних даних про ДТП [3].

Основна частина

Аналізуючи аварійності, можна відмітити просторові та часові характеристики, притаманні 
дорожньо-транспортним пригодам. Просторовий розподіл аварійності по довжині дороги 
відображає відповідність експлуатаційного стану автомобільної дороги вимогам транспортного 
потоку, дає оцінку рівня аварійності як на окремих ділянках так і на дорозі в цілому. Часовий 
розподіл ДТП дає можливість виявити особливості їхньої динаміки в періоди різної тривалості 
(рік, місяць, доба тощо), циклічності, визначити найбільш небезпечні часові інтервали тощо. Таким 
чином часовий аналіз оперує річними, сезонними та добовим показниками [4].

У даній роботі ми зосередимось на аналізі сезонних змін аварійності на дорогах загального 
користування державного значення України. При внутрішньорічному аналізі ДТП на мережі 
державних доріг передбачається визначення річної динаміки аварійності для загального числа ДТП 
та ДТП із загиблими та/або травмованими, особливостей сезонного розподілу, а також розкриття 
можливих факторів, які впливають на виникнення дорожньо-транспортних пригод протягом року. 

Для проведення якісного аналізу аварійності необхідний значний обсяг інформації. Так в 
якості джерела вихідних даних для проведення аналізу були використані відомості про ДТП на 
автомобільних дорогах загального користування державного значення України за 2012-2020 роки, 
отримані із галузевої бази даних обліку і аналізу ДТП ДП «ДерждорНДІ», яка має відомості про 
час скоєння ДТП, місце, вид, порушення ПДР тощо [5].

У табл. 1 наведені вихідні дані, які використані в ході дослідження. Об’єм вихідних даних 
на державних дорогах України характеризується наступними цифрами: за вказаний період (2012–
2020 рр) зафіксовано 156 006 всього ДТП та 49 382 ДТП із загиблими та/або травмованими, в яких 
14 673 людини загинуло та 69 980 отримали травми різного ступеню тяжкості.

Для кращого сприйняття та аналізу вище наведених даних, на рис. 1 наведено розподіл 
ДТП за роками на державних дорогах України за 2012–2020 роки.
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Таблиця 1 
Кількість дорожньо-транспортних пригод на державних дорогах України за 2012–2020 рр.

Показники 
аварійності
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Всього 2 581 1 765 1 592 1 348 1 647 1 524 1 718 2 191 2 396 1 946 1 961 1 709
З загиблими 
та/або 
травмованими

620 523 362 407 548 525 562 733 776 730 694 610
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2013
Всього 2 245 2 081 1 300 1 519 1 268 1 483 1 747 1 980 2 236 1 786 1 862 1 823
З загиблими 
та/або 
травмованими

742 485 294 373 385 499 613 708 747 616 676 680

2014
Всього 1 642 1 657 1 234 1 306 1 307 1 229 1 294 1 481 1 611 1 359 1 556 1 476
З загиблими 
та/або 
травмованими

536 446 360 475 448 411 478 544 602 528 574 535

2015
Всього 1 574 1 015 788 773 979 969 1 082 1 397 1 573 1 470 1 554 1 378
З загиблими 
та/або 
травмованими

659 298 238 293 353 393 424 511 590 532 578 574

2016
Всього 1 715 1 504 1 020 949 1 129 1 182 1 193 1 334 1 152 1 279 1 378 1 558
З загиблими 
та/або 
травмованими

501 479 339 331 365 405 414 509 398 479 494 495

2017
Всього 1 554 1 359 1 219 1 084 1 274 1 244 1 215 1 584 1 526 1 353 1 453 1 426
З загиблими 
та/або 
травмованими

431 379 309 317 415 415 461 544 503 445 442 456

2018
Всього 1 622 1176 1 143 1 331 1173 1 200 1278 1588 1682 1378 1426 1314
З загиблими 
та/або 
травмованими

450 334 313 288 335 364 408 425 495 459 456 375
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2019
Всього 1 544 1 383 941 988 1 155 1160 1 323 1 469 1 551 1 422 1 436 1 412
З загиблими 
та/або 
травмованими

438 322 208 284 332 331 386 443 446 442 444 408

2020
Всього 1 779 1 136 1 129 1 009 808 1 242 1 466 1 653 1 824 1 595 1 686 1 488
З загиблими 
та/або 
травмованими

478 340 307 278 227 355 389 397 489 430 469 423

Примітка. Дані представлені без врахування ДТП в АР Крим та частково Донецькій та Луганській областях.
 

Рисунок 1 — Динаміка аварійності на державних дорогах України за 2012–2020 рр.

Як можемо спостерігати, у період з 2012 по 2015 рік на автомобільних дорогах загального 
користування державного значення спостерігається зниження загальної кількості ДТП досягаючи 
свого мінімуму у 2015 році — 14 552 ДТП. Починаючи з 2016 року рівень аварійності поступово 
зростає, коливаючись в межах від 15 393 до 16 815. 

Що стосується ДТП із загиблими та/або травмованими, починаючи з 2012 по 2019 рік 
рівень аварійності поступово знижується, досягаючи мінімуму у 2019 році — 4 484 ДТП. Проте з 
2020 року кількість ДТП зростає до значення – 4 582 ДТП.

Розподіл ДТП за місяцями на мережі державних доріг (рис. 2) дає змогу прослідкувати 
внутрішньорічну динаміку аварійності. Слід відмітити, що показники внутрішньорічної аварійності 
в різні роки мають свою індивідуальні показники,  проте з графіка видно, що при цьому всьому 
між ними спостерігаються риси подібності. На фоні річних коливань аварійності з врахуванням 
окремих місяців можна виділити тенденції сезонних коливань, характеристики яких притаманні 
всьому періоду аналіз. 

У представленому нижче графіку (рис. 3) включені сумарні показники аварійності за  
2012–2020 рр., які дозволяють оцінити особливості сезонної динаміки аварійності, а також 
багаторічні тенденції цієї змінності. Так в період з 2012 по 2020 рік на державних дорогах України 
зафіксовано 156 006 ДТП, у тому числі із загиблими та/або травмованими 49 382 ДТП, в яких 
14 613 людей загинуло та 69 980 отримали травми різного ступеню тяжкості. 

Кінець таблиці 1 
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Рисунок 2 — Розподіл загальної кількості ДТП за роками на державних дорогах України 

Рисунок 3 — Розподіл сумарних показників аварійності на державних дорогах України за 
2012–2020 рр.

Аналізуючи даний графік можна відмітити, що чітко виражений річний максимум 
загальної кількості дорожньо-транспортних пригод (16 256) припадає на грудень. Зауважимо, що 
максимальне значення ДТП із загиблими та/або травмованими (5 046) припадає на серпень. У той 
самий час, мінімальні показники аварійності для загальної кількості ДТП (10 307) та для ДТП із 
загиблими та/або травмованими (2 730) припадають відповідно на березень та лютий. 

Для кращого сприйняття і розуміння вище представлених даних було розраховано 
коефіцієнт місячної нерівномірності (сезонності) ,              який являє собою відношення фактичної 
кількості ДТП в конкретний місяць до його середньомісячного значення [6]:

K
N
Nceз

міс.= .ДТП
ДТП

сер.ДТП

(1)

K
ceзДТП
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На рис. 4 представлено графік зміни величини на державних дорогах України протягом 
9 років.

Рисунок 4 — Коефіцієнт місячної нерівномірності (сезонності) ДТП із загиблими та/або 
травмованими за 2012–2020 рр.

На рис. 5 наведено сумарні показники коефіцієнта сезонності ДТП за 2012–2020 рр. 
З графіка видно, що показники коефіцієнта сезонності коливаються в діапазоні 0,80–1,24 для 
загальної кількості ДТП та 0,67–1,23 для ДТП із загиблими та/або травмованими. Це вказує на 
те, що, відносно річного середньомісячного показника аварійності (рівний 1,0) протягом року 
динаміка аварійності коливається в межах (23–33) % для загальної кількості ДТП та (20–24) % для 
ДТП із загиблими та/або травмованими. Слід відмітити, що на відміну від загального розподілу за 
кількістю ДТП, розподіл за коефіцієнтом місячної нерівномірності дає змогу побачити, що в період 
з травня по листопад середні показники сезонності для ДТП із загиблими та/або травмованими 
перевищують показники для загальної кількості ДТП. 

Рисунок 5 — Сумарні показники коефіцієнта місячної нерівномірності ДТП із загиблими 
та/або травмованими на державних дорогах України за 2012–2020 рр. 

Загалом можна сказати, що зниження кількості ДТП спостерігається в зимово-весняний 
період. Починаючи з квітня аварійність поступово зростає, досягаючи свого локального максимуму 
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у липні, серпні та грудні. Ця тенденція виглядає достатньо стійкою, оскільки з року в рік значення 
коефіцієнта сезонності змінюється незначно.

Високий рівень аварійності в літній період спровокований високою транспортною 
активністю, оскільки у значної частини населення починається сезон відпусток, активно тривають 
аграрні роботи тощо. З настанням осінньо-зимового періоду продовжується зростання аварійності, 
досягаючи річного максимуму у грудні. Це можна пояснити погіршенням метеорологічних умов, 
до яких водіям доводиться пристосовуватись. У грудні кількість ДТП зростає переважно у зв’язку з 
великою ймовірністю поганих погодних явищ у цей час (снігопади, ожеледиця тощо) та найнижчою 
тривалістю світлового дня. Помітний спад кількості аварій в перший місяць року зумовлений 
протяжними святами, у ході яких значна частина населення не користується транспортними 
засобами та підвищеною уважністю водіїв, спричиненою поганими метеорологічними умовами.

Висновки

Таким чином виконаний часовий аналіз ДТП на державних дорогах України дозволив 
виявити особливості і закономірності річної динаміки аварійності з визначеними місячними 
максимумами, оцінивши вплив факторів на виникнення ДТП (характеристики активності людей, 
метеорологічних умов тощо). 

На основі проведеного аналізу можна сказати, що показники сезонної зміни аварійності 
в Україні досить стійкі, оскільки зазнають лише незначних коливань протягом року. При цьому 
погодні умови і зміна сезонної активності людей виступають основним фактором, що впливає на 
річне коливання аварійності.

Врахування сезонного зростання і спаду аварійності дозволить раціонально планувати 
діяльність транспортних організацій, направлену на попередження виникнення дорожньо-
транспортних пригод на дорогах країни.
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ANALYSIS OF SEASONAL CHANGES OF ACCIDENT LEVEL ON THE ROADS OF STATE 
IMPORTANCE AND THEIR IMPACT ON ROAD ACCIDENTS STATISTICS

Abstract 
Introduction. In the modern world, where more and more vehicles appear every day, the issue 

of traffic safety is becoming more acute. The most prospective method of traffic safety management, on 
our opinion, is the analysis of statistical data on road accidents (hereinafter accidents), which allows to 
determine the accident levele, causes of accidents, evaluate the effectiveness of implemented measures to 
improve traffic safety and more.

Problem Statement. As the main task of traffic safety ensuring is to reduce accident level and 
severity of the accidents consequences, and especially to reduce accidents with fatalities to a minimum, 
the analysis of accident statistics data plays a key role and is an integral part of a comprehensive approach 
to solve the issue of the traffic safety management. 

Purpose. The purpose of the work is to determine the features of the seasonal distribution accidents 
and identification of factors that affect the occurrence of road accidents during the year

Materials and method. The article uses a method of comparison and identification, which shows 
the impact of seasonal changes on the occurrence of road accidents, and materials of the Road Safety 
Management (RSM) branch database which was created in the State Enterprise "DerzhDorNDI").

Results. The study of the formation of characteristics of seasonal changes in accident level on the 
network of state roads of Ukraine allows identifying the features and patterns of annual dynamics of road 
accidents with the definition of monthly maximum and determining the features of seasonal stability of 
accident level indexes.

Conclusions. Based on the analysis, it was found that the indicators of seasonal changes in accidents 
in Ukraine are quite stable, as they experience only minor fluctuations during the year. Qualitative analysis 
of accidents by various indicators allows determining the main causes that impact on the occurrence 
of accidents and the severity of their consequences. Taking into account the seasonal variability of the 
accident level allows rationally planning the activities of transport organizations directed on preventing 
road accidents on the roads of state importance.

Keywords: accident level, analysis of seasonal changes of accident level, traffic safety, statistics 
of road accidents.


