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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
НА БЕЗПЕКУ УРАЗЛИВИХ УЧАСНИКІВ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Анотація
Вступ. Розвиток та модернізація мережі автомобільних доріг і дорожньої інфраструктури в 

Україні потребує обладнання її сучасними технічними засобами організації дорожнього руху, щоб 
забезпечити безпеку всіх учасників дорожнього руху.

Проблематика. Значна кількість дорожньо-транспортних пригод (далі — ДТП) та тяжкість 
наслідків від них, особливо за участі уразливих учасників дорожнього руху, потребує влаштування 
технічних засобів організації дорожнього руху. 

Мета. Забезпечення безпеки дорожнього руху, зменшення тяжкості наслідків від ДТП та 
забезпечення безпечних і комфортних умов для уразливих учасників дорожнього руху.

Матеріали та методи. У статті використано діючі стандарти України, практичний досвід, 
здобутий при проведені перевірок безпеки автомобільних доріг та обстежені ділянок (місць) 
концентрації ДТП, а також матеріали галузевої Бази даних обліку та аналізу ДТП (Road Safety 
Management (RSM) створеної в ДП «ДерждорНДІ»).

Результат. Встановлено, що влаштування технічних засобів, особливо в місцях і ділянках 
концентрації ДТП, аварійно небезпечних ділянках автомобільних доріг запобігає зростанню 
аварійності, зокрема зменшується кількість ДТП з уразливими учасниками дорожнього руху.

Висновки. Автомобільна дорога є місцем підвищеної небезпеки. Для ефективного захисту 
та з метою унеможливлення виникнення ДТП з уразливими учасниками дорожнього руху одним 
із ефективних заходів є превентивна протидія аварійності, а саме правильне (нормативне) 
влаштування технічних засобів організації дорожнього руху.

Ключові слова: аварійність, безпека дорожнього руху, дорожньо-транспортні пригоди, 
технічні засоби, уразливі учасники. 

Вступ

Проблемі забезпечення безпеки дорожнього руху (далі — БДР) на автомобільних дорогах 
приділяють велику увагу у всіх країнах світу у зв’язку з великою кількістю осіб, які загинули чи 
були травмовані, у переважній кількості це саме уразливі учасники дорожнього руху — пішоходи, 
велосипедисти. 

Попередити виникнення аварійності повністю неможливо, оскільки ДТП трапляються не 
тільки внаслідок несприятливих дорожніх умов. На їх виникнення впливає дуже багато чинників, 
які відносяться як до умов руху на автомобільній дорозі, так і до впливу самого транспортного 
потоку, окремого автомобіля, людського фактора, погодних умов тощо.

Таким чином важливу роль у забезпеченні безпечних і комфортних умов руху відіграють 
технічні засоби організації дорожнього руху, які спрямовані на упередження виникнення ДТП та 
зменшення тяжкості наслідків у разі їх скоєння, так звана «все вибачаюча інфраструктура».  
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Основна частина

Основне призначення технічних засобів організації дорожнього руху є регулювання, 
забезпечення безпеки, автоматичний контроль транспортних і пішохідних потоків, до них 
відносяться: дорожні знаки, дорожня розмітка, освітлення, транспортні та пішохідні огородження 
різних типів, світлофорне обладнання, вставки розмічальні дорожні, сигнальні стовпчики, 
інформаційні табло, автоматичні системи тощо.

Уразливі учасники дорожнього руху — це учасники дорожнього руху, яких не захищено 
спеціальними конструкціями транспортного засобу (загальне визначення для пішоходів  та 
велосипедистів).

Пішоходи та велосипедисти — найбільша група учасників дорожнього руху, різної вікової 
категорії, також є найбільш уразливою категорією учасників дорожнього руху.

 За інформацією галузевої Бази даних обліку та аналізу ДТП за 2021 рік на автомобільних 
дорогах України було зафіксовано 7 509 ДТП «Наїзд на пішохода» у них загинуло 1 148 осіб, 
6 849 осіб отримали травми різного ступеня та 1 355 ДТП «Наїзд на велосипедиста» у них загинуло 
195 осіб, 1 208 осіб отримали травми різного ступеня, що становить 30,62 % та 5,53 % відповідно, 
від загальної кількості ДТП із загиблими та /або травмованими 24 520 ДТП (рис. 1).

Рисунок 1 — Розподіл ДТП із загиблими та/або травмованими  в Україні за 2021 рік 

Як видно з графіка досить великий відсоток ДТП із загиблими та/або травмованими 
відбувається з уразливими учасниками дорожнього руху, а саме з пішоходами. Тому при новому 
будівництві, ремонтних роботах, під час експлуатаційного утримання автомобільних доріг, 
необхідно належним чином приділяти увагу влаштуванню технічних засобів організації дорожнього 
руху.

Також слід зазначити, що відсутність технічних засобів організації дорожнього руху 
значно збільшує вірогідність виникнення ділянок з підвищеною аварійністю та місць (ділянок) 
концентрації ДТП.

Розглянемо більш детально види технічних засобів організації дорожнього руху та їх вплив 
безпеку уразливих учасників дорожнього руху.
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Дорожні знаки
Дорожній знак — стандартизований графічний малюнок, що встановлюється край 

дороги для повідомлення визначеної інформації учасникам дорожнього руху, один із засобів 
регулювання дорожнього руху.

Дорожні знаки (додаток 1 Правил дорожнього руху) поділяють на сім груп (категорій):
1) Попереджувальні знаки. Червона окантовка. Інформують водіїв про наближення до 

небезпечної ділянки дороги і характер небезпеки. Під час руху по цій ділянці необхідно вжити 
заходів для безпечного проїзду. Мають трикутну форму. Фон — білий, малюнки — чорні.

2) Знаки пріоритету. Встановлюють черговість проїзду перехресть, перехрещень проїзних 
частин або вузьких ділянок дороги Форми бувають різними.

3) Заборонні знаки. Запроваджують або скасовують певні обмеження в русі, наприклад, 
розворот; забороняють рух певних транспортних засобів, наприклад, заборона руху для тракторів. 
Форма — кругла, фон — білий, колір малюнків — чорний.

4) Наказові знаки. Показують обов’язкові напрямки руху або дозволяють деяким категоріям 
учасників рух по проїзній частині чи окремих її ділянках, а також запроваджують або скасовують 
деякі обмеження. Форма — кругла, фон — синій, малюнки — білі.

5) Інформаційно-вказівні знаки. Запроваджують або скасовують певний режим руху, 
а також інформують учасників дорожнього руху про розташування населених пунктів, різних 
об’єктів, територій, де діють спеціальні правила. До цих знаків відносяться також покажчики 
напрямів і відстаней, кілометрові знаки, знаки з вказівкою назв міст і річок. Форма — квадрат або 
прямокутник, колір фону, як правило, синій (на автомагістралях — зелений), колір малюнків, як 
правило, білий.

6) Знаки сервісу. Інформують учасників дорожнього руху про розташування об’єктів 
обслуговування: автозаправних станцій, готелів, кемпінгів. Форма — прямокутна, колір фону — 
білий, колір малюнків — чорний, окантовка синя.

7) Таблички до дорожніх знаків. Уточнюють або обмежують дію знаків, разом з якими 
вони встановлені за часом (наприклад, тільки по буденних днях) або поширюючи їх тільки на певні 
категорії транспортних засобів (наприклад, тільки для вантажівок), або надають іншу додаткову 
інформацію. Форма — прямокутна, колір фону — білий, колір малюнка — чорний, окантовка — 
чорна.

Забороняється самовільно встановлювати, знімати, пошкоджувати чи закривати дорожні 
знаки, технічні засоби організації дорожнього руху (втручатись у їх роботу), розташовувати 
плакати, афіші, рекламні носії та встановлювати пристрої, які можуть бути прийняті за знаки та 
інші пристрої регулювання дорожнього руху або можуть погіршити їх видимість чи ефективність, 
осліпити учасників дорожнього руху, відволікти їхню увагу тощо.

Також важливою складовою дорожніх знаків є світлоповертальна плівка, вона 
використовується за для кращого зорового сприйняття  водієм дорожніх знаків в темну пору доби, 
або в умовах поганої видимості (рис. 2). 

У 2021 році на автомобільних дорогах загального користування державного значення 
відбулося 4 ДТП, супутньою причиною яких стали недоліки в експлуатаційному утриманні 
за кодом 11 «відсутність дорожніх знаків, передбачених дислокацією, або неправильне їх 
застосування», що становить 1,6 % від загальної кількості ДТП на автомобільних дорогах 
державного значення з супутньою причиною незадовільного утримання. 

Зазначимо, що відсутність інформаційно-вказівних дорожніх знаків на пішохідному 
переході в одному рівні з проїзною частиною або їх не правильне розташування (рис. 3) може 
вплинути на виникнення такого ДТП, як «Наїзд на пішохода» особливо в темну пору доби, або в 
умовах не достатньої видимості (сніг, дощ).

Дорожні знаки із жовтою «рамкою/облямівкою» (рис. 4) рекомендовано встановлювати 
на ділянках і місцях концентрації ДТП, ділянках із підвищеною аварійністю та ділянках, 
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де геометричні параметри автомобільної дороги не відповідають нормативним, щоб, так би 
мовити, підкреслити їх небезпеку. Також під час проведення ремонтних робіт, зміни умов руху 
рекомендовано встановлювати дорожні знаки із світлодіодами (підсвіткою).

Рисунок 2 — Видимість світлоповертальних плівок

Рисунок 3 — Зображення дорожніх знаків 5.38.1, 5.38.2 «Пішохідний перехід», які необхідно 
змістити до горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1 на нормативну відстань згідно з ДСТУ 4100

Дорожня розмітка
Дорожня розмітка — нанесені лінії, стрілки й символи на проїзній частині дороги, 

велосипедних доріжках, бордюрному камінні, торцевих частинах транспортних споруд, 
дорожньому огородженні тощо для інформування учасників дорожнього руху щодо умов руху, 
певних обмежень чи небезпеки для руху. Дорожня розмітка виникла на початку 20 століття з 
появою асфальтобетонних та цементобетонних доріг. Дорожню розмітку поділяють на групи та 
види. Встановлено дві групи розмітки: горизонтальна та вертикальна. Горизонтальну розмітку 
поділяють на поздовжню, поперечну й інші види (стрілки, острівці, знаки тощо) та може бути як 
постійною, так і тимчасовою. Тимчасова розмітка має пріоритет над постійною та регламентує 
порядок руху транспортних засобів по проїзній частині. Тимчасова дорожня розмітка має 
жовтий колір і створюється з матеріалів, які дозволяють її швидко демаркувати (видалити). У 
разі влаштування тимчасової розмітки видаляти постійну не потрібно. Вертикальна розмітка є 
сполученням червоного та білого кольорів (червоного з білим — для віддзеркалюваних елементів).
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Рисунок 4 — Зображення дорожніх знаків 5.38.1, 5.38.2 «Пішохідний перехід» з жовтою 
рамкою/облямівкою

Згідно зі статистичними даними у 2021 році на автомобільних дорогах загального 
користування державного значення 1,2 % від загальної кількості ДТП припало на ДТП з кодом 
13 «відсутність дорожньої розмітки або неправильне її застосування». Тобто через причину 
незадовільного утримання доріг. 

Відсутність дорожньої розмітки на проїзній частині або її не відновлення (рис. 5, рис. 6), 
ускладнює рух та підвищує рівень аварійності особливо в темну пору доби та в умовах поганої 
видимості, створює небезпеку для всіх учасників дорожнього руху, особливо для уразливих 
учасників дорожнього руху.  

Рисунок 5 — Зображення «стертої» не поновленої горизонтальної дорожньої розмітки

Рисунок 6 — Відсутня горизонтальна дорожня розмітка на покриті
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На пішохідному переході в місцях концентрації ДТП, ділянках з підвищеною аварійністю 
слід  наносити горизонтальну дорожню розмітку 1.14.2 червоно-білого кольору  згідно з ДСТУ 2587 
(рис. 7).

На дорогах з чотирма смугами руху розмітку пішохідного переходу слід влаштовувати 
з острівцями безпеки в бордюрі так, щоб пішохід рухався по острівцю проти руху зустрічного 
транспорту (рис. 8). Також потрібно позначати дорожньою розміткою смуги для велосипедного 
руху.

Рисунок 7 —   Зображення горизонтальної дорожньої розмітки пішохідного переходу 1.14.2

Рисунок 8  — Зображення горизонтальної дорожньої розмітки пішохідного переходу 1.14.2 
з острівцями безпеки

При стислих міських умовах з метою підвищення безпеки дорожнього руху для пішоходів 
та велосипедистів рекомендовано застосування дорожньої розмітки пішохідного переходу із 
розміткою 1.15 «Позначення місць, де проїзну частину перетинає доріжка для велосипедистів» 
(рис. 9). 

У населених пунктах з метою зниження швидкості при неможливості застосування інших 
дорожніх засобів з різних причин, рекомендовано звужувати ширину смуг руху розміткою.

Для привернення уваги водіїв у місцях з підвищеною аварійністю, а саме великої кількості 
такого виду ДТП як «Наїзд на пішохода», слід наносити дублювання на проїзній частині зображення 
(пінктограми) дорожніх знаків розміткою 1.29 згідно з ДСТУ 2587 (рис. 10).

Для допомоги орієнтації в просторі пішоходам, що страждають порушенням зору 
наносять тактильне покриття, текстурованим індикатором поверхні землі, розташованим на 
тротуарах.
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Рисунок 9 — Зображення горизонтальної дорожньої розмітки пішохідного переходу 1.14.2 
із розміткою 1.15 «Позначення місць, де проїзну частину перетинає доріжка для велосипедистів»

Рисунок 10 — Зображення дублювання розміткою 1.29 дорожнього знаку 1.32 «Пішохідний 
перехід»

Освітлення
У 2021 рік на автомобільних дорогах загального користування державного значення, 

відбулося 6 653 ДТП у темну пору доби із них 5 940 ДТП в ночі, 253 ДТП — сутінки ранкові, 
460 ДТП — сутінки вечірні (рис. 11). 

Рисунок 11 — Частка ДТП всього за порою доби на автомобільних дорогах державного 
значення за 2021 рік

Беручи до уваги невтішні дані статистики, необхідно приділяти особливу увагу 
освітленню як пішохідних переходів, так зупинок громадського транспорту і вулиць населених 
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пунктів, забезпеченню безпеки уразливих учасників дорожнього руху, необхідно приймати такі 
рішення із застосуванням технічних засобів:

 – Влаштовувати контрастне зовнішнє освітлення безпосередньо над пішохідним 
переходом, за для кращого зорового сприйняття водія при наближенні до пішохідного переходу 
(рис. 12). 

 – Межі автобусних зупинок облаштувати зовнішнім освітленням.
 – Влаштовувати та забезпечувати безперебійну роботу штучного освітлення у населених 

пунктах. 
 – Влаштовувати освітлення на лівовіднесених поворотах, майданчиках для відпочинку, 

об’єктах сервісу, примиканнях, перехрестях, тощо.

Рисунок 12 — Зображення пішохідного переходу з контрастним зовнішнім освітленням

При не можливості підключення освітлення до загальної електромережі рекомендовано 
влаштовувати штучне освітлення пішохідних переходів, автобусних зупинок, майданчиків 
відпочинку, перехресть тощо, шляхом встановлення опор освітлення, які живляться 
альтернативними джерелами енергії (сонячні батареї, вітрові генератори (рис. 13)).

Рисунок 13   — Зображення пішохідного переходу з опорами освітлення,  які живляться від 
сонячних батарей

Світлофорне регулювання
Світлофором називають пристрій, що містить один або більше оптичних блоків, 

включаючи корпус (корпуси), разом із усіма монтажними кронштейнами, кріпленнями, 
ковпаками (кожухами, козирками) та фоновими екранами, завдання якого полягає у передачі 
візуального повідомлення транспортному та пішохідному руху. 
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Залежно від умов світлофори встановлюють: 
 – у місцях, де зустрічаються конфліктуючі транспортні, а також транспортні і пішохідні 

потоки (перехрестях, пішохідних переходах);
 – на смугах, де напрямок руху може змінюватись на протилежний;
 – на залізничних переїздах, розвідних мостах, причалах, поромах, переправах, митницях;
 – при виїздах автомобілів спецслужб на дороги з інтенсивним рухом.

 Порядок черговості сигналів, їх вид і значення, прийняті в Україні, відповідають 
Міжнародній конвенції про дорожні знаки та сигнали. 

  Призначення світлофорного регулювання ліквідування найбільш небезпечних конфліктних 
точок, що сприяє, у свою чергу, підвищенню безпеки руху. Разом з тим встановлення на перехресті 
світлофора викликає транспортні затримки, тому доцільність застосування світлофорного 
регулювання перевіряється на основі аналізу пов’язаних із ними втрат. 

Необхідність введення світлофорного регулювання на конкретному перехресті визначаєють 
за допомогою кількох критеріїв, в основу яких покладені інтенсивності транспортних потоків, що 
пересікаються, або наявність на даному перехресті ДТП. Крім того, світлофорне регулювання може 
бути здійснене при великих інтенсивних пішохідних потоках до публічних місць (кінотеатрів, 
стадіонів, торговельних центрів) або при пересіченні дороги школярами в зоні розміщення шкіл. 
Також при пересічені велодоріжок автомобільною дорогою.

Автоматичні системи
Значна кількість ДТП з уразливими учасниками дорожнього руху виникає через такий вид 

порушення Правил дорожнього руху, як «Перевищення швидкості», за для   посилення контролю 
швидкості доцільно встановлювати камери фото, відео-фіксації порушень Правил дорожнього 
руху, а саме в місцях підвищеної аварійності, на ділянках концентрації ДТП, у населених пунктах. 

Отже, для досягнення позитивного результату щодо скорочення кількості жертв уразливих 
учасників дорожнього руху вкрай важливо застосовувати технічні засоби організації дорожнього 
руху в комплексі з виконанням та дотриманням Правил дорожнього руху.

Засоби заспокоєння руху
Слід доповнити у продовження теми боротьби із перевищенням швидкості, з метою захисту 

уразливих учасників дорожнього руху, застосовують технічні засоби організації дорожнього руху, 
згідно з ДСТУ 4123, які впливають на:

 – зміну траєкторії руху (шикани, міні-кільця, каналізування транспортних потоків, 
перекривання перехресть);

 – зміну ширини проїзної частини (чокери, вставки по осі дороги);
 – влаштування перешкод на проїзній частині (дорожні пагорби, підвищенні пішохідні 

переходи (рис. 14), підвищенні переходи).

Вставки розмічальні дорожні
Вставки розмічальні дорожні (ВРД) — точкові пристрої із світлоповертальними елементами 

або внутрішнім джерелом світла закріплені або вбудовані в покриття проїзної частини та узбіччя 
і за допомогою світлових сигналів попереджають, інформують або направляють учасників руху в 
умовах недостатнього освітлення.

Беручи до уваги вище наведене за для підвищення безпеки уразливих учасників дорожнього 
руху доцільно позначати пішохідні переходи (рис. 15) та велосмуги в умовах недостатнього 
освітлення вставками розмічальними дорожніми.
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Рисунок 14 — Зображення підвищеного пішохідного переходу 

Рисунок 15  — Зображення пішохідного переходу із вставками розмічальними дорожніми 

Висновки

У статті наведено аналіз дорожньо-транспортних пригод, зазначено, що відсутність 
технічних засобів ОДР на автомобільних дорогах значно збільшує ймовірність виникнення аварій, 
ділянок і місць концентрації ДТП.

Усі технічні засоби ОДР, які встановлено відповідно до вимог нормативних документів 
сприяють покращенню безпеки дорожнього руху, зокрема вони інформують усіх учасників 
дорожнього руху і регулюють транспортні та пішохідні потоки.

Автори статті, ще раз хочуть наголосити, що ретельний догляд, системне відновлення 
стану технічних засобів організації дорожнього руху, їх вчасне улаштування є одним із ефективних 
заходів превентивної протидії виникненню ДТП, зокрема із  уразливими учасниками дорожнього 
руху.
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF TECHNICAL MEANS OF TRAFFIC CONTROL 
ON THE SAFETY OF VULNERABLE ROAD USERS

Abstract 
Introduction. The development and modernization of the road network and road infrastructure in 

Ukraine requires its provision with modern technical means of traffic control to ensure safety of all road 
users.

Problem statement. A significant number of traffic accidents (hereinafter — accidents) and the 
severity of their consequences, especially with the participation of vulnerable road users requires the 
provision of technical means of traffic control. 

Objective. Ensuring traffic safety, reducing the severity of the consequences of accidents and 
providing safe and comfortable conditions for vulnerable road users.

Materials and methods. The article uses the actual standards of Ukraine, practical experience 
gained during road safety inspections, survey of black spots and materials of the branch Road Safety 
Management Database (RSM) created at SE DerzhdorNDI).

Results. It is determined that the provision of technical means, especially in black spots areas, 
prevents the increase of accidents rate, including reducing the number of accidents with vulnerable road 
users participation.

Conclusions. Road is a very dangerous place where an accident can be happened each second, 
leading to significant injuries, mutilations or even deaths o effectively protect and prevent the occurrence 
of accidents with vulnerable road users, it is necessary to improve the situation by preventive counteraction 
to accidents, namely the correct (regulatory) organization of technical means of road traffic control.

Keywords: accident rate, road, traffic safety, traffic accidents, technical means, vulnerable road 
users.
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