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Забезпечення безпечних і комфортних умов руху на автомобільних дорогах є
пріоритетним завданням сьогодення в Україні. Для досягнення результату по зниженню
аварійності та кількості жертв ДТП необхідно об’єднання зусиль всіх зацікавлених структур:
дорожніх підприємств, поліції, освітніх та медичних закладів тощо. Пошук додаткових
можливостей впливу на підвищення безпеки руху актуальний з огляду на прийняття Україною
програми Генеральної асамблеї ООН «Десятиріччям дій по забезпеченню безпеки дорожнього
руху», що має на меті знизити рівень аварійності та кількість загиблих в ДТП вдвічі за період
2011 – 2020 років. Закордонний досвід показує, що наявність мети підкріпленої цифрами, має
більш сприятливий розвиток подій.
Аналіз динаміки загиблих у ДТП в Україні (в рамках зазначеної мети щодо зменшення
кількості загиблих вдвічі за десятирічний період) показує, що досягнення результату не є
стабільним (рис. 1).
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Рисунок 1– Динаміка кількості загиблих в ДТП в Україні
* без врахування областей в яких відсутні або неповні дані про ДТП: АР Крим, м. Севастополь,
Донецька та Луганська області.
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Окрім того, кількість загиблих на 100 ДТП на автомобільних дорогах загального
користування майже вдвічі перевищує аналогічні показники в цілому по Україні (рис 2).
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Рисунок 2 – Кількість загиблих на 100 ДТП

Серед причин недостатньої гарантії безпеки на автомобільних дорогах окрім
недостатнього фінансування слід виділити відсутність системи управління безпекою руху
протягом всього терміну експлуатації. Адже, за час існування дороги змінюється інтенсивність
та склад транспортного потоку, відбувається розвиток навколишньої території тощо, що не
завжди узгоджується із запроектованими раніше інженерними рішеннями.
Управління безпекою руху починається з детального аналізу аварійності. Стаття 24
Закону України «Про дорожній рух» передбачає «…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 подій, результатів обстежень і огляду
автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, і передусім на аварійних і небезпечних
ділянках та у місцях концентрації дорожньо-транспортних подій…».
Для планування заходів з безпеки руху засобами дорожніх підприємств на професійній
основі за даними аналізу аварійності в ДП «ДерждорНДІ» було створено і впроваджено в
обласних службах автомобільних доріг у 2006-2007 роках Галузеву Базу даних обліку і аналізу
ДТП (Road Safety Management (RSM) (далі БД ДТП), в якій щомісячно оновлюється інформації
про ДТП на мережі автомобільних доріг загального користування. Накопичені статистичні дані
про аварійність надають можливість встановлювати основні фактори ризику виникнення
аварійності, визначати ділянки концентрації ДТП та оцінювати рівень безпеки мережі
автомобільних доріг як в межах окремих областей так і за маршрутами по всій їх протяжності.
Безпека існуючих доріг має підвищуватися в першу чергу за допомогою цільових
інвестицій в ділянки концентрації ДТП та дороги з підвищеним рівнем аварійності, де можна
сподіватися на найвищі показники щодо скорочення кількості ДТП.
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Рівень безпеки руху мережі доріг згідно М 218-033450778-652:2008 «Методика оцінки
рівнів безпеки руху на автомобільних дорогах України» характеризується відносними
показниками аварійності та/або тяжкості наслідків від ДТП по відношенню до умовно
прийнятого безпечного рівня. За безпечний рівень рекомендується приймати відповідний
середній показник за період, що аналізується, або «еталонний» показник, визначений для
конкретного періоду часу і простору, який в даній ситуації максимально захищає людину від
ризиків потрапити в ДТП. Кількість показників для оцінки рівня безпеки автомобільних доріг
можна збільшувати, виходячи із поставленої задачі та наявних даних.
Враховуючи наявну інформацію в БД ДТП, оцінку рівня безпеки мережі доріг
запропоновано проводити за показниками:
–
середня кількість всього ДТП на 1 км;
–
середня кількість ДТП з постраждалими на 1 км;
–
кількість загиблих на 100 ДТП.
Для коректного порівняння різнорозмірних показників згідно з М 218-033450778-652 [1],
введено коефіцієнти нерівномірності розподілу рівнів аварійності та тяжкості наслідків ДТП
(далі коефіцієнт рівнів аварійності та тяжкості наслідків ДТП), що визначаються як відношення
середніх i-тих показників рівня аварійності або тяжкості наслідків ДТП на конкретній дорозі
(мережі доріг) до середнього показника у відповідній групі доріг, який слід приймати за умовну
одиницю.
Коефіцієнт рівня аварійності з врахуванням загальної кількості ДТП(з матеріальним
збитком та постраждалими) визначається за формулою:

К р .а 

де

Z і 1
Z

(1)


Z і – середня кількість ДТП (з постраждалими та матеріальним збитком) на i-тій

автомобільній дорозі (мережі доріг), що розглядається;


Z – середня кількість ДТП в групі доріг (наприклад,для оцінки рівня безпеки мережі

доріг державного значення окремих областей чи доріг державного значення за
маршрутами по всій їх протяжності за умовну одиницю приймають середній показник на
мережі автомобільних доріг державного значення в Україні, а для окремих доріг в межах
області - середній показник по області).
Аналогічно визначають коефіцієнти рівня аварійності для ДТП з постраждалими ( К рп.а )

та тяжкості наслідків ДТП (  заг ).
Оцінка рівня безпеки мережі доріг в БД ДТП відображена окремо за вищезгаданими
показниками та за середньозваженим показником коефіцієнта рівня аварійності та тяжкості
наслідків від ДТП, що визначається за формулою (2):
100

де

К р .а 

К р .а  К рп.а .  К 100
заг
n

n – кількість показників;
К р.а – коефіцієнт рівня аварійності ДТП з постраждалими та матеріальним

К

п
р.а

(2)

збитком,
– коефіцієнт рівня аварійності ДТП з постраждалими;

К 100
заг – коефіцієнт тяжкості наслідків від ДТП.
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Чим вищі показники, тим нижчий рівень безпеки мережі доріг. В залежності від того,
наскільки i-тий показник відрізняється від умовної одиниці, мережа доріг (або окремі дороги)
оцінюють за ступенем небезпеки. Межі ступеня небезпеки наведено в табл. 1 [2].
Таблиця 1 – Ступінь небезпеки мережі доріг за коефіцієнтами рівня аварійності та
тяжкості наслідків від ДТП
Ступінь небезпеки мережі доріг
(окремих доріг)
безпечний
малонебезпечний
небезпечний
Дуже небезпечний

Межі коефіцієнтів рівня аварійності та
тяжкості наслідків ДТП
не більше ніж 1
від 1.01 до 2,35
від 2,36 до 3,49
3,50 та більше

Оцінку ступеня небезпеки мережі доріг можна проводити як за середньозваженим
коефіцієнтом, так і окремо за коефіцієнтами рівня аварійності або коефіцієнта тяжкості наслідків
ДТП.
Черговість виконання заходів на автомобільних дорогах слід встановлювати, враховуючи
ступінь їх небезпеки, починаючи з доріг, умови руху на яких оцінені як «дуже небезпечні» та
«небезпечні». На ділянках доріг, умови руху на яких оцінені як «малонебезпечні»,
рекомендується призначати заходи, які не потребують значних капіталовкладень і відносяться
до експлуатаційного утримання доріг. На «небезпечних» та «дуже небезпечних» ділянках доріг,
окрім заходів, що відносяться до експлуатаційного утримання, можна передбачати заходи, які
відносяться до робіт з ремонтів згідно з СОУ 42.1-37641918-105:2011 «Ремонт автомобільних
доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт».
Рівень безпеки мережі доріг державного значення в межах областей, визначений по
вищезгаданим показникам за даними аварійності за 2017 рік, в БД ДТП наведено на рис. 3.
Як видно з рис. 3, найнижчий рівень безпеки за середньозваженим показником має
мережа доріг державного значення у Львівській, Київській та Житомирській областях. Але
можна спостерігати, що мережа доріг державного значення у Львівській області, маючи високий
показник рівня аварійності, має значно нижчий показник тяжкості наслідків ДТП, у порівнянні
із середнім показником в Україні. Рівень безпеки мережі доріг в Житомирській області вищий за
середні показники в Україні як по аварійності, так і по тяжкості наслідків ДТП. А от у Сумській
та Чернігівській областях, де рівень аварійності значно нижчий середніх показників, тяжкість
наслідків ДТП, навпаки, переважає в 1,5 рази середні показники в групі.
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Рисунок 3 – Коефіцієнти рівня аварійності та тяжкості наслідків від ДТП на мережі доріг
державного значення в межах областей

Отже, при оцінці мережі доріг рекомендується аналізувати всі коефіцієнти окремо,
оскільки на автомобільних дорогах з низьким рівнем аварійності може бути висока тяжкість
наслідків від ДТП і, розробка заходів з підвищення безпеки руху у кожному конкретному
випадку повинна мати свою направленість. Правильно підібрані і впроваджені заходи ведуть до
зменшення кількості ДТП та їх негативних наслідків.
Інформація щодо оцінки мережі доріг державного значення в межах областей може бути
корисна і для формування фінансової політики в галузі, адже мережа доріг, що не справляється
з вимогами транспортних потоків або не забезпечує безпеку учасникам дорожнього руху,
потребує більш дієвих заходів і, відповідно, коштів на їх впровадження.
Таким же чином можна оцінювати і рівень безпеки окремих доріг як по всій їх
протяжності, так і в межах областей. Рейтинг 10 автомобільних доріг державного значення з
найвищим рівнем аварійності та тяжкістю наслідків ДТП в Україні (за середньозваженим
показником) наведено на рис. 4. Для порівняння також наведено окремо коефіцієнти рівня
аварійності і тяжкості наслідків ДТП.
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Рисунок 4 – Рейтинг 10 найнебезпечніших маршрутів автомобільних доріг державного
значення в Україні
Ступінь небезпеки вищезгаданих автомобільних доріг згідно з табл. 1 характеризуються
наступним чином (табл.2).

Таблиця 2 – Ступінь небезпеки 10 автомобільних доріг державного значення за
середньозваженим показником рівня аварійності та тяжкості наслідків ДТП
Назви автомобільних доріг державного значення

Ступінь небезпечності

Р-70 Одеса – Білгород-Дністровський – Монаші
М-27 Одеса – Іллічівськ
М-10 Львів – Краковець
М-05 Київ – Одеса
Р-05 Городище – Рівне – Старокостянтинів
Р-06 Ульянівка – Миколаїв
Р-01 Київ – Обухів
М-11 Львів – Шегині
Р-02 Київ – Іванків – Овруч
Н-02 Львів – Тернопіль

дуже небезпечний
дуже небезпечний
небезпечний
небезпечний
небезпечний
небезпечний
небезпечний
небезпечний
небезпечний
небезпечний
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Слід звернути увагу на автомобільні дороги, які проходять через декілька областей. Вони
мають свій рейтинг рівнів безпеки в межах окремих областей. Наприклад, порівняємо показники
рівня безпеки ділянок автомобільної дороги М-05 Київ – Одеса в межах окремих областей.
З рис. 5 видно, що в межах Київської області показники рівнів аварійності значно вищі ніж в
інших областях, але в Одеській та Черкаській областях високі показники тяжкості наслідків ДТП.
Цей факт необхідно враховувати при розробці заходів з покращення дорожніх умов направлених
на підвищення безпеки руху.
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Рисунок 5 – Рівні безпеки в межах областей на автомобільній дорозі М-05 Київ – Одеса (2017)
В свою чергу, в кожній області є автомобільні дороги, на яких спостерігається
підвищений рівень концентрації ДТП, в порівнянні із середніми показниками на мережі доріг в
межах цієї області. Тому для ефективного управління безпекою дорожнього руху засобами
дорожніх господарств та обґрунтованого планування і впровадження заходів з підвищення
безпеки руху в межах областей важливо визначати дороги підвищеного рівня аварійності для
того, щоб визначитися куди в першу чергу повинні спрямовуватися наявні ресурси. Окрім того,
необхідно виявляти і ділянки концентрації ДТП (для позачергового фінансування заходів з
покращення дорожніх умов).
Схему управління безпекою руху засобами дорожніх підприємств шляхом оцінки рівня
безпеки мережі доріг та аналізу причин виникнення аварійності наведено на рис. 6.
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БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Управління безпекою руху на автомобільних дорогах загального
користування за даними аналізу аварійності БД ДТП
Оцінка рівня безпеки мережі доріг та рейтинг за ступенем небезпеки
(Мета - куди звернути першочергово увагу)
Дослідження причин аварійності та/або тяжкості наслідків ДТП на дорогах
з низьким рівнем безпеки. Розробка заходів з підвищення безпеки руху
Фінансування
Впровадження заходів в межах наявного фінансування (позачергове на
ділянках концентрації ДТП)
Оцінка ефективності впроваджених заходів з безпеки руху (соціальної та/чи
економічної). Формування висновків за результатами впровадження заходів.

Рисунок 6 – Схема управління безпекою руху засобами дорожніх підприємств
Висновки

Встановлення рейтингу автомобільних доріг за показниками рівня аварійності та
тяжкості наслідків ДТП і покращення дорожніх умов насамперед на дорогах з найвищим рівнем
аварійності – найкоротший і найефективніший шлях до поставленої мети по зниженню кількості
ДТП та загиблих на автомобільних дорогах загального користування.
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