
№ 4 (49) вересень 2021 р.  

 

29 

Федосенко Інна Анатоліївна, 

Викладач спеціаліст  

відділення “Транспортні технології” 

Лозівської філії Харківського державного  

автомобільно-дорожнього коледжу 

 

ВПЛИВ ДОРОЖНІХ УМОВ НА ДТП І НА БЕЗПЕКУ НА ДОРОЗІ 

 

Дана стаття спрямована на розгляд дорожніх умов, які впливають на безпеку дорожнього руху. Дорожні 

умови які роблять значний вплив на режим і безпеку руху, як окремих автомобілів, так і всього потоку 

транспортних засобів в цілому. Роль в забезпеченні безпеки руху основних техніко-експлуатаційних показників 

автомобільних доріг. Розглянуто дорожні умови, в результаті яких виникають дорожньо-транспортні 

пригоди. Запропоновано методи підвищення безпеки дорожнього руху на небезпечних ділянках дороги. 
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Постановка проблеми. Проблема безпе-

ки руху існує довгий час, її витоки тягнуться 

ще з епохи гужового транспорту, а в даний 

час набуває глобальних масштабів. Рівень 

автомобілізації з кожним роком істотно збі-

льшується, разом з тим і більш гостро постає 

питання безпеки дорожнього руху. Пере-

вантаження доріг знижує ефективність вико-

ристання автомобільного транспорту, серед-

ні швидкості, кількість ДТП. Дорожні умови 

так само роблять значний вплив на режим і 

безпеку руху, як окремих автомобілів, так і 

всього потоку транспортних засобів в 

цілому.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблеми безпеки руху в Україні  та 

дослідження загальних питань теорії управ-

ління, які певним чином стосуються проблем 

управління діяльністю із забезпечення безпе-

ки дорожнього руху, які містяться наукових 

працях вітчизняних та зарубіжних учених : 

Г.В. Атаманчук, О.М. Бандурки, О.К. 

Безсмертного, А.С. Васильєва, Н.Р. Нижник. 

Питаннями профілактики правил дорож-

нього руху активно займалися українські на-

уковці: М.І. Попов, В.В. Новиков. Процеси 

комплексного регулювання в Україні щодо 

забезпечення безпеки дорожнього руху є 

недосконалим і потребують подальшого 

дослідження. 

Мета статті. Розглянути сучасний стан 

безпеки на дорогах в Україні та проаналізу-

вати вплив дорожніх умов на ДТП, та запро-

понувати певні заходи щодо забезпечення 

безпеки дорожнього руху на автомобільних 

дорогах країни. 

Основні результати дослідження. 

Велика роль в забезпеченні безпеки руху на-

лежить основними техніко-експлуатацій-

ними показниками автомобільних доріг [1]. 

Водії прагнуть все частіше оцінити дорогу, 

перш за все, за якістю і станом її покриття. 

Гладке покриття дороги є серйозним недо-

ліком, так як різко знижується коефіцієнт 

зчеплення коліс з дорогою. Тому покриття 

автомобільних доріг повинне мати шорст-

кість з виступами і поглибленнями в межах 

від 3 до 5 міліметрів. Оптимальне викорис-

тання ширини проїзної частини автомобіля-

ми досягається тільки при наявності укріпле-

них узбіч на ширину приблизно 1,5 - 1,8 

метрів. Видимість є одним з найважливіших 

факторів, що визначають безпеку руху по 

проїжджій частині. З недостатньою видиміс-

тю найчастіше пов'язані ДТП при обгонах на 

підйомах або спусках, звивистій дорозі і т.д. 

При достатній видимості водій отримує 

своєчасну інформацію про обстановку на 

дорозі, що дозволяє йому завчасно вжити 

заходів такі як знизити швидкість або пере-

будуватися. Рухаючись по звивистій дорозі, 

по дорозі на спуск або підйом, перед пішо-

хідними переходами водій не завжди може 

розраховувати, що буде забезпечена повна 

видимість, він повинен бути особливо уваж-

ним, готовим за короткий час прийняти 

оптимальне рішення. 



Альманах науки 

 

30 

Перетин автомобільних доріг в одному 

рівні створює підвищену небезпеку для руху, 

зменшує пропускну здатність обох пересіч-

них доріг. Безпека руху на пересічних зале-

жить від забезпечення видимості пересічної 

дороги і наближаються по ній транспортних 

засобів. Нормальна видимість забезпечується 

в разі, коли в місці перетину доріг є прямий 

або увігнутий поздовжній профіль, а опук-

лий профіль дороги значно погіршує види-

мість. 

На таких пересічних для підвищення без-

пеки встановлюють дорожні знаки головною 

і другорядною дороги. Водій автомобіля, що 

рухається по головній дорозі, має право 

переважного проїзду, однак це не може 

знімати з нього обов'язки бути уважним на 

даному небезпечній ділянці [2]. 

Розв'язка автомобільних доріг в різних 

рівнях дає можливість уникнути перетинан-

ня зустрічного потоку транспортних засобів 

при лівому повороті або розвороті, тим са-

мим збільшуючи пропускну здатність на 

даному перетині, а, отже, і підвищує безпеку 

руху. Для забезпечення безпеки необхідно 

при під'їзді до складної дорожньої розв'язки, 

чітко визначити схему руху по ній і викону-

вати всі вимоги дорожніх знаків і розмітки. 

Істотно зростає небезпека виникнення ава-

рійної обстановки на ділянках доріг, де змі-

нюється усталений режим руху транспорт-

ного потоку. 

Зниження швидкості руху потоку, змушує 

водіїв до різких гальмувань, що призводить в 

більшості випадків до попутним зіткнень. На 

підвищення безпеки дорожнього руху істот-

ний вплив роблять: дорожні знаки, розмітка і 

інші засоби організації дорожнього руху 

(ОДР). 

На ділянках доріг з правильно нанесеною 

дорожньою розміткою середня швидкість 

руху транспортних засобів вище, а число 

ДТП значно знижується. 

Позначати узбіччя дороги необхідно 

напрямними стовпчиками зі світловідбива-

ючими елементами, що буде сприяти скоро-

ченню числа ДТП в темну пору доби. 

Дорожні умови, що підвищують ймовірність 

виникнення ДТП. Безпека доріг в містах 

безпосередньо залежить від того, наскільки 

ізольовані пішоходи і велосипедисти від 

транспорту, цього свідчить наявність троту-

арів, пішохідних і велосипедних доріжок, 

обладнані пішохідні переходи, огорожі. Та-

кож безпеку доріг залежить від ОДР на 

вулицях, особливо на перехрестях (наявність 

освітлення, світлофорів і т.д.) [3]. Особливу 

небезпеку для руху транспорту представ-

ляють ділянки, де виробляються дорожні 

роботи. Для забезпечення безпеки на таких 

ділянках необхідно здійснювати своєчасне 

оповіщення учасників дорожнього руху та-

кими способами як установкою відповідних 

дорожніх знаків; реконструюються місця 

рекомендується захищати бар'єрами або пе-

реносними блоками. При реконструкції ді-

лянки дороги слід надати учасникам дорож-

нього руху альтернативу проїзду, а саме, 

встановити схеми об'їзди. Наявність вибоїн, 

ямок і інших нерівностей на дорожньому 

покритті призводить до втрати контролю 

водієм над траєкторією руху і керованістю 

автомобіля, що підвищує ймовірність 

виникнення ДТП. 

Великі вибоїни на дорожньому покритті 

збільшують знос транспортних засобів і мо-

жуть викликати їх поломку, для запобігання 

негативних факторів проводиться ремонт 

дорожнього полотна [4]. 

Висновки та пропозиції. Сучасна авто-

мобільна дорога не може забезпечити одна-

кові умови безпеки руху на всьому своєму 

протязі. Деякі елементи дороги та прилеглі 

до них ділянки заздалегідь вважаються 

небезпечними і вимагають підвищеної уваги 

водіїв, в такому випадку уздовж проїжджої 

частини потрібно встановити спеціальні 

знаки. До числа таких небезпечних ділянок 

та елементів можна віднести звуження проїз-

ної частини. Кожне звуження дорожнього 

полотна, навіть якщо воно і не зменшує 

ширини проїзної частини, викликає знижен-

ня швидкості руху, це пов'язано, перш за все 

із зоровим сприйняттям водія, тому потрібно 

звернути велику увагу на це при реконструк-

ції дорожнього полотна. 
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Федосенко И.А. 

ВЛИЯНИЕ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ НА ДТП И НА БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 

Данная статья направлена на рассмотрение дорожных условий, влияющих на безопасность дорожного 

движения. Дорожные условия, которые оказывают значительное влияние на режим и безопасность 

движения, как отдельных автомобилей, так и всего потока транспортных средств в целом. Роль в 

обеспечении безопасности движения основных технико-эксплуатационных показателей автомобильных дорог. 

Рассмотрены дорожные условия, в результате которых возникают дорожно-транспортные происшествия. 

Предложены методы повышения безопасности дорожного движения на опасных участках дороги. 

 

Fedosenko I.A. 

IMPACT OF ROAD CONDITIONS ON ACCIDENTS AND ROAD SAFETY 

This article aims to consider the road conditions that affect road safety. Road conditions that have a significant impact 

on the mode and safety of traffic, both individual cars and the entire flow of vehicles as a whole. Role in ensuring traffic 

safety of the main technical and operational indicators of roads. The road conditions as a result of which there are 

road accidents are considered. Methods for improving road safety on dangerous sections of the road are proposed. 

Keywords: safety, traffic, driver, road conditions, vehicle.  

 


