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ДТП необхідно, як з епідеміями, всіма доступними організаційними, 
виховними, науково-технічними засобами сучасного суспільства. 

На наш погляд, принципово важливо в корені змінити думку про систему 
організації дорожнього руху, як про суто організаційно-технічну діяльність по 
оснащенню доріг засобами регулювання руху. Її слід розглядати як 
методологію встановлення правового порядку, що забезпечує безпеку всіх 
учасників дорожнього руху, в якій технічні заходи виконують функції по її 
реалізації. Вкрай потрібна розробка нової системної технології організації 
дорожнього руху, що забезпечує адекватність параметрів всіх елементів 
багатофакторної транспортної системи. 
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НАДІЙНІСТЬ ВОДІЯ В СИСТЕМІ 

«ВОДІЙ-АВТОМОБІЛЬ-ДОРОГА-СЕРЕДОВИЩЕ» 
 

За даними міжнародної статистики, внаслідок ДТП щорічно в світі гине 

близько 1,25 мільйона людей та до 50 мільйонів людей отримують травми. З 

метою стабілізації і скорочення прогнозованого рівня смертності в результаті 

ДТП Генеральна Асамблея ООН своєю Резолюцією від 10.05.2010 р. № 64/255 

проголосила 2011-2020 роки «Десятиліття дій щодо забезпечення безпеки 
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дорожнього руху з метою стабілізації та подальшого скорочення 

прогнозованого рівня смертності в результаті дорожньо-транспортних пригод у 

всьому світі шляхом активізації діяльності на національному, регіональному та 

глобальному рівнях». Крім того, згідно з Резолюцією ООН з підвищення 

безпеки дорожнього руху в усьому світі від 23.05.2012 р. № 66/260 та від 

29.04.2014 р. № 68/269 відправною точкою є визнання так званого «фактора 

людини» – людської помилки. Україна в 2010 р. затвердила Транспортну 

стратегію України на період до 2020 року, в 2011 році приєдналася до 

Десятиліття дій щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на 2011–2020 

роки, а 30.05.2018 р. схвалила оновлену Національну транспортну стратегію 

України на період до 2030 року [1].  

Сучасні погляди на проблему безпеки АТЗ дозволяють зробити висновок, 

що загрозою безпеки в транспортному процесі є комплекс різних факторів, які 

одночасно впливають як на учасників дорожнього руху, так і на АТЗ. Безпека 

руху на автомобільному транспорті забезпечується в системі «автомобіль-

водій-дорога-середовище», тому послаблення або незадовільний стан одної із 

ланок цієї системи завжди буде являтися передумовою до здійснення ДТП. 

З кожним роком покращуються техніко-експлуатаційні показники як 

автомобільних доріг, так і транспортних засобів, але водій і надалі залишається 

найменш вивченою та прогнозованою ланкою системи ВАДС. Як свідчить 

статистика у більшості випадків саме водій та його дії є причиною виникнення 

ДТП. При цьому передумовами скоєння ДТП можуть бути як порушення 

правил дорожнього руху водієм чи умов його роботи, так і його 

функціональний стан [2].  

Враховуючи складність та відповідальність роботи водія зростає 

необхідність щодо визначення та дослідження основних психофізіологічних 

показників водія, які можуть адекватно відображати вплив зовнішніх чинників 

руху на його функціональний стан. Це зумовлено тим, що під дією негативних 

чинників впливу водій може перебувати у стані надмірного напруження, 

приймати хибні рішення, нехтувати правилами дорожнього руху, втрачати 

контроль над транспортним процесом тощо. Зазвичай, це є передумовою ДТП 

із наслідками різної важкості.  

Безвідмовна робота транспортної системи залежить від дії різного роду 

чинників. До таких можна віднести і психофізіологічні показники водія, як 

оператора транспортного процесу.  

Водія автомобіля можна розглядати як оператора складної системи 

ВАДС. Водій автомобіля більшу частину інформації (до 95%) отримує від 

автомобіля, дороги, середовища руху і лише невелику частину закодованої 

інформації – від контрольно-вимірювальних приладів автомобіля. Відволікання 

уваги в швидко мінливій дорожній обстановці навіть на 1...2 с іноді призводить 

до виникнення аварійної ситуації. Однак водій, змінюючи швидкість руху або 

маршрут, може зменшувати або збільшувати кількість інформації, що 

надходить в одиницю часу. 

Надійність водія – це його здатність безпомилково керувати автомобілем 

в будь-яких дорожніх умовах протягом всього робочого часу. Надійність 
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визначається комплексом взаємопов'язаних медико-біологічних, 

психофізіологічних і зовнішніх чинників (рис. 1). 

До основних факторів, що визначають надійність водія, належать його 

професійна придатність, підготовленість і висока працездатність. Професійна 

надійність водія характеризується великою кількістю параметрів, показників і 

факторів. Водій займає особливе місце в системі ВАДС і має безпосереднє 

відношення до її надійності [3]. 

 

 
Рис. 1. Основні фактори, що визначають професійну надійність водія 

 

Професійна придатність водія визначається станом здоров'я, 

психологічними та особистісними якостями. Придатність за станом здоров'я 

встановлюється при медичному огляді. Психологічна придатність – це 

відповідність психологічних і особистісних якостей вимогам водійської 

діяльності. Нерідко такі якості водія, як воля, самовладання, сміливість, 

рішучість, швидка кмітливість, швидкість сприйняття і реакції, вирішують 

результат критичної ситуації. 

Висока працездатність – це стан людини, що дозволяє йому виконувати 

роботу з високою продуктивністю і високими якісними показниками протягом 

певного часу. Висока працездатність має велике значення для забезпечення 

надійності водіїв. При зниженій працездатності водій може допустити грубі 

помилки при управлінні автомобілем, які нерідко призводять до ДТП. 

Працездатність знижується після прийому алкоголю, наркотиків, при 

захворюванні, втомі, в стані сильного нервового збудження або в пригніченому 

стані. Збереження високої працездатності водіїв забезпечується раціональною 

організацією праці і відпочинку, а також контролем за їх станом перед рейсом і 

в дорозі. 

Надійність водія залежить і від стану інших ланок системи: автомобіля, 

дороги і середовища руху. Високі техніко-експлуатаційні характеристики 

автомобіля, його справність, підігнане по зросту сидіння, хороша оглядовість, 

інформативність контрольно-вимірювальних приладів, легкість роботи з 

органами управління, відповідний санітарно-гігієнічним вимогам мікроклімат в 

кабіні сприяють збереженню високої працездатності водіїв, а, отже, 

підвищують їх надійність. 

Дорога має свої параметри: ширина проїжджої частини, конфігурація в 

плані і профілі, стан покриття, межу (тротуар, кювет, узбіччя). До дороги мають 
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відношення транспортні засоби, пішоходи, тварини, світлофорні об'єкти, 

дорожні знаки і розмітка, нерухомі перешкоди, що знаходяться на ній і в 

придорожньому просторі. Облаштування дороги і рівень організації 

дорожнього руху можуть полегшувати або ускладнювати роботу водія і, таким 

чином, надавати прямий вплив на його надійність. 

Середовище руху характеризується освітленістю, вологістю, 

температурою, запиленістю і видимістю. Від негативного впливу середовища 

водій повинен бути захищений відповідним технічним облаштуванням 

автомобіля.  

Працездатність водіїв, а, отже, їх надійність, залежить від часу доби, 

сонячної геомагнітної активності і перепадів барометричного тиску. Таким 

чином, надійність водіїв визначається суб'єктивними і об'єктивними факторами 

(рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Основні фактори, що впливають на працездатність водія в дорозі 

 

Від здатності водія сприймати і своєчасно реагувати на інформацію, що 

надходить до нього, багато в чому залежить безпека руху. Швидкість і точність 

реагування перебувають у прямій залежності від інформаційних характеристик 

сигналів, що надходять. 

Безпека і надійність роботи системи «водій – автомобіль – дорога – 

середовище» залежить від безперебійної, якісної роботи всіх її складових 

частин та елементів. У більш ніж в 70% випадках відмови в цій системі 

відбуваються з вини водія. Тому при проектуванні системи ВАДС особлива 

увага повинна бути приділена психофізіології водія і ергономічним 

характеристикам автомобіля. З точки зору безпеки дорожнього руху, необхідно 

створити на дорогах такі умови, при яких водій постійно отримував би 

оптимальну кількість інформації.  
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