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ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

 
Питання безпеки на дорогах України вже давно перейшло із площини 

дорожньої статистики у площину національної трагедії. Кількість ДТП  має 
тенденцію до підвищення. Кожних 16 хвилин в Україні трапляється ДТП, 
майже кожні 2 години гине людина. В середньому за добу в ДТП гинуть 14 і 
отримують травми різного ступеня тяжкості понад 100 осіб. Тяжкість наслідків 
ДТП (кількість загиблих в ДТП на 1000 автомобілів) в Україні гірша ніж у 
Польщі у 2,5 рази, у Франції – у 5 разів, у Швеції – в 10 разів. Також гірші 
показники щодо кількості постраждалих на 100 ДТП і щодо кількості загиблих 
на 100 постраждалих в ДТП. Сьогодні кількість загиблих у ДТП в Україні 
становить 13% від загиблих у дорожніх подіях усієї Європи, тоді як кількість 
автомобілів – лише 2% від усього європейського автомобільного парку. 
Ймовірність нашим громадянам потрапити в дорожньо-транспортну пригоду зі 
смертельним наслідком в Україні у п’ять разів вища, ніж у західноєвропейських 
країнах [1, 2].  

Стан транспортної безпеки в Україні порівняно з розвиненими країнами 
світу є незадовільним. Насамперед це стосується автомобільного транспорту, 
який є основним джерелом загроз у сфері транспортної безпеки. Комісія ЄС 
констатувала, що близько 90% усіх надзвичайних пригод на транспорті 
трапляється на автодорогах. Тому на сьогодні саме забезпечення 
автотранспортної безпеки є пріоритетним завданням поміж іншими її видами в 
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усьому світі. Відповідно саме рівень автотранспортної безпеки є основним 
показником рівня транспортної безпеки країни. 

Складна обстановка з аварійністю і наявність тенденцій до подальшого 
погіршення ситуації багато в чому пояснюються наступними причинами: 
- постійно зростаюча мобільність населення; 

- зменшення перевезень громадським транспортом і збільшення 
перевезень особистим транспортом; 

- наростаюча диспропорція між збільшенням кількості автомобілів і 
протяжністю вулично-дорожньої мережі, нерозрахованих на сучасні 
транспортні потоки. 

Так, сучасний рівень забезпечення автомобілями в містах вже перевищив 
200 одиниць на 1 тис. жителів, тоді як дорожньо-транспортна інфраструктура 
відповідає рівню 60-100 одиниць на 1 тис. жителів. В останні роки процес 
автомобілізації особливо інтенсивний і немає підстав вважати, що ці темпи в 
найближчому майбутньому будуть знижені. Наслідком такого стану справ є 
погіршення умов дорожнього руху, порушення екологічної обстановки, 
збільшення кількості заторів, а також зростання кількості дорожньо-
транспортних пригод. В даний час в містах і населених пунктах відбувається 
більше 70% всіх дорожньо-транспортних пригод. Темпи збільшення кількості 
осіб, які постраждали в результаті дорожньо-транспортного пригод в містах, 
випереджають темпи збільшення кількості дорожньо-транспортного пригод. 

Згідно результатів дослідження статистичних показників аварійності на 
автомобільних дорогах України, легко зробити висновок – за останні 5 років 
спостерігається зростання кількості дорожньо-транспортних пригод (ДТП) [3]. 

Серед ДТП з постраждалими переважають такі види ДТП, як 
«Зіткнення», «Наїзд на пішохода», «Наїзд на перешкоду», «Перекидання» 
(рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Частка ДТП з постраждалими за видами пригод на дорогах 
державного значення за 2019 рік 

 
Система забезпечення безпеки дорожнього руху, сформована без 

застосування програмно-цільового методу, характеризується недостатньою 
комплексністю та відсутністю ефективного механізму координації дій органів 
виконавчої влади, що веде до роз'єднаності при здійсненні діяльності в галузі 
забезпечення безпеки дорожнього руху. 
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Сформований стан справ погіршується неефективним використанням 
реальних важелів впливу на негативні процеси, що відбуваються в області 
забезпечення безпеки дорожнього руху. Заходи, що вживаються, не носять 
цілеспрямованого характеру, не підпорядковані єдиному завданню і, як 
наслідок, не можуть докорінно змінити існуючі негативні тенденції в цій 
області.  

В Україні фактично відсутня система організаційно-планувальних та 
інженерних заходів, спрямованих на вдосконалення організації руху 
транспорту та пішоходів у містах. Реалізовані заходи носять епізодичний 
характер. Чи не визначені повноваження органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування, пов'язані з проведенням зазначених заходів. Тому в 
містах постійно виникають затори, істотно ускладнюють і обмежують дорожній 
рух. 

Система організації прибуття на місце ДТП та надання допомоги особам, 
які постраждали в результаті дорожньо-транспортної пригоди, неефективна. 
Так, за даними Міністерства охорони здоров'я, частка осіб, які загинули до 
прибуття в лікувальний заклад, становить 55 % загальної кількості осіб, які 
загинули внаслідок ДТП. 

Сформована критична ситуація в області забезпечення безпеки 
дорожнього руху в умовах відсутності програмно-цільового методу 
характеризується наявністю тенденцій до її подальшого погіршення, що 
визначається наступними факторами: 

- високий рівень аварійності і тяжкості наслідків дорожньо-транспортних 
пригод (в тому числі дитячий травматизм).  

- значна частка людей найбільш активного працездатного віку (26 – 40 
років) серед осіб, які загинули в результаті дорожньо-транспортного пригод; 

- триваюче погіршення умов дорожнього руху в містах; 
- низький рівень безпеки перевезень пасажирів автомобільним 

транспортом. 
Необхідно застосування програмно-цільового методу, який дозволяє 

здійснити: 
- розвиток і використання наукового потенціалу при дослідженні причин 

виникнення дорожньо-транспортних пригод, а також формування основ і 
пріоритетних напрямків профілактики ДТП та зниження тяжкості їх наслідків; 

- координацію діяльності державних органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування в галузі забезпечення безпеки дорожнього руху; 

- реалізацію комплексу заходів, в тому числі профілактичного характеру, 
що знижують кількість ДТП із потерпілими і кількість осіб, які загинули в 
результаті ДТП. 

Автомобіль міцно увійшов в життя сучасної людини, однак разом з тим 
породив одну з гострих соціальних проблем сучасності – проблему 
забезпечення дорожнього руху. Сьогодні всім зрозуміла величезна шкода, яку 
несуть суспільству ДТП. За словами «безпека руху» стоять людські життя. 
Безпека дорожнього руху – це соціальна проблема державного масштабу. 

Дорожньо-транспортні пригоди забирають значно більше життів і є 
причиною великих матеріальних втрат, ніж будь-які епідемії, отже, і боротися з 
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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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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 


