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Підвищення безпеки автомобільних перевезень 
автошляхами Черкаської області 
 

Досліджується проблема забезпечення безпеки пересування автодорогами Черкаської області. 
Для виявлення методів підвищення безпеки пересування автошляхами області було проведено 
поглиблений аналіз стану аварійності на території обслуговування Генерального управління 
національної поліції в Черкаській області за видами, причинами, днями тижня, часом скоєння дорожньо-
транспортних пригод, кількості постраждалих, кількості загиблих, тощо. Було виявлено небезпечні 
ділянки автодоріг та проведено експериментальне дослідження, щодо виявлення причин скоєння 
дорожньо-транспортних пригод. В ході проведення експериментального дослідження було здійснено 
виміри, що дозволяють розрахувати швидкість руху транспортних засобів, які порушуючи правила 
дорожнього руху, здійснювали обгон на ділянках автодоріг, що мають сліпі повороти. З отриманих 
результатів можна зробити висновок, що основними причинами скоєння дорожньо-транспортних пригод 
є порушення правил дорожнього руху, яке викликане різницею швидкостей руху в потоці та несвідомим 
ставленням водіїв до відповідної дорожньої ситуації. В результаті проведеного дослідження було надано 
рекомендації щодо оптимізації організації дорожнього руху на небезпечних ділянках автодоріг. А саме 
запропоновано використовувати методику експериментального дослідження на інших небезпечних 
ділянках автодоріг країни та встановлювати динамічні дорожні знаки, що дозволять регулювати 
гранично допустиму швидкість в залежності від обраних факторів на відповідних ділянках, тим самим 
зменшувати різницю швидкостей в потоці руху та карати порушників за перевищення граничної 
швидкості. Окрім цього дуже важливим елементом підвищення безпеки на автодорогах країни є 
поширення інформаційних програм щодо дотримання правил дорожнього руху серед молоді країни.  
Запропоновану методику рекомендовано застосовувати для зменшення кількості ДТП, а відповідно і 
зменшення постраждалих від ДТП на теренах України. 
безпека, автодороги, експериментальне дослідження  

 
Постановка проблеми. Необхідність підвищення безпеки перевезень і вивчення 

факторів, що впливають на неї, виникла з розвитком ринкових методів управління на 
транспорті, змінами в структурі і системі управління транспортною галуззю України. 
Такі якісні зміни привели до розробки в даній галузі нових моделей, методів, 
методологій управління безпекою перевезень, здатних комплексно вирішувати 
проблеми організації перевезень, їх правового, фінансового та інформаційного 
забезпечення. 
Вантажні та пасажирські перевезення є важливим фактором розвитку економіки країни 
і забезпечення її зовнішньоекономічних зв'язків. У собівартості продукції окремих 
галузей економіки значну частку складають транспортні витрати, знизити які можна 
тільки за рахунок підвищення ефективності перевезень. Підвищення ефективності 
вантажних і пасажирських перевезень та їх конкурентоспроможності на ринку 
транспортних послуг можливе лише за умови системного підходу до їх безпеки. 
___________ 
© Л.А. Тарандушка, Н.Л. Костьян, І.П. Тарандушка, Я.О. Хилик 2022 
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Це в національному масштабі, і якщо говорити про цю проблему на мікрорівні 
одного підприємства, то ефективність його роботи безпосередньо залежить від 
організації та управління перевезеннями, що зобов'язує враховувати фактори часу і 
вартості доставки. Так, від безграмотно вибудуваної системи вантажоперевезень 
збільшуються витрати на утримання і зберігання, це також призводить до зниження 
економічних показників ефективності: коефіцієнтів обороту, показників ефективності 
функціонування підприємства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Управлінням перевезеннями 
займалася велика кількість вітчизняних і зарубіжних вчених-теоретиків. До 
вітчизняних фахівців, які внесли істотний внесок в теорію даного наукового напрямку, 
відносяться: Шевчук О.С., що вивчав вади організації перевезень з позиції безпеки на 
автомобільному транспорті [1], Попович П., що вивчав методи підвищення 
ефективності логістичних систем на автомобільному транспорті [2], Степанов О.В., що 
вивчав зовнішні фактори, які впливають на безпеку автомобільного транспорту [3]. В 
роботі [4] наведено рекомендації, пов’язані з геометричним дизайном дороги, 
підготовкою та поведінкою водіїв, обслуговуванням транспортних засобів, а також 
необхідністю підвищення безпеки дорожнього руху шляхом використання парків 
безпеки дорожнього руху, де учасники дорожнього руху можуть пройти навчання та 
навчання з аспектів безпеки дорожнього руху.  

В посібнику [5] Support to the Ministry of Infrastructure of Ukraine in Strengthening 
of Safety Standards of Commercial Road Transport (number UA/14/ENP/TR/43)приведено 
результати досліджень щодо підвищення безпеки автомобільного транспорту в Україні. 

В роботі [6] проведено дослідження щодо покращення стану навколишнього 
середовища з врахуванням транспортних процесів країни. 

В наукових роботах [7-15] наведено результати наукових досліджень, 
пов’язаних з проектуванням транспортної системи для досягнення максимальної 
безпеки, способи впливу на безпеку через психологічний стан водіїв, вдосконалення 
системи страхування учасників дорожнього руху, способи зменшення дорожньо-
транспортного травматизму через вдосконалення транспортної системи. 

Постановка завдання. Метою роботи є виявлення залежності кількості 
дорожньо-транспортних пригод (ДТП) від різниці швидкостей потоку руху. Надати 
рекомендації щодо оптимізації безпеки дорожнього руху на потенційно небезпечних 
ділянках автодоріг країни. 

Виклад основного матеріалу. Для порівняльного аналізу скоєних ДТП 
Черкаської областей було проведено наступний аналіз. 

За сім місяців 2022 року на вулично-дорожній мережі Черкаської області 
зареєстровано 1598 дорожньо-транспортних пригод (далі – ДТП), що на 33% менше ніж 
за аналогічний період минулого року (2021 рік – 2389 ДТП) (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Статистика ДТП за 2020 - 2022 р. в Черкаській області 
Джерело: розроблено авторами 
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За січень – липень 2022 року найбільше ДТП зареєстровано у п’ятницю (рис.2) 
(питома вага становить 16.1% від усіх ДТП). 

 

 
 

Рисунок 2 – Статистика ДТП за днями тижня в Черкаській області 
Джерело: розроблено авторами 

 
Аналізуючи кількість ДТП за часом скоєння, слід відмітити пік аварійності, що 

припадає на 10.40 год. (в цей час було скоєно 8.1% від усіх ДТП) 
 

 
 

Рисунок 3 – Статистика кількості ДТП за часом доби 
Джерело: розроблено авторами 

 

Найбільша кількість ДТП протягом 7 місяців 2022 р. була скоєна під час 
зіткнення з іншим транспортним засобом (56,1%). 

 

 
 

Рисунок 4 – Розподіл ДТП за видами за 7 місяців 2022 р в Черкаській області 
Джерело: розроблено авторами 
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Основними причинами автопригод, які були скоєні протягом 7 місяців 2022 р., є 
порушення правил маневрування – 524 автопригоди (32.8%), перевищення безпечної 
швидкості – 557 (34.9%) від усіх ДТП, а також недодержання дистанції – 139 (8.7%), 
порушення правил проїзду перехресть – 146 (9.1%), керування транспортним засобом у 
нетверезому стані – 87 (5.4%). 

 

 
 

Рисунок 5 – Розподіл ДТП за причинами за 7 місяців 2022 р. 
Джерело: розроблено авторами 

 
ДТП із загиблими та/або травмованими, що сталися на автодорогах 

міжнародного та національного значення в Черкаській області за 7 місяців 2022 р: 
М-03 Київ - Харків - Довжанський – 0; 
М-05 Київ - Одеса – 5, що на 70.6% менше ніж за аналогічний період минулого 

року (2021 рік – 17); 
М-12 Стрий - Тернопіль - Кіровоград - Знам’янка – 2, що на 86.7% менше ніж за 

аналогічний період минулого року (2021 рік - 15); 
М-30 Стрий - Умань - Дніпро - Ізварине (через мм. Вінницю, Кропивницький) – 

10, що в десять разів більше ніж за аналогічний період минулого року (2021 рік - 0); 
Н-01 Київ - Знам’янка – 4, що на 33% менше ніж за аналогічний період 

минулого року (2021 рік - 6); 
Н-02 М-06 - Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка – 1, що на 

100% більше ніж за аналогічний період минулого року (2021 рік – 0); 
Н-02-02 під’їзд до м. Канева – 1, що на 100% більше ніж за аналогічний період 

минулого року (2021 рік – 0); 
Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя - Маріуполь – 1, що на 83% менше ніж за 

аналогічний період минулого року (2021 рік – 6); 
Н-16 Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань – 18, що на 33.3% менше ніж за 

аналогічний період минулого року (2021 рік – 18); 
Тому для подальшого дослідження будемо розглядати небезпечні ділянки 

автодоріг Н-08 та Н-16. 
В Черкаській області для експериментальних досліджень було обрано 45 км 

автодороги (рис. 6), що веде з м. Черкаси в м. Київ. У цей відрізок увійшло 20 км 
автодороги національного значення H-16 (рис. 7), що починається в м. Золотоноша та 
проходить через м. Черкаси, м. Сміла, м. Шпола, закінчується в м. Умань та 25 км 
автодороги національного значення H-08, що починається у Борисполі, проходить через 
Переяслав, Золотоношу, Градизьк, Кременчук і закінчувався у місті Запоріжжя (рис. 8). 
Ця частина автошляхів характеризується підвищеною аварійністю, високою 
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інтенсивністю руху і ігноруванням знаків 3.29 - «Обмеження максимальної швидкості» і 
3.25 - «Обгін заборонено». Експериментальне дослідження проводилося в п’ятницю з 10.40 
до 10.50 год. Так як це є найнебезпечніший період для скоєння ДТП (рис. 2, рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 6 – Ділянка автодороги для визначення причин частих ДТП в Черкаській області 
Джерело: розроблено авторами 
 

 
 

Рисунок 7 – Частина ділянки, що відноситься до автошляху Н16 
Джерело: розроблено авторами 

 

 
 

Рисунок 8 – Частина ділянки, що відноситься до автошляху Н08 
Джерело: розроблено авторами 
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На обраних ділянках автодоріг Н16 та Н08 є закриті повороти (рис. 9, рис. 10), 
де автомобілісти часто порушують швидкісний режим, щоб випередити попереду 
машину, яка не здатна розвинути комфортну швидкість для відповідного водія. 

 

 
 

Рисунок 9 - Закритий поворот на ділянці автодороги Н16 
Джерело: розроблено авторами 
 

 
 

Рисунок 9 - Закритий поворот на ділянці автодороги Н08 
Джерело: розроблено авторами 

 
В якості спостережного пункту було вибрано місце на узбіччі дороги, звідки 

велася відеофіксація. Два знаки на протилежному боці дороги були прийняті як 
контрольні точки, один під прямим кутом до місця події, а інший на відстані 120 метрів 
(рис. 10).  

 
 

Рисунок 10 - Схема відеофіксації 

Джерело: розроблено авторами 
 
Аналіз потоку на ділянці автодороги Н-16 дав наступні результати (рис. 11- 

рис. 13) 
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Рисунок 11 – Аналіз потоку на автодорозі Н16 
Джерело: розроблено авторами 
 

 
 

Рисунок 12 – Розподіл швидкостей руху, транспортних засобів 
Джерело: розроблено авторами 
 
З рис. 12 видно, що швидкість потоку неоднорідна і в більшості випадків 

швидкість руху на даній ділянці не дотримується. 
 

 
 

Рисунок 13 – Графік різниці швидкостей транспортного потоку під час експерименту 
Джерело: розроблено авторами 

 
На рисунку 13 наведено графік різниці швидкостей транспортного потоку. На 

підставі отриманих результатів можна зробити висновок, що середня швидкість 
становить 98 км / год. 

Кількість
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Аналогічним чином було проведено експеримент з виявлення різниці 
швидкостей на частині ділянки, що відноситься до автошляху Н08. Аналіз потоку на 
автодорозі Н-08 представлено на рис. 14 – рис. 16. 

 

 
 

Рисунок 14 - Аналіз потоку на автодорозі Н08 
Джерело: розроблено авторами 
 

 
 

Рисунок 15 – Розподіл швидкостей руху, транспортних засобів на автодорозі Н08 
Джерело: розроблено авторами 
 

 
 

Рисунок 16 – Графік різниці швидкостей транспортного потоку  
під час експерименту на автодорозі Н08 

Джерело: розроблено авторами 
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На підставі експерименту можна зробити висновок, що більшість автомобілів 
рухаються зі значним перевищенням швидкості, враховуючи, що на автодорогах є знак, 
що обмежує швидкість потоку до 70 км / год. 

Проаналізувавши лінії тренду різниці швидкостей транспортного потоку на 
ділянках автодоріг Н-16 та Н-08 (рис.13, рис. 16) та врахувавши, що кількість аварій за 
рік на відповідних ділянках склала 18 та 6 од. відповідно, можна вивести залежність 
кількості ДТП від різниці середніх значень швидкостей потоку руху (рис. 17). 

 

 
 

Рисунок 17 – Графік залежності кількості ДТП від різниці середніх значень 
 швидкостей потоку руху 

Джерело: розроблено авторами 
 
При існуючому рівні організації дорожнього руху обмеження швидкості 

обмежується встановленням відповідних дорожніх знаків. Використання незнімних знаків 
має дуже істотний недолік, який полягає в тому, що рівень обмеження не може гнучко 
змінюватись, а відповідно це негативно впливає на різницю швидкостей потоку руху. 

Висновки. На обох ділянках автодоріг Н-08 та Н-16, де проводилося 
експериментальне дослідження, спостерігається значна різниця в швидкостях руху 
автомобільного потоку через недотримання правил дорожнього руху. 

В середньому легкі вантажівки, вантажівки і автобуси, ґрунтуючись на 
експериментальних дослідженнях, складають 30% від загального потоку, при цьому на 
легковий транспорт припадає 70%. 

Якщо в транспортному потоці усунути різницю швидкостей, це підвищить 
безпеку дорожнього руху. В якості вирішення проблеми обгону на сліпих поворотах 
пропонується встановити на відповідні ділянки автодороги знаки динамічного 
обмеження швидкості, для додаткового інформування водіїв. Принцип роботи 
динамічних знаків полягає в установці датчиків на початку і середині повороту, які, в у 
свою чергу, розраховують середню швидкість автомобіля, що рухається в даний 
момент по цій ділянці дороги. Розрахована швидкість виводиться на динамічне табло, 
встановлене перед поворотом, тим самим інформуючи водіїв про середню швидкість 
руху автомобілів. 

Також для зменшення кількості порушень швидкісного режиму пропонується 
встановити швидкісні радари, які змінюють дані швидкісного режиму відповідно до 
показань динамічного знаку. 

Регулювання швидкості направлене на зниження ймовірності ДТП, яка більш 
вірогідна, чим більше швидкість автомобіля відрізняється від середньої швидкості 
транспортного потоку. Спостережна статистика показує, що вирівнювання швидкостей 
в транспортному потоці дуже важливо для зниження аварійності. Як обмеження 
верхнього швидкісного режиму на дорозі, так і встановлення мінімально допустимої 
швидкості можуть сприяти вирівнюванню швидкісного режиму. 
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The problem of ensuring the safety of movement on the Cherkasy region roads is being studied. The 
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need to improve transportation safety and study the factors affecting it arose with the development of market-
based methods of transport management, changes in the structure and management system of the transport 
industry of Ukraine. Such qualitative changes have led to the development in this field of new models, methods, 
methodologies of transportation safety management capable of comprehensively solving the problems of 
transportation organization, their legal, financial, and information support.  

In order to identify methods of improving road safety in the region, an in-depth analysis of the state of 
accidents in the territory of the General Directorate of the National Police in Cherkasy Region was conducted by 
types, causes, days of the week, time of traffic accidents, number of victims, number of dead, etc. Dangerous 
sections of highways were identified and an experimental study was conducted to identify the causes of traffic 
accidents. In the course of the experimental study, measurements were made that allow to calculate the speed of 
vehicles that, violating traffic rules, were overtaking on sections of highways with blind turns. From the obtained 
results, it can be concluded that the main causes of traffic accidents are the violation of traffic rules, which is 
caused by the difference in traffic speeds in the flow and the unconscious attitude of drivers to the corresponding 
traffic situation.  

As a result of the conducted research, recommendations were provided for optimizing the organization 
of traffic on dangerous sections of highways. Namely, it is proposed to use the methodology of experimental 
research on other dangerous sections of the country's highways and to install dynamic traffic signs that will 
allow regulating the maximum permissible speed depending on the selected factors on the relevant sections, 
thereby reducing the speed difference in the flow of traffic and punishing violators for exceeding the speed limit. 
In addition, a very important element of improving safety on the country's highways is the dissemination of 
information programs on compliance with traffic rules among the country's youth. The proposed method is 
recommended to be used to reduce the number of road accidents, and accordingly, to reduce the number of 
victims of road accidents in the territory of Ukraine. 
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Digitalization of truck companies: current challenges 
and development prospects 
 

Innovations in the logistics support of enterprises have always played an important role in business. 
They are aimed at improving service delivery and information dissemination. Therefore, individual clients see 
the traditional "value" for logistics: short service time, availability and timely delivery. This article examines the 
supply chain, the goal of which is to deliver a quality product in the shortest possible time, with the lowest costs 
and in the best possible condition. It is possible to fulfill these requirements only on the basis of small business 
access to innovative technologies. To implement these technologies, it is advisable for road transport enterprises 
to use existing management practices, namely: construction of modern infrastructure; provision of preferential 
leasing conditions to car carriers; solving the issue of obtaining permits, crossing the border, downtime; creation 
of high-quality digital platforms for information exchange and interaction between transportation market 
participants. 
innovations, information and communication technologies, logistics, logistics services, logistics design, 
demand, transport unit, transportation route 
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