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Актуальність роботи. Еволюція розвитку людс-

тва та створення індустріальних методів господарю-
вання призвели до утворення глобальної техносфе-
ри, одним з елементів якої є автомобільний транс-
порт. Навколишнє природне середовище при функ-
ціонуванні елементів техносфери є джерелом сиро-
винних і енергетичних ресурсів і простором для ро-
зміщення її інфраструктури. 

Автомобільний транспорт постійно впливає на 
навколишнє природне середовище. Рівень впливу 
може бути в допустимих рівноважних та кризових 
межах [1].  

Сучасний транспорт – особливе джерело впливу 
на природу та людину, оскільки він пов'язаний з ав-
томобільними дорогами (лінійними інженерними 
спорудами). Таким чином, на екосистеми звичайно 
впливає тандем: автомобільний транспорт – автомо-
більна дорога, який коректно називати автотранспо-
ртною системою [2]. Основні зміни у навколишньо-
му природному та соціальному середовищі під 
впливом автотранспортних систем пов’язані з: 

- виснаженням невідновлюваних природних 
ресурсів, зміною рельєфу місцевості, естетичної і 
культурної цінності ландшафту (руйнування живо-
писних природних ландшафтів), руйнуванням па-
м'ятників історії, культури і археології; 

- гідрологічними, кліматичними змінами, тобто 
змінами регенеративних властивостей навколиш-
нього середовища, концентрації стоку річок, повер-
хневих і ґрунтових вод,  мікроклімату (швидкості і 
напрями вітру,  температури,  вогкості повітря) і вза-
ємопов'язаних з ним екосистем, рівня ґрунтових вод; 

- створенням несприятливих умов для мешкан-
ня населення, тварин, птахів на придорожніх тери-
торіях через перевищення нормативно встановлених 
рівнів шуму, вібрацій, електромагнітних і іонізую-
чих дій; 

- зниженням родючості сільськогосподарських 
земель, біопродуктивності природних ландшафтів і 
водоймищ в результаті ерозії ґрунтів, евтрофікації 
водоймищ, забрудненням повітря, води, ґрунтів ток-
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сичними речовинами вище за встановлені санітарно-
гігієнічні нормативи; 

- виснаженням генофонду популяцій людей, 
тваринних птахів, рослинності в результаті динамі-
чної дії машин і механізмів (під час руху транспорт-
них засобів), ущільненням ґрунту, порушенням тра-
диційних сезонних шляхів міграції тварин, а також 
іхтіофауни через переформовування берегової лінії, 
зміни перетину водотоку і контурів водоймищ, по-
рушення гідрологічного режиму, розмивів при буді-
вництві мостів [3].  

Аналіз досліджень у сфері та оцінки вивчення 
впливу автотранспортних систем на навколишнє 
природне середовище, що проводився вченими на 
території країн СНД, показав, що пріоритет відда-
ється вивченню окремо впливу автомобільних доріг 
та автомобільного транспорту [4–8]. Причиною цьо-
го може бути як складність вивчення цієї системи 
комплексно через її здатність динамічно змінювати-
ся та багатофакторність, так і те, що управлінські 
структури держав поки ще розділені на «дорожни-
ків» та «транспортників», і процес їх взаємного 
зближення та координування тільки починається [2]. 
Причому найбільш динамічно ці процеси проходять 
у Російській Федерації.  У країнах,  що мають більш 
розвинену систему автомобілізації, дороги та транс-
порт розглядаються як єдиний комплекс [9].  Це не 
тільки забезпечує більшу ефективність управління, 
але і дозволяє автомобільному транспорту бути 
більш конкурентоспроможним з іншими видами 
транспорту [2].  

Аналіз показав, що на сьогоднішній день в Укра-
їні тільки під автомобільні дороги загального корис-
тування виділена площа резервно-технологічної 
смуги (у її межах постійно перевищуються санітарні 
норми забруднення повітря, ґрунту, водойм), яка 
дорівнює третині території Чернівецької області. 

Захисна зона (транспортні забруднення в розра-
хунковий період можуть перевищувати встановлені 
гранично допустимі концентрації або санітарні нор-

ми) займає площу адекватно Київській області або 
АР Крим, а антропогенний влив автомобільних до-
ріг спостерігається на третині території України. 

До того ж постає ще одна гостра проблема – 
проблема фрагментації природних ландшафтів, де 
автотранспортна мережа займає перше місце. ЇЇ роз-
виток дробить ландшафти на «острівки» все менших 
розмірів. Цьому сприяє збільшення протяжності до-
ріг і, як наслідок, територій на які вони (автомобіль-
ні дороги) спричиняють вплив.  

При цьому у придорожній зоні формуються так 
звані «краєві зони»,  які примикають до бровки по-
лотна дороги та мають ширину до 10 м. Ширина зо-
на «крайового ефекту»,  як правило,  збільшується в 
залежності від строку експлуатації автомобільної 
дороги, що призводить до збільшенню територій з 
порушеними екосистемами.  

«Краєві зони» ландшафтів знаходяться під одно-
часним комплексним впливом різноманітних факто-
рів, які можуть бути розбиті на декілька груп: 

- бар’єрні фактори, які перешкоджають мігра-
ції тварин (фізичні елементи конструкції дороги); 

- фактори неспокою, які лякають тварин та по-
рушують середовище їх мешкання (шум, вібрація, 
світло); 

- фактори, обумовлюючі хімічне забруднення 
місця проживання тварин [2]. 

Всі вище перелічені проблеми є дуже актуаль-
ними для України, оскільки загальна протяжність 
автомобільних доріг загального користування на її 
території станом на 1 грудня становить 169495 км 
(табл.. 1) [10]. 

При цьому коректно оцінити масштаби змін, 
спричинених функціонуванням автотранспортних 
систем України, неможливо, оскільки розроблена 
система екологічного моніторингу автомобільних 
доріг не функціонує [11].  

 

 
Таблиця 1 – Протяжність та характеристика автомобільних доріг України 
 
Значення автомобільних 

 доріг 
Всього доріг, 

км 
Розподілення доріг з твердим покриттям за категоріями, км 

І ІІ ІІІ ІV V 
Всього по Україні 169495 2616 12945 29112 105958 15189 
Державного значення 21098 2535 10230 7091 1234 8 
із них: міжнародні 8221 1789 4697 1640 88 7 

національні 4843 515 2840 1373 115 0 
регіональні 8034 231 2693 4078 1031 1 

Місцевого значення 148397 81 2715 22021 104724 15181 
із них: територіальні 26864 63 2148 13108 11049 398 

обласні 52066 5 380 6587 41343 2670 
районні 69467 13 187 2326 52332 1211 
       

Аналіз цієї системи показав низку її недоліків, 
основними з яких є: 

- узагальнені вказівки стосовно проведення мо-
ніторингу без конкретизації обов’язків (завдань) 
кожного суб’єкту моніторингу;  

- відсутня системна структура необхідних дослі-
джень та графіків періодичності їх проведення;  

- не визначені строки подання даних результатів 
досліджень;  

- не визначені ступінь та рівень відповідальності 
посадових осіб за проведення екологічного моніто-
рингу на місцях;  

- немає конкретного алгоритму проведення за-
ходів щодо поліпшення якості навколишнього сере-
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довища у разі виявлення істотних порушень норма-
тивного стану середовища [12].  

Метою роботи є визначення системи екологічно 
значимих параметрів автотранспортних систем для 
розробки математичної моделі оцінки рівня екологі-
чної небезпеки придорожнього середовища як мето-
да експрес-оцінки у системі екологічного монітори-
нгу автомобільних доріг. 

Матеріал і результати досліджень. Виконання 
моніторингових заходів та досліджень проводиться 
на сьогоднішній день лише на окремих ділянках всі-
єї мережі автомобільних доріг, які будуть визначені 
як репрезентативні. Ці дослідження у результаті не 
дадуть повної та комплексної картини екологічного 
впливу автомобільних доріг, хоча є об’єктивні при-
чини для цього, а саме, досить розгалужена мережа 
автотранспортних шляхів, яка не дозволяє проводи-
ти необхідні дослідження на всій їх протяжності. 

Саме тому постає нагальна необхідність застосу-
вання методів математичного моделювання при оці-
нці сучасного рівню впливу,  що склався за весь пе-
ріод експлуатації як автотранспортних систем на 
навколишнє середовище у масштабах держави, так і 
локального впливу окремих ділянок автомобільних 
доріг.  Ця задача є дуже актуальною,  оскільки доро-
жня мережа України є сформованою і експлуатуєть-
ся у її нинішніх масштабах більше 30  років,  тому 
перед проведенням оцінки впливу автомобільної 
дороги на навколишнє середовище у режимі on-line 
або прогнозуванням змін, пов’язаних з експлуатаці-
єю дороги, необхідно спершу оцінити той вплив, що 
був спричинений з часу введення автомобільної до-
роги або її ділянки до експлуатації. 

Аналіз нормативно-правової бази Державної 
служби автомобільних доріг Укравтодор [13–17] 
щодо охорони навколишнього середовища при про-
ектуванні, будівництві та експлуатації автомобіль-
них доріг показав, що оцінка рівнів впливу автомо-
більної дороги на навколишнє середовище ґрунту-
ється на розрахункових методах, рідше – на прове-
денні замірів фактичних концентрацій окремих за-
бруднювачів, перелік яких не узгоджений. При цьо-
му взагалі не береться до уваги реакція біоти на не-
гативні впливи, пов’язані з функціонуванням автот-
ранспортних систем. 

У рамках даного дослідження пропонується роз-
робити математичну модель оцінки впливу експлуа-
тації ділянки автомобільної дороги на навколишнє 
середовище на основі її екологічного значимих па-
раметрів. Критерієм достовірності та реальності ре-
зультатів оцінки якості середовища за цією моделлю 
може бути реакція біоти, яка визначена біомоніто-
ринговими дослідженнями (ліхеноіндикацією та фі-
тотестуванням).  

При виборі екологічно значимих параметрів екс-
плуатації автомобільної дороги користувалися на-
ступними нормативно-методичними документами:  

- М 218–02071168–626:2007 Методика оцінки 
екологічного впливу автомобільної дороги загально-
го користування на навколишнє середовище,  

- ПОР–218–141–2000 Порядок обліку руху 
транспортних засобів,  

- ДБН В.2.3–4:2007 Споруди транспорту. Ав-
томобільні дороги,  

- ВБН Г.1–218–050–2001 Міжремонтні строки 
експлуатації дорожніх одягів та покриттів на авто-
мобільних дорогах загального користування з допо-
вненнями та уточненнями.  

Аналіз вищенаведених нормативних документів 
показав доцільність вибору екологічно значимих 
параметрів з наступних груп параметрів автомобі-
льної дороги та придорожнього простору: 

І група параметрів. Параметри автомобільної до-
роги:  

1) довжина ділянки, км; 
2) кількість смуг руху; 
3) ширина смуги руху, м; 
4) ширина роздільної смуги, м; 
5) поздовжній ухил, %; 
6) тип дорожнього покриття та його рівність: 
а) тип: дрібнозернистий асфальтобетон; грубо-

зернистий асфальтобетон, чорний щебінь, чорний 
гравій, поверхнева обробка; цементобетон; щебінь і 
гравій, не оброблені в’яжучим; бруківка; 

б) рівність (визначається повштовхоміром або 
експертним методом): відмінно, добре, задовільно, 
незадовільно. 

ІІ група параметрів. Параметри придорожнього 
простору – вид та параметри захисних споруд (наса-
дження рослинності та захисні споруди), які змен-
шують негативний вплив транспортних потоків на 
навколишнє середовище: 

- один ряд дерев з чагарником висотою до 1,5 м 
на смузі газону від 3 до 4 м; 

- два ряди дерев без чагарнику на газоні від 8  
до 10 м; 

- два ряди дерев з чагарником на газоні від 10  
до 12 м; 

- три ряди дерев з двома рядами чагарнику на 
смузі газону від 15 до 20 м; 

- чотири ряди дерев листяних порід з чагарни-
ком на газоні 15 м; 

- п'ять рядів дерев листяних порід з чагарником 
на газоні 15 м; 

- п'ять рядів дерев хвойних порід з чагарником 
на газоні 20 м; 

- шість рядів дерев листяних порід з чагарни-
ком на газоні 25 м; 

- екрани, стіни будівель, укоси виїмок, ґрунтові 
вали і т.п. 

ІІІ група параметрів. Параметри транспортних 
потоків:  

1) добова інтенсивність руху визначається як 
середньорічна добова інтенсивність в транспортних 
одиницях; 

2) склад транспортного потоку у відсотках, тип 
двигуна брати до уваги не доцільно,  оскільки у да-
ному випадку необхідна усереднена оцінка,: 

- мотоцикли та мопеди (МЦ);  
- легкові автомобілі (ЛА); 
- вантажні автомобілі (ВА): легкі (ЛВА), се-

редні (СВА) і важкі (ВВА); 
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- автобуси (БУС): середні та великі (БУС) і 
мікроавтобуси (МБУ). 

IV група параметрів. Параметри дорожньо-
кліматичного районування встановлюються залежно 
від погодно-кліматичних факторів, ґрунтово-
гідрологічних умов зволоження, а також досвіду 
експлуатації доріг територія України: 

- У–I північна – на північ від лінії Мостицька – 
Львів – Житомир – Київ – Суми; 

- У–II центральна – на південь від границі пів-
нічної зони до лінії Любашівка –  Кіровоград –  Ку-
п'янськ; 

- У–III південна – на південь від границі 
центральної зони за винятком гірської частини Кар-
пат (від лінії Мостицька –  Комарне –  р.  Дністер на 
південний схід до лінії Городенка – Новоселиця);  

- У–IV гірська – Гірський Крим, Карпати, За-
карпатська область.  

V група параметрів. Параметри часу експлуатації 
ділянки автомобільної дороги: 

1) строк експлуатації ділянки автомобільної до-
роги (визначається за проектною документацією); 

2) міжремонтний строк служби дорожнього по-
криття  

Згідно з поставленими умовами для математич-
ної моделі необхідно обрати п’ять параметрів, від 
яких пріоритетно залежить рівень впливу ділянки 
автомобільної дороги на придорожній простір. Ана-
ліз літературних джерел [18–23] дозволив виділити 
параметри, що наведені у табл.. 2. 

 
Таблиця 2  –  Екологічно значимі параметри екс-

плуатації автомобільної дороги 
 

№ Назва параметру Нормативний документ, 
яким регламентується 

1 

Середня швид-
кість руху тран-
спортного пото-
ку (км/год) 

ДБН В.2.3-4:2007 Авто-
мобільні дороги: Частина 
І Проектування. Частина 
ІІ Будівництво 

2 Рівність (см/км) 

ДБН В.2.3-4:2007 Авто-
мобільні дороги: Частина 
І Проектування. Частина 
ІІ Будівництво 

3 Інтенсивність 
(авт./добу) 

ДБН В.2.3-4:2007 Авто-
мобільні дороги: Частина 
І Проектування. Частина 
ІІ Будівництво 

4 
Міжремонтні 
строки експлуа-
тації (роки) 

ВБН В.2.3-218-186-2004 
Споруди транспорту. До-
рожній одяг нежорсткого 
типу.  

5 Повздовжній 
ухил (‰) 

ДБН В.2.3-4:2007 Авто-
мобільні дороги: Частина 
І Проектування. Частина 
ІІ Будівництво 

 
Висновки. Таким чином, у роботі обґрунтована 

необхідність комплексної оцінки впливу автотранс-
портних систем на придорожній простір, також ви-
ділені та описані екологічно значимі параметри ав-
томобільних доріг,  як базові для розробки матема-

тичної моделі оцінки якості придорожнього середо-
вища. Перспективним, у контексті сучасних уявлень 
про оцінку впливу техногенних об’єктів на довкілля, 
вважається застосування біомоніторингових мето-
дів. 
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