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Анотація. Мета діагностики та оцінки стану автомобільних доріг полягає в отриманні повної, 

об'єктивної і достовірної інформації про транспортно-експлуатаційний стан доріг, умови їх роботи і 
ступеня відповідності фактичних споживчих властивостей, параметрів і характеристик вимогам руху. 
Систематичний моніторинг є основою управління станом автомобільних доріг і вихідною базою для 
ефективного використання коштів і матеріальних ресурсів, що спрямовуються на реконструкцію, ре-
монт та утримання дорожньої мережі. 

Діагностика та оцінка стану автомобільних доріг і дорожніх споруд проводиться систематично 
через певні проміжки часу протягом усього терміну служби доріг і дорожніх споруд. Загальна оцінка 
якості і стану автомобільних доріг проводиться за показниками споживчих властивостей, які забезпе-
чуються фактичним рівнем експлуатаційного утримання, геометричними параметрами, технічними ха-
рактеристиками, інженерним обладнанням та облаштуванням. Результати діагностики і оцінки доріг є 
передпроектними матеріалами і інформаційною базою для розробки в установленому порядку проектів 
реконструкції, капітального ремонту, ремонту та утримання експлуатованих доріг. 

Стан дороги необхідно розглядати як сукупність властивостей, які обумовлюють зміну вартості 
всієї споруди. У роботі представлена модель кількісної оцінки автомобільної дороги на стадії проекту-
вання і відповідного визначення вартості транспортних споруд у вигляді багаторівневої ієрархічної 
системи показників, яка всебічно характеризує властивості оцінюваної продукції. 

Ключові слова: автомобільна дорога, транспортно-експлуатаційний стан, транспортні споруди, 
модель. 

 
Вступ 

 Принципи визначення вартості будівель істотно відрізняються від визначення вартості лінійно-
протяжних транспортних споруд. На сучасному етапі відсутні практичні методи вартісної оцінки 
майна дорожнього господарства [1, 2]. Тому, важливе практичне значення має кількісна оцінка авто-
мобільної дороги, яка проектується, об'єктивність якої визначається правильністю вибору моделі 
стану. Модель якості стану – це багаторівнева ієрархічна система показників, яка всебічно і раціона-
льно характеризує властивості об'єкта, що оцінюється. Стан автомобільної дороги необхідно розгля-
дати як сукупність властивостей, які обумовлюють зміну вартості всієї споруди. При цьому, та або 
інша ділянка дороги характеризується певною, властивою для неї, номенклатурою показників. 

Основна частина. Побудова моделі кількісної оцінки технічного стану для визначення вартості 
транспортної споруди. Залежно від різних техніко-експлуатаційних показників, властивості об'єктів 
оцінки можна класифікувати за такими ознаками: 

 за чисельністю показників, які застосовуються – одиничні, комплексні та інтегральні; 
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 залежно від стадії створення і стану об'єкта оцінки – проектні, будівельні і експлуатаційні; 
 за сукупністю близьких властивостей – цільові технічні, ергономічні, естетичні, економі-

чні, стандартизації; 
 за розмірністю – абсолютні і відносні; 
 за значимістю – основні та додаткові.  
Якість автомобільної дороги, що проектується, на першому етапі, в основному, оцінюється еко-

номічними показниками. Найбільш доцільним є витратний метод, заснований на розрахунку коштори-
сної вартості і коригувальних коефіцієнтів зміни техніко-функціонального стану об'єкта. 

У дорожній галузі відомі наступні методи кількісної оцінки стану автомобільної дороги, які ґру-
нтуються на ряді принципів [3]: 

 стан транспортної споруди характеризується сукупністю властивостей, що являють собою 
систему диференціальних показників. Залежно від мети оцінки об'єкта, число рівнів n може бути різ-
ним. Чим більше рівнів, тим глибше уявлення про стан об'єкта, однак тим більше трудомісткий процес 
вимірювань і оцінки. Тому один з основних першорядних принципів побудови моделі – мінімум кіль-
кості класифікаційних рівнів при задовольняючому ступені точності оцінки стану об'єкта; 

 складна властивість, являє собою сукупність простих властивостей. Підпорядкованість 
менш простих показників більш складним характеризується ієрархічним законом, що визначає моделі 
багаторівневої оцінки технічного стану. Складна властивість, на найнижчому нульовому рівні, харак-
теризується сукупністю властивостей, розташованих на більш високих рівнях і, отже, являє собою ок-
ремий показник. Узагальнену властивість на нульовому рівні можна охарактеризувати найбільш сут-
тєвими складовими 1-го рівня. У свою чергу, кожна властивість першого рівня характеризується суку-
пністю властивостей другого рівня. Таким чином, властивість і-го рівня стану об'єкта визначається 
властивостями вищого і + 1-го рівня; 

 на кожному рівні будь-яка властивість кількісно оцінюється одиничним (диференціаль-

ним) показником стану 𝐾 =
б
, де 𝑃𝑖𝑎 – абсолютне значення якісного показника стану елемента об'-

єкта; 𝑃 б – базове значення показника. У зв'язку з цим велике значення має встановлення не тільки 
абсолютних, а й базових показників. Базовий показник стану якості елемента дорожньої конструкції, 
як правило, приймається за вихідний (еталонний) при порівняльних оцінках. Розрізняють декілька ета-
лонів базових показників: середній та вищий досягнутий в даний час світового рівня; економічно ви-
правданий в даний час, оптимальний рівень стану якості об'єкта оцінки; перспективний світовий рівень 
стану якості об'єкта оцінки; 

 при аналізі узагальненої властивості на даному рівні необхідно враховувати значимість ко-
жної простого властивості. Значущість вказує на вплив даної диференціальної властивості на форму-
вання комплексної властивості і виражається в відсотковому співвідношенні. Таким чином, комплек-
сна властивість об'єкта оцінки даного рівня є сумою простих властивостей з урахуванням їх значущо-
сті: 

K = ∑ K m ,                                                        (1) 
де m  – коефіцієнт вагомості; 
 властивості кожного рівня впливають один на одного, а узагальнені властивості одного 

рівня впливають на узагальнені властивості іншого рівня. Отже, між комплексним показником стану 
об'єкта та і-ою властивістю р-го рівня є певна кількісна залежність, яка суттєво впливає на вартість 
споруди; 

 значимість властивостей на будь-якому рівні або в групі даного рівня підпорядковується 
залежності ∑ 𝑚 = 𝑞 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, де 𝑞 – постійна величина, приймається за одиницю або рівною 100 
при поданні 𝑚  у відсотках. 

Виходячи з цього, можна визначити вплив будь-якої властивості останнього рівня на загальний 
показник стану об'єкта і його еквівалентну вартість: 𝐾 = 𝐾 𝐾 𝐾 , … , 𝐾 . 

Для побудови багаторівневої моделі технічного стану на етапі здачі в експлуатацію ділянки ав-
томобільної дороги з подальшим проведенням її вартісної оцінки необхідно визначити значення кое-
фіцієнтів вагомості. Від правильності їх призначення залежить достовірність оцінки. Встановити ці 
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коефіцієнти можна різними методами, але найбільш оптимальним на стадії приймання дороги в екс-
плуатацію є вартісний метод. Вартісний метод заснований на припущенні, що якість стану пропорційна 
вартості, а вагомість властивості ідентична витратам, тобто між вагомістю та вартістю існує функціо-
нальний зв'язок 𝑚 = 𝑓(𝐶 ), если 𝐶 > 𝐶  и 𝑚 > 𝑚 . Тоді: 

 

𝑚 =
∑

,      (2) 

 
де 𝑛 – кількість властивостей, показників якості продукції; ∑ 𝐶   – повна вартість продукції. 
Стан автомобільної дороги характеризується різноманіттям (сукупністю) властивостей, відоб-

ражених системою диференціальних показників. 
Підпорядкованість менш простих властивостей (показників) більш складним відповідає ієрархі-

чному закону, що визначає модель якісного стану. Складна властивість якості на найнижчому нульо-
вому рівні характеризується сукупністю властивостей, розташованих на більш високих рівнях і, отже, 
являє собою узагальнений показник. Узагальнену властивість на нульовому рівні можна характеризу-
вати найбільш істотними складовими першого рівня. У свою чергу, кожна властивість першого рівня 
характеризується сукупністю властивостей другого рівня. Таким чином, властивість рівня якісного 
стану об’єкта оцінки визначаються властивостями більш високого рівня.  

Модель якісного стану ділянки автомобільної дороги на стадії експлуатації або активів на ста-
діях проектування та будівництва дозволяють отримати коригуючий коефіцієнт, який всебічно і раці-
онально характеризує властивості об’єкта оцінки.  

При складанні моделі всі властивості діляться на три частини:  
- складні, що включають в себе поєднання багатьох властивостей; 
- середні, що включають кілька простих властивостей; 
- прості. 
До складних відносять показники, які класифіковані за видами, до середніх – за групами. При 

складанні моделей всі властивості в ієрархічному порядку розділяють на рівні від нульового, найниж-
чого, до n -го найвищого. 

Нульовий рівень визначає комплексну величину показника, яка коригує вартість ділянки авто-
мобільної дороги. При зростанні рівнів відбувається поступове «спрощення» властивостей моделі, 
тобто вони зазнають зміни від складних, через середні, до простих. 

Як приклад на рис. 1 представлена багаторівнева модель технічного стану на етапі здачі в екс-
плуатацію ділянки автомобільної дороги, де коефіцієнти вагомості були розраховані за формулою (1). 

Комплексний показник технічного стану ділянки автомобільної дороги на стадії здачі в експлу-
атацію, згідно формул (1, 2) можна представити у вигляді рівняння: 

 
𝐾 =  0,002К + 0,003К + 0,004К + 0,096К + 0,09К + 0,003К + +0,006К + 0,005К +

0,002К + 0,003К + 0,002К + 0,003К + +0,002К + 0,019К + 0,006К + 0,017К +

0,016К + 0,025К + 0,047К + 0,025К + 0,03К      (3) 
 
Таким чином модель кількісної оцінки технічного стану – це багаторівнева ієрархічна система 

показників, яка всебічно і правильно характеризує властивості оцінюваної продукції, яка, відповідно, 
дозволяє визначити вартість транспортної споруди – автомобільної дороги. 

 
Висновок 

 В залежності від суспільних потреб, що пред'являються до об'єкту і мети оцінки, число рівнів n 
може бути різним. Чим більше рівнів, тим більш об'єктивне уявлення про стан автомобільної дороги і 
можливість детально провести вартісну оцінку досліджуваного об'єкта, однак тим більш трудомісткий 
процес вимірювань. Тому один з основних першорядних принципів побудови ієрархічних моделей – 
підбір оптимальної кількості класифікаційних рівнів, що задовольняють ступінь точності технічної та 
фінансової оцінки даного об'єкту транспортного будівництва. 
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Рисунок 1 – Багаторівнева модель технічного стану ділянки автомобільної дороги на етапі здачі 

в експлуатацію 
Figure 1 – Multilevel model of technical condition of the highway section at the commissioning stage 
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Abstract. The purpose of diagnostics and assessment of roads is to obtain complete, objective and 

reliable information about the transport and operational condition of roads, their working conditions and the 
degree of compliance of actual consumer properties, parameters and characteristics with traffic requirements. 
Systematic monitoring is the basis for managing the condition of roads and the starting point for the efficient 
use of funds and material resources for the reconstruction, repair and maintenance of the road network. 

Diagnosis and assessment of the condition of roads and road structures is carried out systematically at 
certain intervals throughout the life of roads and road structures. The general assessment of quality and condi-
tion of highways is carried out on indicators of consumer properties which are provided by an actual level of 
operational maintenance, geometrical parameters, technical characteristics, engineering equipment and the de-
vice. The results of road diagnostics and assessment are pre-design materials and information base for the 
development in the prescribed manner of projects for reconstruction, overhaul, repair and maintenance of ex-
isting roads. 

The condition of the road should be considered as a set of properties that cause a change in the value of 
the entire structure. The paper presents a model of quantitative assessment of the highway at the stage of design 
and appropriate determination of the cost of transport facilities in the form of a multilevel hierarchical system 
of indicators, which comprehensively characterizes the properties of the evaluated products. 

Keywords: highway, transport maintenance condition, transport constructions, model. 
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