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АНОТАЦІЯ 

Шевченко А.І. Стратегування сталого розвитку виробничої 

інфраструктури національної економіки з позицій безпеки (на прикладі 

залізничного транспорту). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним 

господарством. – Інститут економіки промисловості НАН України, Київ, 2020. 

Дисертацію присвячено визначенню стратегічних орієнтирів сталого 

розвитку виробничої інфраструктури національної економіки з позицій безпеки 

на середньо- та довгострокову перспективу (на прикладі залізничного 

транспорту).  

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, її зв’язок з науковими  

програмами. Метою дослідження є вдосконалення та подальший розвиток 

концептуальних засад і науково-практичних підходів до визначення орієнтирів 

для розробки стратегій сталого розвитку виробничої інфраструктури 

національної економіки у безпековому вимірі на середньо- та довгострокову 

перспективу (на прикладі залізничного транспорту), а також розробка 

рекомендацій щодо інституційного забезпечення досягнення пріоритетних 

орієнтирів при реалізації  цих стратегій.  

Для досягнення поставленої мети сформульовані основні завдання, 

визначено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів. 

Розкрито особистий внесок автора, представлено апробацію результатів, 

публікації, структуру та загальний обсяг дисертаційної  роботи. 

Перший розділ присвячено ролі залізничного транспорту як виробничої 

інфраструктури національної економіки. Узагальнено погляди вітчизняних і 

зарубіжних учених на особливості функціонування економіки залізничного 

транспорту, питання розвитку та реформування цієї галузі в Україні, 

удосконалення системи державного і господарського управління галуззю, 

формування вертикально інтегрованої організаційної структури 

АТ «Укрзалізниця», стабілізації її фінансового стану й оновлення основних 
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фондів, проаналізовані основні напрями стратегій розвитку залізничних 

перевізників у Польщі, Словаччині, Швейцарії, Німеччині, Австрії, Франції, 

Чехії.  

Розглянуто змістовну суть сталого розвитку в контексті концепції 

економічної безпекометрії, окреслено концептуальні положення модернізації 

залізничного транспорту на засадах сталого розвитку з позицій безпеки. 

Встановлено необхідність удосконалення концепції сталого розвитку для 

модернізації залізничного транспорту на основі загального системного 

уявлення про шляхи переходу від поточного стану об’єкта управління до 

бажаного та методологічних основах вирішення багатоаспектних завдань 

покрокового наближення до траєкторії сталого розвитку галузі. 

Запропоновано до етапів стратегування, які пов’язані з  ідентифікацією, 

визначенням дисбалансів і загроз, додати етапи визначення структури й 

індикаторів сталого розвитку залізничного транспорту, а також розробки 

необхідних інституційних заходів для створення цілісної концепції щодо 

модернізації залізничного транспорту в безпековому вимірі. 

У другому розділі досліджено різні наукові підходи до ідентифікації 

рівня сталого розвитку; розглянуті дослідженнях вчених, присвячені проблемам 

сталого розвитку країни, методологічним основам аналізу економічної безпеки 

в сучасних умовах, концепціям та моделям забезпечення найважливіших її 

складових, стратегічним напрямам і концептуальним заходам щодо підвищення 

рівня економічної безпеки. 

Визначено структурні елементи, індикатори та порогові значення 

складових сталого розвитку залізничного транспорту; здійснено його 

інтегральну оцінку, виявлено диспропорції розвитку та систематизовано 

загрози. Деталізація економічної складової з виокремленням у її структурі 

виробничої, логістичної та технологічної безпеки надало можливість більш 

детально прив’язати заходи стратегії сталого розвитку до забезпечення 

безпечного функціонування залізничного транспорту. 
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Запропоновано 23 індикатори сталого розвитку залізничного транспорту, 

які враховують 5 із 17 Національних цілей сталого розвитку країни та пов’язані 

з рівнями зазначених видів економічної безпеки. Наявність тіньових 

індикаторів надало змогу оцінити реальний стан сталого розвитку залізничного 

транспорту у вимірі економічної безпеки. 

Доведено необхідність застосування сучасної методології ідентифікації та 

стратегування, що базується на методах нормування, науковому обґрунтуванні 

векторів порогових значень індикаторів, динамічних вагових коефіцієнтів і 

визначенні стратегічних пріоритетів шляхом синтезу необхідних значень 

складових та індикаторів сталого розвитку. 

Застосовано формалізовані межі безпечного існування для виключення 

суб’єктивізму оцінки стану сталого розвитку та з метою наближення до 

стратегічного бачення майбутнього розвитку залізничного транспорту. Для 

кожного індикатора визначено вектор порогових значень з урахуванням 

аналогічних індикаторів економічно розвинутих країн ЄС за 2004-2018 рр. 

Порогові значення обґрунтовано відповідно до положень прикладної теорії 

систем, яка визначає оптимальний діапазон функціонування системи як 

«гомеостатичне плато». 

Вдосконалено інтегровану багатофакторну модель ідентифікації рівня 

сталого розвитку залізничного транспорту, розраховано інтегральний індекс, а 

також визначені критичні загрози та вагомість їхнього впливу на рівень  

сталого розвитку. 

У третьому розділі проаналізовано стратегії регіонального розвитку 

окремих областей України а також плани заходів на 2021-2023 роки з реалізації 

цих стратегій в частині транспортно-логістичної інфраструктури за якими 

визначено, що запропоновані в них заходи вирішують тільки частину загроз 

регіональному розвитку, залишаючи поза увагою решту.  

Окреслено підходи до наукового обґрунтування при стратегічному 

плануванні. Зазначено, що у нинішніх умовах функціонування економік на всіх 

рівнях, які стрімко змінюються, на перше місце в рамках стратегічного 



5 

 

планування виходять форсайт-методи. В ході вирішення поставлених  у 

дослідженні завдань застосовано форсайтинг  як  спосіб  «зазирнути»  в  

майбутнє, сформовано сценарії можливого майбутнього розвитку національної 

економіки та, виходячи з цього, розроблено пропозиції щодо підготовки до 

переходу на траєкторію сталого розвитку. З огляду на це визначені сильні та 

слабкі сторони в діяльності АТ «Укрзалізниця», а також можливості його 

розвитку та загрози. 

Порівняння в одному масштабі динаміки інтегрального індексу сталого 

розвитку залізничного транспорту з інтегральними пороговими значеннями в 

різні часові інтервали надало можливість реалізувати етап цілепокладання. 

Тобто, на відміну від принципу класичного прогнозування «минуле визначає 

майбутнє», застосовано більш перспективний принцип: «майбутнє визначається 

траєкторією в майбутнє», з якого випливають такі стратегічні сценарії 

розвитку: реалістичний, оптимістичний та збалансований.  

Визначення стратегічних цілей зумовило потребу у розв’язку задачі 

послідовної декомпозиції інтегрального індексу – необхідності синтезу значень 

спочатку на рівні окремих складових сталого розвитку, а потім – на рівні 

індикаторів кожної його складової для знаходження інтегрального індексу в 

заданих межах. Розв’язок такої задачі дозволив з урахуванням чутливості 

складових або індикаторів, вагових коефіцієнтів впливу та адаптивних методів 

регулювання з теорії управління визначити необхідні величини складових 

сталого розвитку та їх індикаторів протягом періоду прогнозування в кожному 

році. 

Визначення із застосуванням формалізованого підходу рівня валової 

доданої вартості надало можливість розрахувати рівень інвестування в 

розвиток залізничного транспорту та визначити необхідний обсяг капітальних 

інвестицій для реалістичного, оптимістичного та збалансованого сценаріїв його 

розвитку. Розрахунок інтегрального індексу ефективності сталого розвитку 

залізничного транспорту дозволило здійснити подальший моніторинг та 
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визначити ефективність рішень і дій органів влади різного рівня щодо розвитку 

галузі. 

За результатами розрахунку одержано стратегічні орієнтири ключових 

показників у натуральних одиницях вимірювання на середньострокову 

перспективу до 2027 р при визначених сценаріях розвитку залізничного 

транспорту:  

реалістичному (досягнення інтегральним індексом середнього значення 

між нижнім пороговим та нижнім оптимальним): валова додана вартість на 

рівні 406,9 млрд. грн. із щорічним темпом приросту 5,75 %, рівень інвестування 

в розвиток галузі − 12,2 % до випуску, обсяг інвестицій – на рівні 99,3 млрд. 

грн;  

оптимістичному (досягнення інтегральним індексом нижнього 

оптимального значення): валова додана вартість на рівні 563,1 млрд. грн, із 

щорічним темпом приросту 8,68 %, рівень інвестування в розвиток галузі − 

12,79 % до випуску, обсяг інвестицій − на рівні 131,0 млрд грн;  

збалансованому (досягнення інтегральним індексом середнього 

оптимального значення): валова додана вартість на рівні 809,7 млрд грн, із 

щорічним темпом приросту 13,2%, рівень інвестування в розвиток галузі − 

13,9 % до випуску, обсяг інвестицій − на рівні 187,6 млрд грн. 

Визначені щорічні індикатори та економічні макропоказники в 

натуральних одиницях виміру є стратегічними орієнтирами для 

регулювання сталого розвитку залізничного транспорту. 

Інституційне забезпечення стратегічних сценаріїв сталого розвитку 

виконано із застосуванням методичного підходу, який безпосередньо пов’язує 

критичні загрози, інституційні заходи та стратегічні сценарії розвитку. 

Сформовано перелік інституційних заходів у розрізі всіх бізнес-вертикалей 

(напрямів діяльності) АТ «Укрзалізниця», які орієнтовані на досягнення 

стратегічних значень головних (економічних) макропоказників розвитку 

залізничного транспорту для визначених сценаріїв розвитку: реалістичного − 14 

заходів, оптимістичного – 27 заходів, для збалансованого − 37 заходів. 
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Реалізація запропонованих напрямів внутрішніх інституційних перетворень у 

галузі та її модернізація є ключовими чинниками при досягненні 

збалансованого сталого розвитку залізничного транспорту як складової 

виробничої інфраструктури економіки країни. 

Ключові слова: залізничний транспорт, сталий розвиток, стратегічні 

орієнтири, інтегральний індекс, індикатори, регулювання, моделювання, 

інституційні заходи. 

  

SUMMARY 

Shevchenko A.I. Strategies for the sustainable development of the industrial 

infrastructure of the national economy from the point of view of security (on the 

example of rail transport). – Qualifying scientific paper as manuscript. 

Thesis for the scientific degree of Candidate of Economicsc in specialty 

08.00.03 – Economics and Governing of the National Economy. – Institute of 

Industrial economics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the definition of strategic guidelines for 

sustainable development of the production infrastructure of the national economy 

from the standpoint of security in the medium and long term (on the example of 

railway transport). 

The introduction substantiates the relevance of the chosen topic, its connection 

with scientific programs. The aim of the study is to improve and further develop the 

conceptual framework and scientific and practical approaches to defining guidelines 

for developing strategies for sustainable development of industrial infrastructure of 

the national economy from a safety perspective in the medium and long term (for 

example, rail transport), and develop recommendations for institutional priority 

guidelines for the implementation of these strategies. 

To achieve this goal, the main tasks are formulated, scientific novelty and 

practical significance of the obtained results are determined. The personal 

contribution of the author is revealed, the approbation of results, publications, 

structure and the general volume of the dissertation work are presented. 
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The first section is devoted to the role of railway transport as a production 

infrastructure of the national economy. The views of domestic and foreign scientists 

on the peculiarities of the functioning of the railway transport economy, issues of 

development and reform of this industry in Ukraine, improvement of the system of 

state and economic management, formation of vertically integrated organizational 

structure of Ukrzaliznytsia JSC, stabilization of its financial condition and renewal of 

fixed assets main directions of railway carriers development strategies in Poland, 

Slovakia, Switzerland, Germany, Austria, France, Czech Republic. 

The substantive essence of sustainable development in the context of the 

concept of economic safety is considered, the conceptual provisions of modernization 

of railway transport on the basis of sustainable development from the standpoint of 

safety are outlined. 

The need to improve the concept of sustainable development for the 

modernization of railway transport on the basis of a general system of ways to move 

from the current state of the object of management to the desired and methodological 

basis for solving multifaceted problems of step-by-step approach to sustainable 

development. 

It is proposed to add to the stages of strategizing, which are related to the 

identification, identification of imbalances and threats, the stages of determining the 

structure and indicators of sustainable development of railway transport, as well as 

developing the necessary institutional measures to create a holistic concept for 

modernization of railway transport in safety. 

The second section explores different scientific approaches to identifying the 

level of sustainable development; The researches of scientists devoted to the 

problems of sustainable development of the country, methodological bases of the 

analysis of economic security in modern conditions, concepts and models of 

providing its most important components, strategic directions and conceptual 

measures to increase the level of economic security are considered. 

The structural elements, indicators and threshold values of the components of 

sustainable development of railway transport are determined; its integral assessment 
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was carried out, disproportions of development were revealed and threats were 

systematized. The detailing of the economic component with the separation of 

industrial, logistical and technological security in its structure made it possible to link 

in more detail the measures of the sustainable development strategy to ensure the safe 

operation of railway transport. 

23 indicators of sustainable development of railway transport are proposed, 

which take into account 5 of the 17 National Sustainable Development Goals of the 

country and are related to the levels of these types of economic security. The 

presence of shadow indicators made it possible to assess the real state of sustainable 

development of railway transport in terms of economic security. 

The necessity of application of modern methodology of identification and 

strategizing based on methods of rationing, scientific substantiation of vectors of 

threshold values of indicators, dynamic weighting factors and definition of strategic 

priorities by synthesis of necessary values of components and indicators of 

sustainable development is proved. 

Formalized boundaries of safe existence have been applied to exclude the 

subjectivity of the assessment of the state of sustainable development and in order to 

approach the strategic vision of the future development of railway transport. For each 

indicator the vector of threshold values is determined taking into account similar 

indicators of economically developed EU countries for 2004-2018. The threshold 

values are substantiated in accordance with the provisions of applied systems theory, 

which determines the optimal range of the system as a «homeostatic plateau». 

The integrated multifactor model for identifying the level of sustainable 

development of railway transport has been improved, the integrated index has been 

calculated, as well as critical threats and the significance of their impact on the level 

of sustainable development have been identified. 

The third section analyzes the strategies of regional development of individual 

regions of Ukraine and action plans for 2021-2023 to implement these strategies in 

terms of transport and logistics infrastructure, which determined that the proposed 

measures address only part of the threats to regional development, ignoring the rest. 
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Approaches to scientific substantiation in strategic planning are outlined. It is 

noted that in the current conditions of functioning of economies at all levels, which 

are changing rapidly, foresight methods come to the fore in the framework of 

strategic planning. In the course of solving the tasks set in the study, foresighting was 

used as a way to "look" into the future, scenarios of possible future development of 

the national economy were formed and, based on this, proposals were developed to 

prepare for the transition to sustainable development. Given this, the strengths and 

weaknesses in the activities of JSC «Ukrzaliznytsia», as well as opportunities for its 

development and threats. 

Comparison on one scale of the dynamics of the integrated index of sustainable 

development of railway transport with the integrated threshold values at different 

time intervals made it possible to implement the stage of the whole laying. That is, in 

contrast to the principle of classical forecasting «the past determines the future», a 

more promising principle is applied: «the future is determined by the trajectory into 

the future», from which follow the following strategic development scenarios: 

realistic, optimistic and balanced. 

The definition of strategic goals necessitated the solution of the problem of 

consistent decomposition of the integral index - the need to synthesize values first at 

the level of individual components of sustainable development, and then - at the level 

of indicators of each component to find the integral index within specified limits. The 

solution of this problem allowed, taking into account the sensitivity of components or 

indicators, weights and adaptive control methods of management theory to determine 

the required values of the components of sustainable development and their indicators 

during the forecast period in each year. 

Determining the level of gross value added using a formalized approach made 

it possible to calculate the level of investment in the development of railway transport 

and determine the required amount of capital investment for realistic, optimistic and 

balanced scenarios of its development. 

The calculation of the integrated index of efficiency of sustainable 

development of railway transport allowed to carry out further monitoring and 
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determine the effectiveness of decisions and actions of authorities at different levels 

on the development of the industry. 

According to the results of the calculation, strategic guidelines for key 

indicators in physical units of measurement for the medium term until 2027 were 

obtained under certain scenarios for the development of railway transport: 

realistic (achievement by the integrated index of the average value between the 

lower threshold and the lower optimal): gross value added at the level of UAH 406.9 

billion. with an annual growth rate of 5.75 %, the level of investment in the 

development of the industry – 12.2 % before production, the volume of investments – 

at the level of UAH 99.3 billion; 

optimistic (achievement of the lower optimal value by the integrated index): 

gross value added at the level of UAH 563.1 billion, with an annual growth rate of 

8.68 %, the level of investment in the development of the industry – 12.79 % before 

production, investment – at the level of UAH 131.0 billion; 

balanced (achievement of the average optimal value by the integrated index): 

gross value added at the level of UAH 809.7 billion, with an annual growth rate of 

13.2%, the level of investment in the development of the industry – 13.9 % before 

production, investment – at the level of UAH 187.6 billion. 

The identified annual indicators and economic macroeconomic indicators in 

physical units of measurement are strategic guidelines for regulating the sustainable 

development of railway transport. 

Institutional support for strategic scenarios of sustainable development is 

performed using a methodological approach that directly links critical threats, 

institutional measures and strategic development scenarios. A list of institutional 

measures in terms of all business verticals (areas of activity) of JSC «Ukrzaliznytsia», 

which are focused on achieving strategic values of the main (economic) macro 

indicators of railway transport development for certain development scenarios: 

realistic – 14 measures, optimistic – 27 measures, for balanced – 37 events. The 

implementation of the proposed directions of internal institutional transformations in 

the industry and its modernization are key factors in achieving a balanced sustainable 
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development of railway transport as a component of the production infrastructure of 

the country's economy. 

Key words: railway transport, sustainable development, strategic guidelines, 

integrated index, indicators, regulation, modeling, institutional measures. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В умовах упровадження в Україні ринкового 

регулювання соціо-еколого-економічних процесів актуальним залишається 

визначення чіткої стратегії досягнення цілей сталого розвитку. Перехід країни 

на цю траєкторію забезпечується шляхом підтримки економічного зростання, 

сприяння соціальному розвитку та прагнення до екологічної стійкості. Важливу 

роль в умовах здійснення такого переходу відіграє виробнича інфраструктура 

національної економіки, зокрема галузь залізничного транспорту. Він має 

безпечно функціонувати, поєднувати інтереси країни з інтересами осіб, які 

користуються послугами транспорту, сприяти розвитку конкуренції, 

забезпечувати рівноправний доступ до його стратегічної інфраструктури, а 

також стале функціонування в особливий період. 

Сьогодні галузь перебуває у вкрай небезпечному стані: з одного боку (за 

даними 2018 р.), низький рівень оновлення основних засобів (2,76%), високий 

рівень зносу рухомого складу (85-90%), невелика щільність шляхів сполучення 

(0,03 1/км), низький коефіцієнт електрифікації залізниць (0,47), низька 

швидкість доставки вантажів (фактична швидкість навіть не відповідає 

передбаченій чинним законодавством – 200 км/добу для вагонних відправок), 

технічна і технологічна відсталість інфраструктури; з іншого – високий рівень 

транспортоємності ВВП (1,942 приведених ткм на 1 євро ВВП), тінізації 

транспортних послуг (43,5% до валової доданої вартості транспорту та зв’язку), 

низька питома вага оплати праці у випуску продукції (0,18), забруднення 

атмосферного повітря (308,2 тис. т викидів діоксиду вуглецю) та високий 

рівень кінцевого енергоспоживання (6860 ГВт·год.). Це посилює загрози 

безпеці країни в економічному, соціальному й екологічному аспектах та 

обумовлює необхідність реформування системи організації функціонування й 

управління галуззю залізничного транспорту. 

Основною причиною критичного стану галузі є те, що сьогодні вона 

працює за старими принципами, які не відповідають сучасним світовим 
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тенденціям організації роботи залізничного транспорту, призводять до 

неефективності її функціонування та стримують подальший розвиток, 

унеможливлюючи приплив інвестицій і ускладнюючи співробітництво з 

приватними компаніями. 

У «Середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду до 2020 року» 

відзначено наявність негативних явищ у розвитку залізничного транспорту в 

розрізі таких аспектів [1]: 

у розрізі реформи регулювання галузі це «… відсутність конкуренції на 

ринку залізничних перевезень; жорстке державне регулювання тарифів на … 

перевезення, яке не дає змоги вчасно реагувати на зміну ситуації на ринку 

транспортних послуг; відсутність системи управління ефективністю …»; 

у розрізі забезпечення якості та ефективності транспортного сервісу це 

«… низька якість послуг залізничного транспорту через застарілість основних 

виробничих фондів та неефективність їх використання; неефективне 

використання людських та енергетичних ресурсів; відсутність системи 

управління ресурсами …»; 

у розрізі залучення коштів у галузь це суттєве фінансове навантаження 

АТ «Укрзалізниця», яке пов’язане з виконанням соціальних функцій країни 

(зокрема перевезення великої кількості пільгових пасажирів у приміському 

сполученні, що унеможливлює самоокупність таких перевезень), а також «… 

постійна нестача інвестицій у галузь, що призвела до високого ступеня зносу 

основних фондів … та невідповідність технічного оснащення залізниць 

сучасним вимогам; низький рівень інвестиційної привабливості підприємств …, 

відсутність чіткого розмежування фінансових рахунків між видами бізнесу …»; 

у розрізі запровадження сучасної системи безпеки на транспорті це «… 

невідповідність національних стандартів безпеки європейським; наявність 

застарілої інфраструктури та рухомого складу, що призводить до зростання 

ризиків та потребує зниження швидкості … руху. …». 

Актуальність модернізації залізничного транспорту підтверджує розробка 

стратегії розвитку АТ «Укрзалізниця» для діагностики, аналізу ринкового 
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середовища та цільової бізнес-моделі, стратегічних цілей, завдання соціального 

та організаційного розвитку, державної підтримки та основних напрямків 

вдосконалення регуляторного середовища, фінансово-економічних прогнозів, 

перехід до інноваційно-інвестиційної моделі розвитку, реалізації Стратегії. 

Загальні концептуальні питання дослідження теорії сталого розвитку на 

глобальному та національному рівнях розглянуто у працях таких зарубіжних 

учених, як Д. Баністер [3], Г. Брунтланд [4], Г. Галлопін [5], Г. Дейлі [6], 

Дж. Кобб [7], Е. Коен [8], К. Кролл [9, 10, 11], Д. Кумар [12], Дж. Сакс [13, 9, 

10], А.К. Сен [14, 15, 16], Дж. Стігліц [15, 16, 17], Ж.-П. Фітуссі [15, 16], 

Г. Шмідт-Трауб [9, 10] та ін.   

Проблемам розвитку економіки України на засадах сталості в 

соціальному, економічному й екологічному вимірах на макро-, мезо- і 

мікрорівнях присвячено роботи таких науковців, як І. Александров [18], 

О. Амоша [19], В. Антонюк [19, 20], Н. Брюховецька [22], І. Булєєв [22], 

С. Єлецьких [23], Ю. Залознова [24], М. Згуровський [25, 26], О. Квілінський 

[27], Е. Лібанова [28, 29], В. Ляшенко [30, 31, 32], Ю. Макогон [33, 34], 

О. Новікова [19, 35], Н. Осадча [36], Н. Панкратова [37], О.Сидорчук [35], 

М. Хвесик [28, 38, 118], В. Хобта [27], В. Швець [39] та ін. Однак, незважаючи 

на велике теоретичне та практичне значення їх досліджень, недостатньо 

розглянуто методологічні та прикладні аспекти стратегування розвитку країни, 

регіонів, секторів економіки, видів економічної діяльності на основі 

інтегрального оцінювання рівня сталості їх розвитку.  

Питання забезпечення економічної безпеки на рівні економіки України 

загалом і галузевих комплексів, підприємств зокрема висвітлено у працях 

багатьох дослідників, серед яких: І. Бінько [40], З. Варналій [41], О. Власюк [42, 

43], В. Геєць [44, 45], Б. Губський [46], Я. Жаліло [47, 48, 49], А. Касич [50, 51], 

В. Ляшенко [52], М. Мартиненко [53], В. Мунтіян [59], Ю. Погорелов [54], 

В. Предборський [55], О. Рєзнік [56], Г. Сукрушева [57], А. Сухоруков [58], 

О. Тимошенко [171], С. Урба [60], Ю. Харазішвілі [52, 61], Г. Шевцова [63], 

В. Шлемко [40] та ін. Автори розкривають суть категорії «економічна безпека», 



21 

 

визначають складові, показники, критерії та порогові значення її параметрів, 

приділяють увагу методам розрахунків, пропонують стратегічні напрями та 

концептуальні заходи щодо підвищення рівня економічної безпеки країни, 

окремих галузей і підприємств. Однак не знайшли відображення питання 

забезпечення економічної безпеки в галузі залізничного транспорту. 

Економічні, соціальні й екологічні аспекти сталого розвитку сектору 

логістики загалом і залізничного транспорту зокрема в умовах інституційного 

оточення, яке існує в країнах із розвинутою ринковою економікою, присвячено 

роботи таких науковців, як К. Келлехер [64], Дж. Манган [65], Е. Суїні [66] та 

ін. 

Проблеми транспортної галузі в Україні відображено в публікаціях 

О. Бакаєва [67], Ю. Бараша [68, 69], Т. Блудової [70], Н. Брюховецька [21], 

І. Булєєв [21], З. Двуліт [73], О. Дейнеки [71], Г. Ейтутіса [72, 74], О. Зоріної 

[75], C. Іванова [76, 77], Л. Костюченко [78, 79, 80], Ю. Кулаєва [81], 

Ю. Макогона [82], І. Малярчук [83], К. Михайличенко [84, 85, 86, 87], 

О. Нікіфорук [71, 88, 89], А. Новікової [90, 91, 92], О. Омельянової [84, 93], 

Ю. Пащенка [94], Д. Прейгера [92], О. Собкевич [84, 85], Ю. Цвєтова [95], 

В. Шемаєва [96, 97, 98, 99] та ін. Однак цими науковцями не визначено методи 

ідентифікації сталого розвитку залізничного транспорту з позицій безпеки, а 

отже, відсутні стратегічні орієнтири його майбутнього розвитку. 

Стратегією сталого розвитку «Україна–2020» визначено мету, вектори 

руху, дорожню карту, першочергові пріоритети та індикатори належних 

оборонних, соціально-економічних, організаційних, політико-правових умов 

становлення та розвитку України [100]. З позиції вектора розвитку для 

залізничного транспорту характерні реформа транспортної інфраструктури, 

програми участі в транс'європейських мережах та  розвитку українського 

експорту; за вектором безпеки – програма збереження навколишнього 

природного середовища. 

Для забезпечення переходу залізничного транспорту на траєкторію 

сталого розвитку необхідно послідовно здійснювати кроки за всіма трьома 
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напрямами – підтримувати економічне зростання галузі; сприяти соціальному 

розвитку в ній; прагнути до зменшення її негативного впливу на екологію. 

Досягнення балансу між економічною, екологічною та соціальною складовими 

при розробці стратегії розвитку галузі є складним завданням, що потребує 

визначення: існуючого стану всіх складових сталого розвитку залізничного 

транспорту України, а також ступеня їх збалансованості; рівня відповідності 

нинішнього стану залізничного транспорту країни сучасним викликам і 

вимогам економічної безпеки; науково обґрунтованих стратегічних орієнтирів 

сталого розвитку галузі. Актуальність, науково-теоретична і практична 

значущість зазначених питань обумовили вибір теми дисертаційної роботи, її 

мету та завдання.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в рамках науково-дослідних робіт:  

Національного інституту стратегічних досліджень за темами: 

«Модернізаційні пріоритети структурних трансформацій реального сектору 

економіки» (номер держреєстрації 0112U000836, січень-грудень 2012 р.) − 

визначено складові збільшення транзитно-транспортного потенціалу країни з 

метою забезпечення безпеки, а також причини скорочення обсягів перевезень 

залізничним транспортом; встановлено ризики зміни обсягів перевезень; 

«Пріоритети антикризової політики щодо реального сектору економіки 

України» (номер держреєстрації 0115U003106, січень-грудень 2015 р.) − 

визначено перспективи відновлення транзитного потенціалу країни, надано 

пропозиції щодо впровадження заходів із розвитку мережі міжнародних 

транспортних коридорів в Україні та оцінки ефективності її створення, 

досліджено питання економічної безпеки країни, пов’язані з функціонуванням 

цієї мережі; «Розробка проекту нової редакції Морської доктрини України на 

період до 2035 року», яку виконано за Договором № 80/15 від 09.11.2015 р. з 

ДУ «Держгідрографія» Міністерства інфраструктури України (номер 

держреєстрації 0115U006570, листопад 2015 р. – лютий 2016 р.), де враховано 

аналітичні висновки та рекомендації здобувача щодо розвитку припортових 
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залізничних станцій та усунення «вузьких місць» у залізничній інфраструктурі, 

упровадження єдиних технологічних процесів роботи припортових залізничних 

станцій та морських портів як складових мережі міжнародних транспортних 

коридорів, збільшення обсягів вантажопотоків з метою максимального 

використання транзитного потенціалу країни, реалізація яких створить 

підґрунтя для подальшого розвитку України як морської держави, просування і 

захисту національних інтересів, підвищення рівня економічної безпеки країни. 

Інституту економіки промисловості НАН України за темами: 

«Модернізація економіки промислових регіонів України в умовах 

децентралізації управління» (номер держреєстрації 0115U001640, IV квартал 

2015 р. – IІІ квартал 2018 р.) − розроблено структуру і систему індикаторів, 

здійснено ідентифікацію та стратегування сталого розвитку залізничного 

транспорту промислових регіонів України; «Формування інституційного 

середовища модернізації економіки старопромислових регіонів України» 

(номер держреєстрації 0118U004490, IV квартал 2018 р. – IІІ квартал 2021 р.) − 

визначено вплив загроз на розвиток залізничного транспорту у 

старопромислових регіонах України та запропоновано інституційні заходи 

щодо їх нейтралізації. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є вдосконалення та 

подальший розвиток концептуальних засад і науково-практичних підходів до 

визначення орієнтирів для розробки стратегій сталого розвитку виробничої 

інфраструктури національної економіки у безпековому вимірі на середньо- та 

довгострокову перспективу (на прикладі залізничного транспорту), а також 

розробка рекомендацій щодо інституційного забезпечення досягнення 

пріоритетних орієнтирів при реалізації  цих стратегій.  

Для досягнення зазначеної мети поставлено та вирішено такі завдання:  

визначити стан галузі залізничного транспорту та дослідити еволюцію її 

ролі як провідної складової виробничої інфраструктури національної економіки 

з метою обґрунтування і вибору переліку індикаторів для оцінювання та 

розробки стратегічних сценаріїв сталого розвитку галузі;  
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визначити особливості сталого розвитку на прикладі залізничного 

транспорту в контексті економічної безпекометрії для застосування 

концептуальних засад сталого розвитку з урахуванням обмежень безпеки; 

розробити концептуальні основи модернізації залізничного транспорту в 

безпековому вимірі як управлінської конструкції, що містить загальне системне 

уявлення про шляхи переходу від поточного стану об’єкта управління до 

бажаного для обґрунтування методологічної основи вирішення 

багатоаспектних завдань переходу на траєкторію сталого розвитку; 

обґрунтувати науково-методичні підходи до оцінки рівня розвитку 

залізничного транспорту в безпековому вимірі для формування динаміки 

інтегральних індексів сталого розвитку галузі; 

визначити структурні елементи, індикатори та порогові значення 

складових сталого розвитку залізничного транспорту для подальшого 

порівняння інтегральних індексів з інтегральними пороговими значеннями з 

метою наукового обґрунтування градацій зон безпеки/небезпеки та 

стратегічних цілей; 

сформулювати напрями структурної перебудови залізничного транспорту 

для переходу на траєкторію сталого розвитку через інтегральне оцінювання, 

диспропорційність розвитку та врахування загроз для структурних елементів й 

індикаторів; 

розробити критерій оцінювання ефективності стратегій сталого розвитку 

залізничного транспорту;  

розробити стратегічні сценарії структурної перебудови – збалансованого 

розвитку всіх складових сталого розвитку залізничного транспорту в 

безпековому вимірі для подальшого моніторингу; 

розробити інституційні заходи щодо забезпечення переходу розвитку 

залізничного транспорту на траєкторію, яка забезпечує поетапне досягнення 

необхідного рівня  сталого розвитку. 
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Об’єктом дослідження є процес регулювання сталого розвитку 

виробничої інфраструктури національної економіки в безпековому вимірі на 

прикладі залізничного транспорту. 

Предмет дослідження − науково-практичні підходи до визначення 

орієнтирів для розробки стратегій сталого розвитку виробничої інфраструктури 

національної економіки в безпековому вимірі на середньо- та довгострокову 

перспективу (на прикладі залізничного транспорту), а також рекомендацій 

щодо інституційного забезпечення досягнення пріоритетних орієнтирів при 

реалізації цих стратегій. 

Методи дослідження. У процесі дослідження використано такі методи: 

структурно-логічний – для систематизації структурних елементів та їхніх 

індикаторів, що мають визначальний вплив на рівень сталого розвитку 

залізничного транспорту; статистичного аналізу – при визначенні функцій 

щільності ймовірності та розрахунку статистичних характеристик 

(математичного очікування, середньоквадратичного відхилення та коефіцієнта 

асиметрії) для формалізованого опису вектора порогових значень з метою 

визначення меж безпечного існування; нормування – для переведення різних 

розмірностей переліку індикаторів у безрозмірні величини та забезпечення 

їхньої односпрямованої дії з метою поєднання в інтегральному індексі; 

головних компонент – для формалізованого визначення вагових коефіцієнтів 

складових та індикаторів залізничного транспорту; ковзної матриці – для 

визначення динамічних вагових коефіцієнтів, що враховують політичні й 

економічні зміни в суспільстві; інтегрального оцінювання – при утворенні 

скалярної функції від вектора індикаторів для порівняння з інтегральними 

пороговими значеннями та визначення меж безпеки або небезпеки; прикладної 

теорії систем – для обґрунтування критерію сталого розвитку як середнього 

значення «гомеостатичного плато» та обчислення відхилень значень складових 

та індикаторів від критерію сталого розвитку (диспропорцій розвитку); 

економічної кібернетики (адаптивного регулювання) – для синтезу необхідних 

значень складових та індикаторів, що забезпечують знаходження інтегрального 
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індексу в заданих межах; економіко-математичного моделювання – для 

розрахунку стратегічних сценаріїв сталого розвитку залізничного транспорту; 

аналізу взаємозв’язку – для розрахунку коефіцієнтів еластичності й оцінки 

впливу індикаторів сталого розвитку залізничного транспорту на інтегральний 

індекс безпеки, а також системний підхід – для комплексного аналізу рівня 

сталого розвитку та розробки концепції, що включає послідовність кроків для 

ідентифікації та стратегування; інституційний підхід – для розробки 

інституційних заходів щодо нейтралізації та подолання загроз. 

Інформаційну базу дослідження становлять законодавчі та нормативно-

правові акти з питань регулювання соціально-економічного розвитку України,  

розвитку транспортної інфраструктури, зокрема залізничного транспорту, 

проєкти нормативних актів, пояснювальні записки до них та аналітичні 

матеріали Кабінету Міністрів України, Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України, Міністерства інфраструктури 

України, Міністерства фінансів України, Міністерства соціальної політики 

України, офіційні статистичні дані Державної служби статистики України та 

Державної служби України з безпеки на транспорті, статистичні дані 

Євростату, аналітичні матеріали Консультативної групи високого рівня з 

питань сталого транспорту ООН, Світового банку, Європейської Комісії, 

Співтовариства європейських залізничних та інфраструктурних компаній 

(CER), стратегічні документи й аналітичні матеріали провідних залізничних 

компаній Європи, а також АТ «Укрзалізниця», монографічні праці та 

періодичні видання вітчизняних і зарубіжних учених, інтернет-ресурси. 

Наукова новизна полягає в системному вирішенні завдання 

обґрунтування концептуальних засад, теоретико-методичних і науково-

практичних підходів до стратегування розвитку виробничої інфраструктури 

національної економіки (на прикладі залізничного транспорту) на підставі 

ідентифікації стратегічних пріоритетів сталого розвитку в безпековому вимірі 

на середньо- та довгострокову перспективу. Основні положення дисертації, які 

мають наукову новизну, є такими: 
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удосконалено:  

концепцію сталого розвитку залізничного транспорту в безпековому 

вимірі шляхом включення до неї питань встановлення взаємозв’язку 

структурних елементів сталого розвитку з дотриманням нормативних вимог до 

безпекового функціонування залізничного транспорту України, а також 

розробки відповідних інституційних заходів. Це уможливлює обґрунтування 

напрямів і заходів щодо вирішення багатоаспектних завдань переходу галузі на 

траєкторію сталого розвитку з урахуванням вимог до забезпечення необхідного 

рівня економічної безпеки; 

класифікацію структурних елементів та індикаторів сталого розвитку 

залізничного транспорту, згідно з якою, на відміну від існуючих, до економічної 

складової належать індикатори виробничої, логістичної і технологічної 

безпеки; до соціальної – індикатори зайнятості, рухливості населення, питома 

вага оплати праці у випуску; до екологічної – індикатори електрифікації, обсягу 

викидів діоксиду вуглецю та рівня кінцевого енергоспоживання. Використання 

цієї класифікації з урахуванням таких аспектів тіньової економічної діяльності, 

як рівень тінізації транспортних послуг і рівень тіньової заробітної плати в 

галузі, дозволяє оцінити стан сталого розвитку, який більшою мірою 

відповідатиме реальності; 

методологічний підхід до оцінювання рівня сталого розвитку виробничої 

інфраструктури, яке відрізняється від існуючих експертних визначень градацій 

безпеки одночасним нормуванням індикаторів та їх порогових значень за 

єдиним нормувальним коефіцієнтом (з діапазону зміни індикаторів і порогових 

значень) і подальшою їх інтегральною згорткою, що надає можливість 

порівнювати в одному масштабі динаміку інтегральних індексів з 

інтегральними пороговими значеннями, виявляти науково обґрунтовану 

градацію зон безпеки/небезпеки та визначати стратегічні цілі сталого розвитку 

залізничного транспорту; 

науково-методичний підхід до обґрунтування стратегічних сценаріїв 

сталого розвитку залізничного транспорту, що відрізняється від існуючих 
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експертних і трендових прогнозів або методів форсайтингу введенням етапу 

цілепокладання, а саме: завдання стратегічних цілей на середньо- та 

довгострокову перспективу як продовження траєкторії розвитку до бажаних 

точок інтегрального вектора порогових значень, у тому числі до середнього 

оптимального значення («гомеостатичного плато») як критерію досягнення 

рівня сталого розвитку, що дозволяє структурно перебудувати пріоритетні 

напрями розвитку залізничного транспорту з метою його виходу на траєкторію, 

яка відповідає вимогам сталого розвитку; 

дістали подальшого розвитку: 

інтегрована багатофакторна модель ідентифікації рівня сталого розвитку 

залізничного транспорту шляхом визначення структурних елементів та їх 

індикаторів, наукового обґрунтування меж безпечного існування за допомогою 

розрахунку вектора порогових значень, застосування мультиплікативної форми 

інтегрального індексу, комбінованого методу нормування, визначення 

динамічних вагових коефіцієнтів і почергової інтегральної згортки індикаторів 

та їхніх структурних елементів порівняно з відповідними інтегральними 

пороговими значеннями, що дає змогу ідентифікувати стан сталого розвитку й 

обґрунтувати цільові стратегічні орієнтири структурної перебудови 

залізничного транспорту; 

методичний підхід до оцінки ефективності стратегічних сценаріїв сталого 

розвитку, згідно з яким, на відміну від існуючих, інтегральний критерій 

ефективності використовується як сума абсолютних відхилень інтегральних 

індексів складових сталого розвитку від точок, які окреслюють оптимальні 

значення цих складових («гомеостатичне плато»), що дозволяє здійснювати 

моніторинг рішень і дій органів влади різного рівня щодо розвитку 

залізничного транспорту та визначати їх ефективність; 

методичний підхід до обґрунтування системного інституційного 

забезпечення стратегічних сценаріїв сталого розвитку, у рамках якого, на 

відміну від існуючих, безпосередньо пов’язані критичні загрози, інституційні 

заходи та стратегічні сценарії такого розвитку, що надає можливість 
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комплексно врахувати наслідки інституційних заходів через пом’якшення 

впливу можливих загроз на реалізацію визначених сценаріїв розвитку; 

система індикаторів безпеки, які належать до економічної складової 

сталого розвитку залізничного транспорту в розрізі виробничої, логістичної та 

технологічної безпеки, що дозволяє більш детально прив’язати заходи стратегії 

сталого розвитку до забезпечення безпечного функціонування залізничного 

транспорту. 

Практичне значення отриманих результатів. Обґрунтовані теоретичні 

положення і науково-методичні рекомендації мають практичне значення. 

Одержані результати включено до звітів про науково-дослідні роботи, 

схвалених вченою радою Національного інституту стратегічних досліджень 

(довідка № 293/549 від 07.06.2016 р.). Зокрема, розділи НДР «Структурні 

трансформації транспортного сектору в умовах глобалізації» (протокол № 1 від 

30.01.2013 р.); «Пріоритети реформування та перспективного розвитку 

транспортно-дорожнього комплексу України» (протокол № 9 від 23.12.2015 р.).  

Наукові розробки та рекомендації здобувача враховано при підготовці: 

проєкту нової редакції Морської доктрини України на період до 2035 року 

ДУ «Держгідрографія» Міністерства інфраструктури України (довідка 

№ 1/5.17/622 від 20.04.2016 р.); наукової доповіді Інституту економіки 

промисловості НАН України «Стратегічні сценарії модернізації сталого 

розвитку залізничного транспорту України з позицій економічної безпеки» 

(довідка № 127/к-188 від 16.10.2018 р.), на яку одержано позитивні відгуки 

Ради національної безпеки і оборони України (лист № 1089/14-09/2-17 від 

21.06.2017 р.) та Комітету з питань транспорту Верховної Ради України (лист 

№ 04-36/10-356 від 05.07.2017 р.); пропозицій Науково-технічного товариства 

залізничників України для розгляду на науково-технічній раді АТ 

«Укрзалізниця»  (довідка № 5-ЦНТО від 05.03.2020 р.).  

Рекомендації здобувача щодо забезпечення сталого розвитку 

залізничного транспорту з урахуванням вимог безпеки використано в 
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діяльності Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони 

України (довідка № 518/10/279 від 16.03.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Сформульовані в дисертаційній роботі 

наукові результати, викладені ідеї та розробки, що виносяться на захист, 

належать особисто автору. Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, 

використано лише ті положення, які є особистим доробком здобувача. 

Основні результати дисертації опубліковано у 20 наукових працях, з яких 

9 статей у наукових фахових виданнях і виданнях, які включено до 

міжнародних наукометричних баз, 10 тез доповідей у матеріалах науково-

практичних конференцій та 1 робота, яка додатково висвітлює результати 

дослідження.   Загальний обсяг публікацій становить 10,52 д.а., з яких особисто 

автору належить 7,39 д.а. Внесок дисертанта в колективно опубліковані роботи 

конкретизовано у списку публікацій. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження обговорювалися на: 71 Міжнародній науково-практичній 

конференції «Проблемы и перспективы развития железнодорожного 

транспорта» (м. Дніпропетровськ, 14-15 квітня 2011 р.); ІІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Проблемы развития транспортной 

логистики» (Одеса-Несебр, Болгарія, 25-30 вересня 2011 р.); ХV Міжнародній 

науково-практичній конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Современные аспекты развития экономики: проблемы и перспективы» 

(м. Київ, 5-6 жовтня 2012 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки» (м. Львів, 15 

травня 2015 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Економічна 

безпека України: стан, проблеми та перспективи» (м. Львів, 22 квітня 2016 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інноваційний розвиток 

економіки: проблеми та перспективи» (м. Умань, 29 вересня 2016 р.); ХІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми 

менеджменту» (м. Київ, 28 жовтня 2016 р.); V Міжнародній науково-практичній 

конференції «Проблеми формування та реалізації конкурентної політики» 
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(м. Львів, 21-22 вересня 2017 р.); ІV Міжнародній науково-практичній 

конференції «Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки» (м. Київ, 11-12 

грудня 2018 р.); VІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Моніторинг та аналіз в системі ефективного менеджменту на залізничному 

транспорті: реалії та перспективи» (м. Ужгород, 25-27 вересня 2019 р.).   

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із  

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел 

(253 найменування на 35 сторінках), 4 додатків (на 44 сторінках), містить 

26 таблиць і 16 рисунків. Загальний обсяг роботи становить 266 сторінок, у 

тому числі основний текст − 145 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ З ПОЗИЦІЙ БЕЗПЕКИ 

 

1.1 Залізничний транспорт як складова виробничої інфраструктури 

національної економіки 

 

Транспорт має задовольняти потреби населення та суспільного 

виробництва країни в перевезеннях і забезпечувати «…базові умови 

життєдіяльності суспільства …», він є важливим інструментом досягнення 

соціальних, економічних, зовнішньополітичних цілей [101].  

За останні роки «… транспорт став самостійним системоутворюючим 

чинником економічного зростання країни …» [102]. Особливого значення 

набуває зростання системоутворюючої ролі транспорту через взаємозв’язок 

завдань його розвитку з пріоритетами соціально-економічних перетворень. 

Ефективна реалізація євроінтеграційного курсу України, її перехід «… до 

нової фази стійкого соціально-економічного зростання …», інтеграція 

національної транспортної мережі у Транс’європейську транспортну мережу 

«… потребує випереджаючого розвитку всієї транспортної системи країни …» 

[102].   

У національній транспортній стратегії України на період до 2030 року 

зазначено, що «Транспортна галузь є однією з базових галузей економіки, має 

розгалужену залізничну мережу, … морські порти та річкові термінали, …  

створює необхідні передумови для задоволення потреб користувачів 

транспорту в наданні транспортних послуг та розвитку бізнесу …» [103].  

Транспортний комплекс виступає «… чинником реалізації … геостратегічного 

потенціалу …» країни [102]. 

Важливою базовою галуззю економіки України є залізничний транспорт, 

його діяльність «… як частини єдиної транспортної системи країни сприяє 

нормальному функціонуванню всіх галузей суспільного виробництва, 
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соціальному й економічному розвитку та зміцненню обороноздатності держави,  

міжнародному  співробітництву України» [104] забезпечує економічну безпеку 

країни. 

Місце залізничного транспорту в галузевій структурі національної 

економіки за класифікацією видів економічної діяльності (ДК 009:2010) 

відображено на рисунку 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Галузева структура національної економіки 

Складено автором. 

  

У таблиці 1.1 наведено обсяг випуску товарів і послуг та валової доданої 

вартості за видами економічної діяльності у структурі національної економіки 
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за 2010-2018 рр., а також значення цих показників за КВЕД «Транспорт, 

складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність».  

 

Таблиця 1.1 – Показники випуску і валової доданої вартості транспорту та 

зв’язку 
1
 

Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Випуск товарів і 

послуг в основних 

цінах, млрд грн 

2382,6 2867,8 3042,6 3079,2 3354,0 4189,2 5058,3 6255,4 7493,5 

У тому числі: 

транспорт і 

зв’язок, млрд грн 

161,8 206,0 212,3 219,9 217,3 295,6 341,9 420,5 503,3 

% від загального 

випуску  
6,79 7,18 6,98 7,14 6,48 7,06 6,76 6,72 6,72 

2. ВДВ в основних 

цінах, млрд грн 
954,5 1122,6 1213,1 1283,8 1382,7 1689,4 2023,2 2519,6 3018,2 

У тому числі: 

транспорт і 

зв’язок, млрд грн 

83,0 103,2 98,9 104,5 100,9 135,0 156,7 191,2 227,3 

% від загального 

ВДВ 
8,70 9,19 8,15 8,14 7,30 7,99 7,75 7,59 7,53 

1
 Складено за даними джерела [104]. Без урахування тимчасово окупованої території 

АР Крим, м. Севастополя, а з 2014 р. – також без тимчасово окупованої території частини 

Донецької та Луганської областей. 

 

Стабільне та ефективне функціонування залізничного транспорту «…  є 

необхідною умовою для забезпечення … національної безпеки і цілісності 

держави, підвищення рівня життя населення …» [105]. 

В енциклопедії [106, с. 869] з цього приводу зазначено: «… Как научная 

дисциплина экономика изучает железнодорожный транспорт с точки зрения 

отношений вещественной (техника и технология) и невещественной 

(организация, планирование, управление и др.) сторон его деятельности, 

конкретизирует проявление общих законов и закономерностей экономики 

применительно к условиям транспорта. Методологической основой экономики 

железнодорожного транспорта является системный поход к транспорту как 

сложной и динамической отрасли, развивающейся в тесной взаимосвязи с 

другими отраслями и видами транспорта … Пути развития железнодорожного 

транспорта и повышения его эффективности определяют не отдельные, 
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изолированные факторы, а комплекс требований экономического, социального 

и политического характера к спросу на транспортные услуги».     

Причиною критичного стану українських залізниць, як відзначають К. 

Михайличенко та О. Собкевич, є те, що «…залізнична галузь працює за 

старими принципами, які не відповідають сучасним світовим тенденціям 

організації роботи …, роблять її функціонування неефективним та 

ускладнюють подальший розвиток, стримуючи надходження в галузь 

інвестицій, унеможливлюють співробітництво з приватними компаніями» [85].  

Аналізу проблемних питань розвитку та реформування залізничного 

транспорту в Україні щодо вдосконалення системи державного і 

господарського управління галуззю, формування вертикально інтегрованої 

організаційної структури АТ «Укрзалізниця», стабілізації її фінансового стану 

та оновлення основних фондів присвячено велику кількість наукових робіт, 

зокрема Ю. Бараша [68; 69], О. Дейнеки [71], Г. Ейтутіса [72]. Безпосередньо 

проблеми розвитку і модернізації виробничої інфраструктури України та 

транспортно-дорожнього комплексу (ТДК) зокрема досліджують науковці ДУ 

«Інститут економіки та прогнозування НАН України» [88; 107; 108] та 

Національного інституту стратегічних досліджень [84; 85; 87]. 

У монографії [107] визначено взаємний вплив модернізації виробничої 

інфраструктури (у тому числі транспортної) та комплексного оновлення 

продуктивних сил країни як одного із засобів забезпечення сталого розвитку 

економіки України, а також сформульовано засади державної політики її 

модернізації. 

І. Чукаєва та В. Овчиннікова дійшли висновку, що «Прискоренню 

економічного зростання в Україні значною мірою перешкоджає невисокий 

рівень розвитку виробничої інфраструктури (системи транспортного … 

забезпечення. … Нерозвиненість виробничої інфраструктури викликає загрозу 

формування кризових явищ в українській економіці» [108, с. 101].   

В. Савченко, досліджуючи інфраструктуру національної економіки як 

чинника економічного зростання та аналізуючи ситуацію у транспортній галузі, 
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зазначає, що «… необхідне врахування світового досвіду та власних 

напрацювань при оптимізації виробничої інфраструктури …, екологічної 

інфраструктури …, заходи щодо усунення небезпек критичної інфраструктури» 

[109, с. 186]. 

О. Нікіфорук розглядає питання структурного реформування 

залізничного транспорту, що є об’єктивною необхідністю і першим кроком на 

шляху його інституціональної адаптації до стандартів ЄС через якісне 

вдосконалення законодавчої бази та організаційної структури [88]. 

С. Гречана розробила організаційну модель модернізації виробничої 

інфраструктури, яка закладає нові підходи до її трансформації, «…формуючи 

єдине бачення щодо реформування всіх галузей виробничої інфраструктури як 

єдиного комплексу». На її думку, упровадження цієї моделі «… дасть змогу 

регіональній та національній економіці … набути розвинутої інфраструктури, 

що забезпечить відтворення якісних транспортних, логістичних … послуг,  … 

вирішити … більше проблем соціально-економічного розвитку» [110, с. 396]. 

У працях О. Собкевич, К. Михайличенко, О. Омельянової [84; 85] 

розглянуто питання визначення й обґрунтування пріоритетів реформування 

ТДК, що дозволить вивести його на рівень, який відповідатиме сучасним 

вимогам і сприятиме подальшій інтеграції до європейської та азіатської 

транспортних систем; досліджено стан залізничної галузі та внутрішньогалузеві 

проблеми, які унеможливлюють її динамічний розвиток та створюють загрози 

для економіки країни; виконано оцінку ефективності політики реформування та 

розвитку ТДК, а також інвестиційного забезпечення структурних 

трансформацій у транспортній сфері. У роботі [39] проаналізовано поточний 

стан, основні проблеми та показники розвитку залізничної галузі, доведено 

неможливість подальшого відтермінування трансформації галузі на ринкових 

засадах та аргументовано здійснення необхідних заходів щодо організаційної, 

технічної та технологічної модернізації залізничного транспорту, поступової 

демонополізації залізничної галузі та запровадження ефективних механізмів її 

функціонування і розвитку. 
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О. Нікіфорук стверджує, що за умови «… повномасштабного відновлення 

та розвитку принципово нових транспортних інфраструктур будівельна галузь і 

транспортне машино-, приладобудування як основа промисловості можуть 

стати локомотивами розвитку економіки. Адже виконання інфраструктурних 

програм дозволяє створювати мультиплікаційний ефект для економіки країни». 

На думку вченої, «інфраструктурні проєкти на залізничному транспорті у 

процесі виконання дозволяють завантажити близько 18 секторів промисловості 

для отримання кінцевого продукту» [89]. 

Г. Ейтутіс, В. Карпов і О. Нікіфорук порівнюють показники 

продуктивності Укрзалізниці із залізницями країн-лідерів Міжнародного союзу 

залізниць, застосовуючи метод бальної оцінки та порівняльного аналізу. 

Автори диференціювали показники продуктивності за напрямами 

інфраструктури, пасажирських і вантажних перевезень, локомотивного та 

вагонного господарств. У результаті аналізу стану ефективності залізничної 

інфраструктури встановлено, що «…її розвиток є необхідною умовою 

зростання продуктивності як локомотивного парку, так і вагонного. … 

диспропорції в розвитку інфраструктури призводять до зниження не тільки 

продуктивності використання парку, але і швидкості руху поїздів та доставки 

вантажів». [74, с. 23]. З метою наближення продуктивності залізниць України 

до рівня розвинутих країн дослідники вважають за необхідне вжити таких 

заходів щодо модернізації залізничного транспорту України: підвищення 

обсягів та якості поточних капітальних ремонтів та модернізації колій; заміна 

рейок на термостійкі; прискорення подальшого впровадження обладнання ліній 

автоблокуванням та диспетчерською централізацією; модернізація та закупівля 

колійної техніки нового покоління. 

В. Карпов та О. Нікіфорук розглядають організаційно-технологічний 

підхід до прискорення перевезень вантажів і пасажирів, запропонований 

Н. Богомоловою. На їх думку, для реалізації цього підходу до прискорення 

залізничних перевезень в Україні «… необхідна модернізація: транспортної 

логістики, яка пов’язує всі підпроцеси у єдиний безперервний процес …; 
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операцій із рухомим складом, що простоює, шляхом упровадження інновацій і 

технологічних рішень, спрямованих на концентрацію перевезень вантажів, 

об’єднання технічних і комерційних операцій із відповідними змінами 

технологічної та нормативної бази; внутрішньостанційної логістики та систем 

управління станційною діяльністю» [71, с. 78]. 

Т. Блудова у процесі дослідження розвитку та використання транзитного 

потенціалу України в контексті забезпечення економічної безпеки країни 

акцентує увагу на необхідності «… глибокої модернізації та відновлення 

рухомого складу». Автор відзначає, що «… перспективні інвестиції в ЄС мають 

стимулювати поступове переобладнання залізничної інфраструктури 

транс’європейських коридорів, у тому числі тих, що проходять територією 

України, під пріоритетне (навіть виняткове) використання для руху товарних 

поїздів, реконструкцію і модернізацію залізничних під’їздів до портів» [70, 

с. 17, 23]. 

С. Іванов, досліджуючи роль транспорту у глобалізації світової 

економіки, констатує: «Для … підвищення рівня обслуговування необхідні 

інвестиції в нові технології. Однак технологічні рішення можуть виявитися 

неадекватними без паралельно зростаючих стимулів для збільшення обсягу 

залізничних перевезень та інвестицій у залізничну інфраструктуру. … 

Механізми залучення інвестицій … мають зазнати змін, щоб відповідати 

мінливим ринковим умовам». У контексті розгляду залізничного транспорту як 

компонента глобальної транспортної системи науковець підкреслює: «Залізниці 

формують усе більше комерційних альянсів із судноплавними компаніями і 

компаніями з перевезення вантажів на автотранспорті, щоб забезпечити своїх 

клієнтів найекономічнішим поєднанням видів транспорту» [76, с. 109, 116]. 

А. Новікова пропонує нове вирішення наукової проблеми розвитку 

експорту транспортних послуг України як самостійного чинника її 

економічного зростання. Вона розробила методологічні основи реалізації 

транзитного потенціалу країни, які включають підходи до оцінки транзитного 

потенціалу, класифікації та математичного моделювання чинників, що 
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безпосередньо впливають на розвиток України як транзитної держави, а також 

комплекс відповідних заходів щодо розбудови мережі міжнародних 

транспортних коридорів (МТК) і прикордонних пунктів пропуску, забезпечення 

правової бази, моніторингу транспортної політики суміжних держав і 

потенційних транзитних потоків, розвитку експортного потенціалу 

вітчизняного перевізника тощо. Автор підкреслює: «… Необхідними умовами 

підвищення рівня транзитного потенціалу є спрощення технології перетину 

кордону, введення нормативів часу на проведення прикордонних операцій, … 

підвищення якості транспортного обслуговування до європейського рівня, 

модернізація мережі транспортних коридорів, концентрація інвестицій на 

напрямках найбільших вантажопотоків, розбудова сучасної прикордонної ін-

фраструктури в зоні МТК …» [91, с. 30].  

Л. Костюченко в результаті дослідження питань управління 

міжнародними перевезеннями в нестабільних умовах доходить такого 

висновку: «Конкурентоспроможність України, як і будь-якої іншої держави, 

забезпечується інвестиційною привабливістю, та навпаки, інвестиційно 

приваблива країна завжди буде конкурентоспроможною, оскільки матиме 

можливість поповнювати свої фінансові ресурси, за необхідності, за допомогою 

вкладень інвесторів … Оскільки вітчизняні міжнародні перевізники мають 

можливість не лише зберегти, але і підвищити власний потенціал унаслідок 

позитивної політики держави, їхня інвестиційна привабливість також помітно 

зросте. Це дозволить замінити втрачені ринки та реалізувати транспортне 

забезпечення нової географії міжнародної торгівлі в Україні» [78, с. 33]. 

В. Борщевський розглядає основні проблеми, пов’язані з розвитком та 

модернізацією транспортної інфраструктури країн, які здійснюють політику 

європейської інтеграції та мають на меті стати членом ЄС. Науковець аналізує 

досвід модернізації транспортної інфраструктури Польщі на етапах підготовки 

до членства та вступу в ЄС, окреслює перспективи використання цього досвіду 

в Україні на сучасному етапі її розвитку та доводить, що «…модернізація 

транспортної інфраструктури України значною мірою визначається 
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спроможністю влади впроваджувати системні інституційні зміни, спрямовані 

на проведення ринкових реформ у всіх ланках господарського механізму. … 

Подальші дослідження … можуть стосуватися … виявлення ключових 

інституційних проблем, які перешкоджають інноваційному розвитку 

транспортної інфраструктури нашої держави» [112].  

М. Наумов аналізує окремі питання діяльності Укрзалізниці та, 

розглядаючи причини низьких темпів зростання ВВП України, обґрунтовує, що 

неналежний стан транспортної інфраструктури є однією з причин скорочення 

обсягів експорту. Автор зазначає, що «… важливе значення має модернізація 

транспортної галузі, оскільки вона є не тільки джерелом доданої вартості, але і 

створює передумови для розвитку підприємств інших галузей, у тому числі 

експортоорієнтованих. … функціонування транспорту повторює негативні 

тенденції розвитку економіки країни: скорочується обсяг перевезень, 

зменшуються доходи, зростають боргові зобов’язання».  На думку М. Наумова, 

причини цих явищ мають не лише об’єктивний характер (низький внутрішній 

попит на послуги транспорту, тимчасова окупація частини території України), 

але і суб’єктивний, що пов’язано з відсутністю «…уміння та бажання 

здійснювати діяльність в умовах ринкової конкуренції та нехтування 

інтересами транспортних підприємств з боку їхніх працівників заради 

отримання особистої вигоди» [113]. 

Інтерес становить дослідження щодо перспектив розвитку вантажних 

залізничних перевезень у Європі, виконане фахівцями консалтингової компанії 

McKinsey & Company. У роботі зазначається: «… Наблюдавшееся до сих пор 

развитие рынка грузовых перевозок показывает, что улучшенная 

ифнраструктура и повышенная скорость доставки … помогут стимулировать 

рост спроса на железнодорожные перевозки. Однако до сих пор в 

гармонизацию инфраструктуры железных дорог Европы сделаны крайне 

небольшие инвестиции, поэтому для пересечения почти каждой 

государственной границы приходится сталкиваться с другими системами 

сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ), тягового электроснабжения 
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…, а также правилами технической эксплуатации». Один з висновків цього 

дослідження полягає в такому: «Железнодорожные компании должны, прежде 

всего, … улучшить технические и инфраструктурные возможности, например, 

для пропуска длинносоставных и тяжеловесных поездов. … Тем не менее 

продолжать совершенствование железнодорожных перевозок в любом случае 

необходимо, иначе они могут в конечном счете в значительной мере утратить 

своё стратегическое значение» [114, с. 33, 34]. 

Слід звернути увагу на схвалені генеральною асамблеєю СER 

(Співтовариство європейських залізниць та інфраструктурних компаній), яка 

відбулася в Брюсселі 21 лютого 2019 р., пріоритети в політиці розвитку 

рейкового транспорту на 2019-2024 рр. На думку європейських експертів, 

«… дії, необхідні для досягнення справжнього потенціалу залізниці, 

включають: … адекватне фінансування модернізації інфраструктури та 

рухомого складу, … використання можливостей трансконтинентальних 

вантажних потоків» [115, с. 32-34]. 

У 2017 р. прем’єр-міністр України В. Гройсман відзначив, що «… в 

умовах упровадження структурних реформ модернізація залізничного 

транспорту … є пріоритетним завданням для уряду, від чого залежить 

подальше економічне зростання в країні, розвиток регіональної економіки та 

створення нових робочих місць» [116]. 

У 2018 р. було підписано рамкову угоду між ПАТ «Укрзалізниця» та 

американською корпорацією GE Transportation щодо довгострокового 

стратегічного партнерства з модернізації рухомого тягового складу в Україні у 

період 2018-2034 рр. [117]. На думку тодішнього прем’єр-міністра України 

В. Гройсмана і президента GE Transportation Р. Сантани, успішна реалізація цієї 

двосторонньої співпраці матиме позитивний вплив на модернізацію 

промислової інфраструктури України, підвищення її енергетичної безпеки, 

розвине експортний потенціал країни та виведе Україну на позиції ключового 

логістичного та транспортного хабу в регіоні [117]. 
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Також актуальність модернізації залізничного транспорту передбачено 

Стратегією АТ «Укрзалізниця» на 2019-2023 роки, яку погоджено на 

державному рівні [118]. 

Таким чином, для вирішення наукових і виробничих завдань в економіці 

залізничного транспорту все більше застосовуються економіко-математичні 

методи – математична статистика, теорія імовірностей, економічна кібернетика 

[106, с. 869]. У зв’язку з тим, що сталий розвиток країни, у тому числі 

залізничного транспорту, набуває величезного значення та актуальності, 

виникає необхідність дослідження економічних, соціальних й екологічних 

проблем у залізничній галузі за допомогою сучасних методологічних підходів.  

З урахуванням вищевикладеного теоретичну основу дослідження 

становлять: 

прикладна теорія систем і кейнсіанська макроекономіка. Цей підхід 

застосовуються для наукового обґрунтування меж безпечного існування 

динамічних систем, а також визначення вектора порогових значень замість 

суб’єктивного експертного підходу оцінки діапазону змін інтегральних 

індексів, а саме для оцінки рівня безпеки залізничного транспорту, що включає 

інтегральне оцінювання різних сфер безпеки транспорту. Квінтесенція даного 

підходу «ціле є чимось більшим, ніж сума його складових» відображає, по суті, 

загальнонаукове кредо кейнсіанської макроекономіки (цілого), поведінка якої 

якісно відрізняється від поведінки її елементів; 

теорія управління – застосування методу адаптивного регулювання для 

синтезу стратегічних значень складових та індикаторів залізничного 

транспорту шляхом розв’язання оберненої задачі обґрунтування необхідних 

значень складових та індикаторів, які забезпечують визначені цілі розвитку; 

економічна кібернетика. Для наукового обґрунтування економічних 

рішень замість суб’єктивних експертних оцінок застосовуються методи 

моделювання, інтегральної згортки, нормування, статистичного розподілу, 

головних компонент, ковзної матриці. 
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1.2 Сутність сталого розвитку в контексті економічної безпекометрії 

 

Досягнувши високого рівня пізнання та соціально-економічного 

розвитку, сучасне суспільство створило реальну загрозу своєму ж існуванню. 

І. Олександров, О. Половян, А. Окуловська вважають, що це «…обусловлено 

интенсивным качественным и количественным уничтожением природных 

условий и ресурсов существования живого, прежде всего человека» [18, с. 5]. 

За висловлюванням М. Хвесика та І. Бистрякова, «мешканці планети … 

починають розуміти, що треба щось змінювати, оскільки життя в 

розбалансованому світі втрачає сенс» [118, с. 4].  

У Національній парадигмі сталого розвитку України зазначено, що 

«… завдяки усвідомленню … небезпеки подальшого розвитку техногенної 

економіки у 50-60-х роках ХХ ст. з’явилася концепція охорони навколишнього 

середовища. … зростання екологічної загрози стало поштовхом до … розвитку 

… законодавчої діяльності, пов’язаної з прийняттям законів і актів, які 

регламентують норми і процедури природокористування …» [38, с. 5]. Групою 

науковців на чолі з Б. Патоном визначено основні концептуальні погляди на 

вирішення проблем екологоорієнтовного розвитку, серед яких екотопія, 

антропоцентризм, екоцентризм, біоцентризм, ноосфера. 

Необхідність переходу до нової парадигми економічного розвитку з 

урахуванням екологічних обмежень обґрунтовано у працях В. Вернадського 

[119], Г. Дейлі [6; 7], Б. Патона [38], Є. Рюміної [120] та ін.  

І. Олександров, О. Половян, А. Окуловська констатують: « В. Вернадский 

… указывал, что темпы и масштабы потребления природно-ресурсного 

потенциала не должны превышать естественных условий регенерации 

экосистем» [18, с. 6].  

О. Новікова, О. Амоша, В. Антонюк стверджують, що «Концепція 

сталого розвитку значною мірою є продовженням концепції ноосфери, 

сформульованої … В. Вернадським … Суть її полягає в обов’язковій 

узгодженості економічного, екологічного та людського розвитку таким чином, 
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щоб від покоління до покоління не зменшувалися якість і безпека життя людей, 

не погіршувався стан довкілля і відбувався соціальний прогрес, який визнає 

потреби кожної людини» [19, с. 22]. 

У передмові до доповіді Міжнародної комісії з навколишнього 

природного середовища і розвитку «Наше общее будущее» вказано: 

«Окружающая среда не существует отдельно от человеческой деятельности, от 

его устремлений и нужд, и поэтому попытки некоторых политических кругов 

предохранять ее отрыве от человеческих тревог придают самому слову 

«окружающая среда» оттенок наивности… Однако «окружающая среда» − это 

то, где мы живем, «развитие» − это то, что мы все делаем, стремясь украсить 

нашу судьбу в ниспосланном нам пристанище. Оба эти понятия неотделимы 

друг от друга» [4, с. 12]. У цій доповіді сформульовано визначення сталого 

розвитку як такого, що задовольняє можливості майбутніх поколінь 

задовольняти свої власні потреби. 

У Національній парадигмі сталого розвитку України акцентовано увагу 

на тому, що саме «…гармонійний взаємозв’язок усіх структурних складових 

ноосфери – людства, суспільних систем, наукових знань, техніки і технологій у 

єдності з біосферою є основою її стійкого існування та розвитку» [38, с. 4]. 

 «На межі століть вчення про ноосферу виявилося необхідною 

платформою для напрацювання триєдиної концепції сталого еколого-соціально-

економічного розвитку» [25, с. 4]. На думку авторів роботи [19, с. 21], «Зараз … 

настає епоха кардинальних змін і переходу світової спільноти до нового типу 

(моделі) сталого розвитку». 

Сталий розвиток «… розглядається як процес, що описує новий тип 

функціонування цивілізації, заснованої на радикальних змінах її історично 

сформованих параметрів (економічних, соціальних, екологічних)» [120, с. 350]. 

Науковцями виокремлено п’ять основних стратегічних тенденцій [38]: 

людство здатне надати розвитку стійкого характеру з тим, щоб він 

відповідав потребам людей, не залишаючи при цьому майбутні покоління 

можливості задовольняти свої потреби; 



45 

 

існуючі обмеження в галузі експлуатації природних ресурсів є 

відносними, вони пов'язані з рівнем техніки і соціальних організацій, здатністю 

біосфери справлятися з наслідками людської діяльності; 

необхідно задовольнити елементарні потреби  людей і надати можливість 

реалізувати свої надії на благополучне життя; 

слід узгодити спосіб життя тих, хто має великі засоби, з екологічними 

можливостями планети, зокрема щодо споживання енергії; 

темпи збільшення кількості населення мають узгоджуватися з мінливим 

продуктивним потенціалом екосистеми Землі. 

О. Мартюшева в аналітичній записці Національного інституту 

стратегічних досліджень звертає увагу на міжнародні рішення щодо сталого 

розвитку, які офіційно підтримала Україна [121], серед яких: «Повестка дня на 

XXI век» (прийнята на Конференції ООН з навколишнього середовища та 

розвитку, Ріо-де-Жанейро, Бразилія, 3-14 червня 1992 р.); «Декларация 

тысячелетия Организации Объединенных Наций» (прийнята резолюцією 

№ А/RES/55/2 Генеральної асамблеї від 8 вересня 2000 р.); «Йоханнесбургская 

декларация по устойчивому развитию» та «План выполнения решений 

Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию» (прийнята на 

Всесвітній зустрічі на найвищому рівні, Йоханнесбург, Південна Африка, 26 

серпня-4 вересня 2002 р.); «Будущее, которого мы хотим» (документ прийнято 

на Конференції ООН з питань сталого розвитку «Ріо+20», Ріо-де-Жанейро, 

Бразилія, 20-22 червня 2001 р.). 

У вересні 2015 р. делегація України взяла участь у роботі 70-ї сесії 

Генеральної Асамблеї ООН (м. Нью-Йорк, США) [122- 124]. У рамках цієї сесії 

відбувся Саміт ООН зі сталого розвитку, на якому було прийнято Порядок 

денний розвитку після 2015 р., представлено нові орієнтири розвитку до 2030 р. 

та визначено глобальні цілі сталого розвитку [125]. 

Базові показники для досягнення цілей сталого розвитку в Україні 

встановлено в національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна» [126].  
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Концепція сталого розвитку, яка стала підґрунтям доповіді ООН «Наше 

спільне майбутнє» [4], з’явилася в результаті об’єднання трьох основних точок 

зору (економічної, соціальної та екологічної) та, як зазначено в Національній 

парадигмі сталого розвитку України, «ввібрала в себе позитивні ознаки всіх 

попередніх концепцій» [38, с. 7], а отже: 

1) соціальна складова орієнтована на людський розвиток, збереження 

стабільності суспільних і культурних систем, а також на зменшення кількості 

конфліктів у суспільстві. Автори роботи [18, с. 7] підкреслюють, що «При 

устойчивом социальном развитии использование ресурсов должно быть 

направлено на цели обеспечения равноправия людей и социальной 

справедливости. Задачами должны стать приоритет качественного 

совершенствования по сравнению с количественным ростом …». При цьому в 

дослідженні [25, с. 4] зазначено: «Людина має стати не об’єктом, а суб’єктом 

розвитку. Вона повинна брати участь у процесах формування своєї 

життєдіяльності, прийнятті та реалізації рішень, контролі за їх виконанням. 

Важливе значення для забезпечення цих умов має справедливий розподіл благ 

між людьми, толерантність у стосунках між ними, збереження культурного 

капіталу і його розмаїття»; 

2) економічний підхід до концепції сталого розвитку, на думку 

О. Кулініча, «… заснований на теорії максимального потоку сукупного доходу 

Хікса-Ліндаля, який може бути реалізований за умови, принаймні, збереження 

сукупного капіталу, за допомогою якого і здійснюється цей дохід» [127, с. 27]. 

Автори роботи [25, с. 4] стверджують, що економічний підхід полягає в 

«оптимальному використанні обмежених ресурсів та застосуванні природо-, 

енерго- і матеріалозберігаючих технологій для створення потоку сукупного 

доходу, який би забезпечував, принаймні, збереження (не зменшення) 

сукупного капіталу (фізичного, природного або людського), з використанням 

якого цей сукупний дохід створюється». М. Хвесик, І. Бистряков зауважують, 

що «Пріоритетною стає проблема визначення процесу взаємодії капіталів 

різного типу та їх перетікання з однієї форми в іншу», а саме «перетікання 



47 

 

природного капіталу у фінансовий і, навпаки, фінансового – у природний. 

Якщо перше є досить відомим, то друге ще залишається прихованим. Тому, 

коли ми говоримо про економіку сталого розвитку, оперуючи категорією 

«природний капітал», слід одразу сказати про характер та умови його взаємодії 

з фінансовим, людським і виробничим капіталом» [118, с. 5]; 

3) в екологічному плані сталий розвиток – це розвиток, «… при котором 

благополучие людей обеспечивается сохранением источников сырья и 

окружающей среды, служащей местом стока загрязнения …» [18, с. 7]. На 

думку науковців, «… сталий розвиток має забезпечити цілісність біологічних і 

фізичних природних систем, їх життєздатність, від чого залежить глобальна 

стабільність усієї біосфери. Особливого значення набуває здатність таких 

систем самооновлюватися й адаптуватися до різноманітних змін, замість 

збереження в певному статичному стані або деградації та втрати біологічної 

різноманітності» [25, с. 4].  

У дослідженні [25, с. 5] підкреслено, що «вирішення цих завдань – 

найголовніший виклик сьогодення для національних урядів, авторитетних 

міжнародних організацій та всіх прогресивних людей світу». 

Вчені акцентують увагу на важливості механізмів взаємодії цих трьох 

концепцій. Н. Михаліцька вважає, що: «… взаємний зв’язок соціальної та 

економічної складових приводить до … досягнення справедливості всередині 

одного покоління (наприклад, щодо розподілу доходів) та надання 

цілеспрямованої допомоги бідним верствам населення. Механізм взаємодії 

економічної та екологічної складових породив нові ідеї щодо вартісної оцінки 

та інтерналізації … зовнішніх впливів на навколишнє середовище. Зв’язок 

соціальної та екологічної складових викликав інтерес до таких питань, як 

внутрішньо- і міжпоколінна рівність, включаючи дотримання прав майбутніх 

поколінь на використання природних ресурсів, та участь населення у процесі 

прийняття рішень …» [128, с. 113].  

З кожним роком питання сталого розвитку набувають для України все 

більшого значення.  
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Як зазначають вітчизняні науковці, причинами формування техногенного 

типу економічного розвитку України стали «… неузгодженість темпів 

економічного розвитку і вимог екологічної безпеки, домінування 

природомістких галузей із високою питомою вагою ресусо- та енергоємних 

застарілих технологій, сировинна орієнтація експорту» [38, с. 11].     

В. Мельник констатує, що сьогодні «… антропогенне навантаження на 

природу наближається (а в окремих регіонах України вже наблизилося) до 

граничної межі її екологічної стійкості. За нею починаються кризові та 

катастрофічні зміни в природі, що негативно впливає на життєдіяльність …» як 

окремої людини, так і суспільства загалом [129, с. 55]. 

У даному контексті доцільно навести висловлювання М. Хвесика та 

І. Бистрякова: «Нині для України важливо знайти свою специфічну, адекватну 

сучасним умовам форму сталого … розвитку. … Необхідність цього пошуку 

зумовлена низкою причин, головна з яких пов’язана із загальними системними 

трансформаціями, що спостерігаються в державі та характеризуються 

розгортанням спочатку суспільних відносин, а за ними – всієї сукупності 

відносин господарських. По суті, ми є свідками побудови нового … простору 

життєдіяльності українського народу …» [118, с. 9]. 

У Національній парадигмі сталого розвитку України зазначено [38, с. 13]: 

«Вагомість ідеї сталого розвитку обумовлена тим, що вона відображає й 

одночасно спонукає приховану зміну в нашому баченні взаємозв’язку між 

економічною діяльністю людей і природним світом – замкненою екосистемою, 

яка має скінченні матеріальні ресурси і не може збільшуватися. Така зміна 

приводить до переходу від економічного принципу кількісного зростання до 

якісного поліпшення (розвитку) як напряму майбутнього прогресу. Йдеться про 

те, … що фізичне зростання має припинитися, тоді як якісне – триватиме …». 

З одного боку, «…завдяки технологіям процес виробництва стає більш 

ефективним, підвищуючи тим самим конкурентоспроможність країн. ... 

Структурні зміни, тобто перехід від трудомісткої до технологічно ємної 

економіки, є чинником економічної модернізації. Завдяки структурним змінам 
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країни з низьким рівнем доходу отримують необхідні можливості для 

подолання розриву в розвитку і показниках доходу на душу населення з 

країнами з високим рівнем…», а з іншого – «… економічне зростання 

спричиняє збільшення обсягу використаних ресурсів, матеріалів і викопного 

палива, що призводить до забруднення і деградації навколишнього середовища, 

особливо в країнах з низьким рівнем доходу. Тому якщо країни не 

здійснюватимуть кроків за всіма трьома напрямами (підтримувати економічне 

зростання, сприяти соціальному розвитку та прагнути до екологічної стійкості) 

і після досягнення компромісних рішень між ними, то малоймовірно, що такі 

країни далеко просунуться на шляху до сталого … розвитку незалежно від 

рівня їх розвитку» [31, с. 4]. 

Така концепція безпосередньо узгоджується з трактуванням економічної 

безпеки. В «Отчете о промышленном развитии – 2016» ЮНИДО [130, с. vi] 

розглянуто складне питання: «… при каких условиях технологии и инновации 

позволяют достичь всеохватывающего и устойчивого промышленного 

развития?» Головний висновок цього звіту полягає в тому, що технології 

можуть служити досягненню цілей у всіх трьох вимірах сталого розвитку 

(економічному, соціальному, екологічному), збалансованість яких посідає одне 

з провідних місць серед проблем сталого розвитку країн або регіонів.  

На думку О. Власюка, зміст економічної безпеки «… як соціального 

явища характеризується поліструктурністю …» і розглядається на різних рівнях 

[42, с. 7]: міжнародному  (глобальному та регіональному), національному 

(державному та недержавному), корпоративному (підприємств, корпорацій 

тощо), особистому (фізичних та юридичних осіб). 

Економічна безпека, як зазначено в роботі [131, с. 44], «…є інтегральною 

характеристикою стану економічної системи, оскільки система включає низку 

підсистем – найважливіших, взаємопов’язаних структурних складових безпеки, 

що відображають функціонування окремих сфер економіки: макроекономічну, 

інвестиційну, інноваційну, фінансову, соціальну, зовнішньоекономічну, 

енергетичну, продовольчу, демографічну. Цей перелік може доповнюватися або 
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уточнюватися як за складовими, так і за індикаторами». У той же час учені 

звертають увагу на те, що економічна безпека «… є підсистемою системи 

вищого рівня – національної безпеки, яка досягається таким рівнем розвитку і 

таким станом захищеності економіки, які повною мірою забезпечують потреби 

держави та її громадян у загальному процесі існування даної держави …», що 

підтверджує її складність і багатогранність. 

Л. Абалкін визначає економічну безпеку як «…совокупность условий и 

факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, ее 

стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и 

самосовершенствованию …» [132, с. 5].  

«Визначення економічної безпеки зумовлює об’єктивну необхідність 

інтегральної оцінки і системного підходу до регулювання рівня економічної 

безпеки держави. Встановлення динаміки інтегрального індексу економічної 

безпеки та її складових припускає наявність відповідної методології, здатної 

максимально забезпечити адекватну діагностику рівня економічної безпеки 

держави та її складових із можливістю порівняння з інтегральними пороговими 

… значеннями» [133, с. 18].   

На думку О. Власюка, економічна безпека країни «… є важливою 

складовою національної безпеки, по суті основним «остовом» її конструкції. … 

Це відносно самостійна система, яка має свою структуру, внутрішню логіку 

розвитку та функціонування, засоби впливу на всі інші аспекти безпечного 

існування особистості, суспільства і держави», тобто економічна безпека 

«… проявляється у сферах впливу інших видів національної безпеки, 

проникаючи в них і взаємодіючи з ними, у свою чергу, акумулює в собі їхню 

дію, залишаючись водночас основою … національної безпеки …».  При цьому 

науковець пропонує розглядати категорію економічної безпеки «… у 

функціонально-структурному аспекті, тобто як сукупність взаємопов’язаних 

систем безпеки, які відображають  функціонування окремих «блоків» або сфер 

економічної безпеки … » країни [42, с. 7, 22]. 
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У наведених наукових працях розглянуто методологічні основи аналізу 

економічної безпеки в сучасних умовах, концепції та моделі забезпечення 

найважливіших складових; проаналізовано загрози і розроблено заходи щодо 

підвищення рівня економічної безпеки. Однак недостатньо уваги приділено 

визначенню динаміки інтегрального індексу економічної безпеки та його 

порівнянню з інтегральними пороговими значеннями. Також у жодній із цих 

робіт не розглянуто повною мірою тіньові індикатори економічної безпеки, без 

урахування яких оцінка її рівня є неадекватною реальній економіці.  

Забезпечення економічної безпеки є найважливішою функцією держави.  

Г. Сукрушева зазначає, що проблема економічної безпеки «…не існує 

сама по собі, оскільки є похідною від завдань економічного зростання на 

кожному етапі розвитку суспільства. Конкретний зміст цієї проблеми 

змінюється залежно від існуючих внутрішніх і зовнішніх умов …» [57, с. 92].  

Економічна безпека країни має підтримуватися на належному рівні через 

комплекс заходів щодо захисту національних інтересів від внутрішніх і 

зовнішніх загроз. У процесі її забезпечення мають бути враховані довгострокові 

тенденції світового розвитку та розвитку національної економіки. Зазначені 

обставини зумовлюють актуальність і необхідність моніторингу, інтегральної 

оцінки і системного підходу до регулювання рівня економічної безпеки країни. 

Актуальність моніторингу обумовлена необхідністю передбачення ситуацій 

переростання чинників дестабілізації в загрози для забезпечення безпечного 

стану об’єкта безпеки. 

«З метою адекватного реагування на дестабілізуючі чинники…», 

викликані проблемами внутрішнього розвитку економіки України, 

динамічними змінами у глобальному економічному просторі та збільшенням 

ступеня відкритості національної економіки, необхідне «…вдосконалення 

методології ідентифікації рівня економічної безпеки …» країни [131, с. 45].  

Тому, по-перше, важко переоцінити важливість етапу ідентифікації рівня 

економічної безпеки. По-друге, стратегічне бачення сталого розвитку, як 

зазначено в роботі [31, с. 5], «…передбачає спочатку визначення: на якій 
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«відстані» від … розвитку перебувають його соціальна, економічна та 

екологічна складові …», звідки і випливають диспропорції їх розвитку. 

Науковці вважають за необхідне визначити відправну та кінцеву точки для 

кожної складової економічної безпеки, від яких і залежить стратегічне бачення 

сталого розвитку [52, с. 125].  

На думку Г. Козаченко та Ю. Погорєлова, «Важливість оцінок 

економічної безпеки системи будь-якого рівня є безсумнівною, саме такі оцінки 

виступають підставою прийняття рішень щодо забезпечення не лише 

економічної безпеки, але і можливостей розвитку системи, визначення 

необхідних ресурсів, створення та використання резервів системи, оцінювання 

ефективності системи економічної безпеки та діяльності відповідного 

підрозділу підприємства …» [54, с. 238]. 

У документах Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

[134; 135] та Державної служби статистики України [136] системно розглянуто 

питання економічної безпеки країни та започатковано методичні підходи до 

інтегральної оцінки її рівня.  

Методологія економічної безпекометрії в частині ідентифікації має 

включати вирішення таких завдань [61, с. 24]: визначення структури об’єкта 

безпеки; формування переліку індикаторів та складових об’єкта безпеки; вибір 

форми інтегрального індексу; вибір методу нормування; наукове обґрунтування 

«динамічних» вагових коефіцієнтів; наукове обґрунтування вектора порогових 

значень. 

Категорія «економічна безпека» «… у функціонально-структурному 

аспекті включає сукупність взаємопов’язаних складників безпеки …», 

основними з яких є [61, с. 38]: 

за економічною складовою − макроекономічна (структурна, формальна та 

неформальна, інфраструктурна), інвестиційна, інноваційна, фінансова, 

зовнішньоекономічна безпека; 

за соціальною складовою − рівень життя, демографічна, соціальна (якість 

життя), продовольча безпека; 
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за екологічною складовою − екологічна (атмосферне повітря, земельні 

ресурси, ліси, водні ресурси, поводження з відходами), енергетична. 

На думку науковців, рівень економічної безпеки країни 

«… характеризується багатьма індикаторами, тому необхідно застосовувати 

інтегральні індекси оцінки, які б описували зміну рівня …» економічної 

безпеки, у тому числі в розрізі всіх її складових, та забезпечували оцінку і 

порівняння стану економічної безпеки регіонів країни [137]. Етап формування 

індикаторів складових об’єкта безпеки передбачає обґрунтування переліку 

індикаторів, що характеризують окрему складову на підставі принципів 

формування системи індикаторів [32, с. 13-15] для наступного моніторингу. 

Кожна складова об’єкта безпеки має містити 5-10 індикаторів (але бажано не 

менше 3 та не більше 10). Слід відзначити, що не існує узагальнених правил їх 

формування − усе залежить від глибини та мети конкретного наукового 

дослідження. Після формування переліку індикаторів необхідно виконати їх 

перевірку на мультиколінеарність з метою виключення зайвих. 

 П. Григорук, І. Ткаченко стверджують, що «…поширеним підходом до 

побудови залежності між інтегральним і базовими показниками є використання 

їх згортки. Найчастіше використовуються дві її форми: адитивна і 

мультиплікативна» [138, с. 35]. Кожна з цих форм, як підкреслюють Т. Кваша і 

Р. Волощук, мають свої переваги та недоліки [139, с. 39]. Незважаючи на те що 

найбільш поширеним є адитивний метод згортки, саме застосування 

мультиплікативної форми більш адекватно відображає нелінійні процеси в 

економіці [137, с. 47]. 

Необхідним етапом інтегрального оцінювання є одночасне нормування 

індикаторів та їхніх порогових значень. Нормування виконує дві важливі 

функції: «… переводить індикатори різних розмірностей у безрозмірні 

величини до діапазону [0,1] … та уможливлює співставлення різноспрямованих 

індикаторів …» [133, с. 25, 26]. 

 Очевидно, що кожна складова та індикатор мають свій вплив на 

інтегральний індекс, тому необхідно враховувати вагові коефіцієнти, для чого 
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існують експертні та формалізовані методи. Більш того, вагові коефіцієнти не є 

постійними. «З часом змінюється політична та економічна ситуація, 

здійснюються структурні зміні в економіці, тому вагові коефіцієнти теж 

змінюватимуться …» [133, с. 29]. У зв’язку з цим слід розраховувати динамічні 

вагові коефіцієнти. 

 В аналітичній записці Національного інституту стратегічних досліджень 

зазначено: «Важливим етапом моніторингу є визначення порогових значень 

індикаторів економічної безпеки, що дозволяє шляхом їх порівняння виявити 

потенційні «зони небезпеки», рівні небезпеки (прийнятний ризик – 

передкризовий стан – кризовий стан), а також визначити умови, необхідні для 

відтворення економічної системи з метою забезпечення імунітету держави» 

[137, с. 2]. Науковці в роботі [32, с. 9] зазначають, що застосування дуже 

спрощених критеріїв «не більше», «не менше» не здатне повною мірою 

вирішувати завдання ідентифікації стану економічної безпеки. «Визначення 

порогових значень досить тісно пов’язане з поняттям динамічної стійкості 

економічної системи та окремих її складових або з механізмом гомеостазу …» 

[61, с. 66; 90]. На думку вчених, без такого порівняння динаміка інтегральних 

індексів соціо-еколого-економічного розвитку визначатиметься їх збільшенням 

(зменшенням) в окремі періоди, що може призвести до помилкових висновків 

про максимізацію інтегрального індексу.  

Таким чином, «…визначення інтегральних індексів економічної системи 

та їх порівняння з інтегральними пороговими значеннями переводить поняття 

«розвиток» у поняття  «безпека» …» [61, с. 26]. 

 

 

1.3 Концептуальні основи модернізації сталого розвитку 

залізничного транспорту з позицій безпеки 

 

Проблема модернізації набула актуальності внаслідок її впливу на 

розвиток сучасного суспільства. Слід відрізняти термін «модернізація» від 



55 

 

понять «розвиток», «трансформація», «зміна». М. Михальченко вважає, що  

«…трансформація, зміна, розвиток можуть бути орієнтовані на зміну реалій 

куди завгодно: уперед, назад, убік, по колу тощо. Модернізація ж орієнтує 

суспільство і його структури, сфери на вдосконалення, просування вперед, 

розроблення та реалізацію нових цілей, завдань, пріоритетів, стратегій. 

Модернізація – це творчо-перетворювальна функція розвитку, але специфічна – 

як засіб оновлення суспільства. Модернізація дійсно є незавершеним проєктом і 

проєктом, який ніколи не завершується у глобальному вимірі. Суспільство, яке 

завершило модернізаційний проєкт, може вирушати на історичний смітник» 

[140, с. 19]. 

Н. Обушна під модернізацією розуміє «… системний процес різного роду 

зрушень і перетворень конкретних інституційних сфер суспільства, що 

забезпечує перехід суспільного устрою від одного стану розвитку до іншого в 

напрямі його осучаснення й постійного якісного вдосконалення» [141, с. 41]. У 

цьому сенсі необхідно усвідомлювати, що без управління ніякий процес 

зрушень або перетворень неможливий. Тому модернізація передбачає наявність 

суб’єкта та системи управління, які пов’язані між собою інформаційними 

потоками через зворотний зв’язок.   

Т. Качала стверджує, що «Модернізація – система шляхів та заходів щодо 

подолання економічного і технологічного відставання країни від розвинутих 

країн Заходу».  Тому «… критерії і параметри модернізації, так само як і шкала 

оцінки її успішності, можуть формуватися тільки відносно країн (груп країн), 

прийнятих за взірець (модернізаційний патерн)» [142, с. 164].  

Аналогічної думки дотримуються автори роботи [143], які трактують 

модернізацію як «… комплексний процес реформування існуючих і створення 

нових політичних, правових, економічних та суспільних інституцій, а також 

запозичення тих культурних норм, які відповідають кращим стандартам і 

цінностям розвинутих демократичних країн». 

О. Феєр узагальнює існуючі підходи до розуміння поняття «модернізація» 

та розглядає цю економічну категорію «… як комплексний процес синхронних, 
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якісних, інноваційних перетворень на всіх рівнях, за всіма напрямами, шляхом 

використання ефективних інструментів управління, націлений на забезпечення 

благополуччя всіх учасників суспільства та сталого розвитку» [144, с. 73], а 

також стверджує, що поняття модернізації є багатогранним і дискусійним. 

З урахуванням важливого значення збалансованого розвитку економіки 

країни у доповіді [145, с. 141] зазначено, що «… ефективна соціо-еколого-

економічна модернізація економіки країни (регіонів або видів економічної 

діяльності) має ґрунтуватися на поєднанні збалансованого розвитку 

економічної, соціальної, екологічної та інституційної складових з позицій 

безпеки кожної з них». Саме це положення має становити основу ефективної 

соціо-еколого-економічної модернізації залізничного транспорту [146]. 

Таким чином, концепція модернізації сталого розвитку «має містити 

найбільш пріоритетні напрями розвитку об’єкта управління на визначену 

перспективу та є, по суті, сценарієм досягнення цілей. Крім того, у концепції 

визначаються шляхи переходу від поточного становища об'єкта управління до 

бажаного відповідно до цілей, поставлених суб'єктом управління» [31, с. 243-

244]. Науковці стверджують, що «концепція – це управлінська конструкція, яка 

містить загальне системне уявлення про шляхи переходу від поточного 

становища об'єкта управління до бажаного» та складається з:  

методології дослідження, тобто системи принципів дослідження, яка 

базується на діалектичному методі та системному підході; 

набору методів здійснення дослідження, які являють собою способи 

збору, обробки та аналізу даних; 

принципів організації дослідження.   

Збалансованість трьох складових посідає одне з провідних місць серед 

проблем сталого розвитку країни: «розробка на цій основі стратегії розвитку – 

завдання надзвичайної складності, яке зумовлює найважливішу мету – 

відновлення індустрії в країні (реіндустріалізація) на новому науково-

технологічному рівні та здійснення активної промислової політики для 

досягнення сталого розвитку» [25, с. 7].  
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Наразі загальними проблемами у транспортній галузі, що потребують 

вирішення, вважаються: «низька якість надання транспортних послуг; … 

відсутність критеріїв та практичного досвіду визначення пріоритетів розвитку 

транспортної інфраструктури … для забезпечення сталого зростання обсягу 

перевезень територією України; … низька швидкість доставки вантажів … у 

визначений строк; … високий рівень зношеності основних фондів; … низький 

рівень контролю у сфері безпеки на транспорті, зокрема в частині охорони 

навколишнього природного середовища» [103]. До цього переліку слід додати 

високий рівень транспортоємності ВВП і тінізації транспортних послуг. 

Невідповідність між темпами зміни параметрів транспортної системи, 

здійсненням інституціональних перетворень і посиленням вимог вітчизняної 

економіки до транспорту призведе до відставання темпів розвитку транспортної 

галузі від потреб сталого розвитку країни.  

«У багатьох стратегіях, які до цього часу пропонувалися в Україні, 

основні напрями та пріоритети їх реалізації визначали шляхом декларування 

таких необхідних заходів, як забезпечення, підвищення, створення, 

формування, оновлення, упровадження, удосконалення, залучення та 

розроблення. Тим часом визначення пріоритетних напрямів таких стратегій не 

забезпечує очікуваного здійснення цілеспрямованої політики держави, оскільки 

не дає чітких, конкретних результатів дії – кількісних стратегічних орієнтирів 

індикаторів, моніторинг яких дозволив би контролювати процес розвитку 

названих напрямів. Іншими словами, визначення напрямів та пріоритетів 

модернізації є необхідною, але недостатньою умовою» [31, с. 6]. 

Такий підхід простежується не тільки в національному законодавстві в 

галузі транспорту [103], але і в європейському [147] та стратегіях розвитку 

залізничних перевізників країн ЄС.  

Відповідно до Національної транспортної стратегії України на період до 

2030 року [103] одними з основних завдань для вирішення загальних проблем є:   

підвищення якості та надійності надання транспортно-логістичних 

послуг; 
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забезпечення розвитку транспортної інфраструктури відповідно до 

стандартів ЄС, зокрема вдосконалення функціонування пунктів пропуску через 

державний кордон; 

завершення структурної реформи ПАТ «Укрзалізниця», зокрема 

запровадження вертикально інтегрованої системи управління з належним 

стратегічним плануванням ресурсів у короткостроковій перспективі; 

створення мережі мультимодальних транспортно-логістичних кластерів; 

запровадження механізму стимулювання поетапної модернізації та 

розвитку транспортної інфраструктури, оновлення транспортних засобів для 

потреб галузі; 

спрощення формальностей та вдосконалення технологій обробки 

вантажів у логістичних терміналах; 

зростання обсягу інвестицій у транспорту галузь у розмірах, що 

забезпечують оновлення до 2030 року не менш як 90% основних фондів 

транспорту; 

зменшення ступеня зносу основних засобів підприємств транспорту з 51,7 

(показник 2015 р.) до 45% у 2030 р.; 

забезпечення створення умов для впровадження на залізницях 

високошвидкісного пасажирського руху (до 400 км / год.), експрес-доставки 

цінних вантажів (до 350 км / год.), прискореної доставки контейнерів (не менш 

як 200 км / год.); 

запровадження системи управління безпекою на залізничному транспорті 

відповідно до законодавства ЄС; 

забезпечення пріоритетності вимог екологічної безпеки, обов’язковості 

дотримання екологічних стандартів, нормативів і лімітів використання 

природних ресурсів; 

зменшення сумарного обсягу викидів в атмосферне повітря 

забруднюючих речовин від пересувних джерел, умовно приведеного до оксиду 

вуглецю з урахуванням відносної агресивності основних забруднювачів, до 

70% (від рівня 2015 р.); 
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зменшення питомих витрат палива на 10 ткм на 30% до 2030 р.; 

забезпечення високої мобільності населення на рівні середніх показників 

країн ЄС. 

У Білій книзі ЄС «Стратегический план для единой европейской 

транспортной зоны: в направлении к конкурентоспособной и 

ресурсоэффективной транспортной системе» [147] акцентовано увагу на таких 

ініціативах: розробити комплексний підхід до управління вантажними 

коридорами, включаючи оплату за доступ до колій; забезпечити оптимальний 

та недискримінаційний підхід до залізничної інфраструктури, зокрема 

пов’язаних із залізницею послуг через структурне розмежування управління 

інфраструктурою та організації перевезень; забезпечити інтермодальну 

відповідальність і заохочувати екологічно чистий вантажний транспорт; 

визначити в нових керівних принципах ТЕМ-Т базову мережу стратегічної 

європейської інфраструктури, яка поєднує західну та східну частини ЄС і 

формує єдиний європейський транспортний простір; створити в контексті 

базової мережі ТЕМ-Т структуру мультимодальних вантажних коридорів для 

синхронізації інвестицій та інфраструктурних робіт, підтримки ефективних, 

інноваційних і мультимодальних транспортних послуг, включаючи залізничні 

перевезення на середні та великі відстані; підтримувати мультимодальний 

транспорт, стимулювати інтеграцію внутрішніх водних шляхів до транспортної 

системи та сприяти еко-інноваціям на вантажному транспорті; досягти єдиного 

типу видачі дозволів на експлуатацію транспортних засобів і єдиної 

сертифікації безпеки залізничних підприємств за рахунок посилення ролі 

Європейського залізничного агентства (ERA).  

У рамках даного дослідження слід розглянути позиції перевізників 

(операторів) у країнах ЄС щодо стратегії їхнього розвитку в галузі залізничного 

транспорту.  

Національна компанія французьких залізниць SNCF є державним 

підприємством, що завідує залізницями Франції та експлуатує швидкісні потяги 

TGV. Менеджери SNCF зазначають: «Our rail network helps bring regions 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/TGV
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together, in part by continuing to operate local lines to small, isolated communities. 

In practice, this means: staying in constant dialogue with national, regional and 

metropolitan transport organizing authorities; developing innovative solutions for 

modernizing and maintaining the network; cutting the cost of maintaining and 

upgrading small local lines». «Because we do business throughout France, we’re 

more than just a transport operator. We offer holistic solutions tailored to the 

challenges of each locality, addressing social needs, creating jobs and protecting the 

environment»
 1

. Стосовно екології: «In our continuing quest to boost energy-

efficiency, we’ve focused primarily on rolling stock; We’re also working to improve 

our carbon performance» 
2
 [148]. 

Компанія ZSSK Cargo є найбільшим залізничним оператором у 

Словаччині, який здійснює вантажні перевезення. Керівництво ZSSK Cargo 

підкреслює: «The mission of our company is to provide reliable, safe, ecological and 

costs friendly rail freight transport services focused on needs and requests of our 

customers. Our vision is to be a dynamic, progressive and respected transportation 

company with a stable transportation market share. Development of our company is 

focused on a long-term financial stability, maintenance of the current traffic share in 

a market economy of the Slovak Republic and European Union, competitiveness in 

the national and international market and sustainable customer satisfaction and 

performance improvement» 
3
 [149].  

                                                 
1
 «Наша залізнична мережа допомагає об'єднати регіони, частково продовжуючи функціонування 

місцевих ліній до невеликих, ізольованих громад. На практиці це означає перебувати в постійному діалозі з 

національними, регіональними та столичними органами організації транспорту; розробку інноваційних рішень 

для модернізації та обслуговування залізничної мережі; скорочення витрат на утримання та модернізацію 

малих місцевих ліній». «Оскільки ми «робимо бізнес» по всій Франції, ми більше, ніж просто транспортний 

оператор. Ми пропонуємо цілісні рішення з урахуванням викликів кожної місцевості, задоволення соціальних 

потреб, створення робочих місць та захисту довкілля». 
2
 «У нашому постійному прагненні підвищити енергоефективність ми зосередилися головним чином на 

рухомому складі. Ми також працюємо над тим, щоб поліпшити ефективність використання вуглецю». 
3
 «Місія компанії – забезпечити надійні, безпечні, екологічні та економічно вигідні послуги 

залізничного вантажного транспорту, орієнтовані на потреби та запити наших клієнтів. Наше бачення – бути 

динамічною, прогресивною та шанованою транспортною компанією зі стабільною часткою на транспортному 

ринку. Розвиток нашої компанії орієнтований на довгострокову фінансову стабільність, підтримку поточної 

частки трафіка в ринковій економіці Словаччини та ЄС, конкурентоспроможність на національному та 

міжнародному ринках, стійке задоволення клієнтів і підвищення продуктивності». 
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У Польщі найбільшим залізничним оператором, який здійснює 

перевезення вантажів, є PKP Cargo. У стратегії розвитку компанії вказано: 

«PKP Cargo is supposed to become a specialized logistics operator that provides 

comprehensive door-to-door freight services, especially in the intermodal sector. PKP 

Cargo will strive to devise the most competitive offer for business partners on 

the New Silk Road in the European Union and in the area of the Three Seas Initiative.  

PKP Cargo will also increase efficiency of the rolling stock utilization and 

modernization processes and improve management of assets of all companies. 

Attaining the strategic objectives will be based on executing 13 strategic initiatives 

arranged under three pillars: Growth; Operational efficiency; Organizational 

efficiency» 
1
 [150].  

Слід відзначити польську компанію PKP LHS, яка є залізничним 

перевізником вантажів на лінії 1520 мм та входить до складу міжнародної 

асоціації «Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут», що поєднує 

Китай з Європою. Керівництво компанії зазначає: «… The quality policy as an 

important goal of the PKP LHS company is to ensure quality and permanent 

improvement of services, meet needs and expectations of our customers, contractors 

and business partners … We can guarantee the safe operation of the company for the 

benefit of customers and other participants of the rail system by adopting the 

principle of continuous improvement of safety management system» 
2
 [151].  

Rail Cargo Group (дочірня компанія австрійського вантажного оператора 

ÖBB Rail Cargo) є однією з провідних залізничних логістичних компаній у 

Європі. У стратегії Rail Cargo Group зазначено: «To be the sustainable logistical 

                                                 
1
 «PKP Cargo має стати спеціалізованим логістичним оператором, який надаватиме комплексні послуги 

щодо вантажоперевезень «від дверей до дверей», особливо в інтермодальному секторі. PKP Cargo 

намагатиметься розробити найбільш конкурентоспроможну пропозицію для ділових партнерів Нового 

шовкового шляху в Європейському Союзі та в рамках Ініціативи «Три моря». PKP Cargo також підвищить 

ефективність процесів використання та модернізації рухомого складу, поліпшить управління активами всіх 

компаній. Досягнення стратегічних цілей ґрунтуватиметься на реалізації 13 стратегічних ініціатив у межах 

трьох складових: зростання, операційна ефективність, організаційна ефективність». 
2
 «Політика якості як важлива мета компанії PKP LHS є забезпеченням і постійним удосконаленням 

якості послуг, що надаються, реалізацією потреб і очікувань наших клієнтів, контрагентів і ділових партнерів. 

Дотримуючись правила постійного вдосконалення системи управління безпекою, гарантуємо безпечне 

функціонування товариства з користю для клієнтів та інших учасників залізничної системи». 
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backbone of the economy – for a Europe worth living in. Safety is at the heart of 

everything we do and is simultaneously a crucial lever for profitability and quality.  

We watch out for a responsible balance between economy and ecology. The superior 

goal of our efficient value added is to attain large, long-term customer benefits and, 

thus, to secure and improve the results. We continuously work on a cost efficient, 

future-oriented range of services that precisely fulfils customer demands. We commit 

ourselves to sustainable handling and equally consider environmental, economic and 

social responsibility» 
1
 [152].  

Державна компанія Deutsche Bahn AG є не тільки найбільшим 

залізничним оператором Німеччини, але і найбільшою транспортною та 

залізнично-інфраструктурною компанією центральної Європи. Один з основних 

її принципів − «стійкість для потужної залізничної системи» (Sustainability for a 

strong rail system). Керівництво підкреслює: «Deutsche Bahn is pursuing an 

endeavor of fundamental importance – for the climate, for people, for the economy, 

and for Europe: an endeavor to shift more traffic to rail. And DB's overarching 

strategy, Strong Rail, will lay the foundation needed in order to be successful in that 

endeavor. The company will need to restructure and become much more robust, 

powerful, and pioneering. DB also embraces its environmental, economic, and social 

responsibility as a cornerstone of the company’s identity. Commitment to the 

environment: for eco-friendly transport solutions and active climate protection. 

Commitment to business: ensuring that business operations are economically 

sustainable as well and are able to provide financial stability and a reasonable rate of 

return. Commitment to society: ensuring ethical, responsible conduct toward all 

people, with technological progress and digitalization, along our value chain and 

                                                 
1
 «Бути стійким матеріально-технічним осередком економіки для Європи, у якій варто жити. Безпека 

становить основу всього, що ми робимо, і одночасно є вирішальним важелем прибутковості та якості. Ми 

стежимо за відповідальним балансом між економікою та екологією. Вища мета нашої ефективної доданої 

вартості – досягти великих, довгострокових переваг для клієнтів і, таким чином, забезпечити та поліпшити 

результати. Ми постійно працюємо над економічно ефективним, орієнтованим на майбутнє спектром послуг, 

що точно відповідає потребам клієнтів. Ми беремо на себе зобов’язання сталого поводження та враховуємо 

екологічну, економічну і соціальну відповідальність». 
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beyond. To live up to these commitments, Deutsche Bahn has set ambitious 

sustainability goals» 
1
 [153].  

У Швейцарії державною залізничною компанією є SBB-CFF-FFS. Її 

стратегія передбачає: «Implementing the «mobility of the future» scenario requires 

a further increase in our performance based on six strategic objectives: 1. Increasing 

customer satisfaction: Developing a simple door-to-door service that is tailored to 

individual needs. Improving customer appreciation and cultivating trust. 2. Improving 

results – securing finances: Increasing earnings, making targeted investments, cutting 

overall system costs and boosting productivity/capacity utilization. 3. Increasing 

reliability in the integrated rail system: Ensuring timely and reliable travel and 

transport services built on a robust infrastructure. 4. Focusing on our home market 

and networking with other countries: Securing market leadership in Switzerland in a 

confident and cooperative way and strengthening partnerships in international rail 

traffic. 5. Driving targeted innovation: Establishing SBB as a mobility integrator for 

Switzerland and using new technologies in a network encompassing businesses, 

higher education institutions and other partners. 6. Encouraging and recognising the 

performance of each individual» 
2
 [154].  

                                                 
1
 «Deutsche Bahn реалізує прагнення, яке має принципове значення для клімату, для людей, для 

економіки та для Європи: прагнення перевести більше перевезень на залізницю. А загальна стратегія DB 

«Сильна залізниця» закладе фундамент, необхідний для досягнення успіху в цьому починанні. Компанії 

потрібно буде реструктуризуватися та стати набагато більш надійною, потужною і новаторською. DB також 

сприймає свою екологічну, економічну та соціальну відповідальність. Прихильність до навколишнього 

середовища: за екологічно чисті транспортні рішення та активний захист клімату. Зобов'язання в бізнесі: 

забезпечити, щоб господарські операції були економічно стійкими та здатними підтримувати фінансову 

стабільність і віддачу. Прихильність до суспільства: етична, відповідальна поведінки до всіх людей, із 

забезпеченням технологічного прогресу та інформаційних технологій у ланцюгу вартості послуг та за його 

межами. Щоб виконати ці зобов'язання, Deutsche Bahn поставив амбітні цілі у сфері сталого розвитку». 
2
 «Реалізація сценарію «мобільність майбутнього» потребує подальшого підвищення нашої 

ефективності на основі шести стратегічних цілей: 1. Підвищення рівня задоволеності клієнтів: розробка 

простого сервісу «від дверей до дверей», який підходить під індивідуальні потреби. Підвищення вдячності 

клієнтів та формування довіри. 2. Поліпшення результатів – забезпечення фінансів: збільшення  цільових 

інвестицій, скорочення загальних витрат на систему та підвищення продуктивності / використання 

потужностей. 3. Підвищення надійності інтегрованої залізничної системи: створення належних умов для 

подорожей та надання транспортних послуг, побудованих на надійній інфраструктурі. 4. Орієнтація на 

внутрішній ринок та налагодження контактів з іншими країнами: забезпечення впевненого та спільного 

співробітництва на ринку Швейцарії, зміцнення партнерських відносин у міжнародному залізничному 

сполученні. 5. Стимулювання цілеспрямованих інновацій: створення SBB як інтегратора мобільності для 

Швейцарії та використання нових технологій у мережі, що охоплює бізнес, вищі навчальні заклади та інших 

партнерів. 6. Заохочення та визнання результативності кожної людини». 



64 

 

На офіційному вебсайті чеської залізничної компанії ČD Cargo в частині 

її розвитку зазначено: «The strategic goal of the company ČD Cargo, a.s. is to keep 

the leading position in the railway cargo transport in the Czech Republic and in the 

Central European region whilst being an effective, pro-customer oriented 

company». 
1
 Відповідно до цього основні цілі ČD Cargo полягають у такому: 

«To expand the range of services, including the foreign sections. To expand the 

territorial scope − active entry into new markets and the strengthening of the role of 

ČD Cargo in international transportation. To expand the segment of the inter-modal 

transportation using the terminal units with the property share of ČD Cargo. To 

increase productivity and capacity and to make the operation and business activities 

more effective in general and thus strengthen the competitiveness of the company in 

the transport market. To implement traffic and transport services in desired quality 

according to the requirements of the customers. To optimize the maintenance and 

repairs of driving vehicles and freight wagons» 
2
 [155].   

Такий підхід, як вважає автор дослідження [156, с. 114], «… не дає чітких, 

конкретних результатів дії – кількісних стратегічних орієнтирів індикаторів, 

моніторинг яких дозволив би контролювати процес розвитку визначених 

напрямів». Саме тому в національної доповіді «Інноваційна Україна 2020» при 

встановленні пріоритетів і розробці програм науково-технічного та 

інноваційного розвитку країни зазначено: «Остаточне формулювання 

пріоритетних напрямів мало б ґрунтуватися на серйозних прогнозно-

аналітичних дослідженнях, що і передбачено законом. Сьогодні ж це 

наполовину інтуїтивне бачення кількох фахівців, з яким погодилася Верховна 

Рада України» [157, с. 140]. 

                                                 
1
 «Стратегічна мета компанії ČD Cargo, a.s. полягає в тому, щоб зберегти лідируючі позиції в 

залізничному вантажному транспорті в Чехії та Центральноєвропейському регіоні, одночасно будучи 

ефективною, орієнтованою на споживачів компанією». 
2
 «Розширити спектр послуг, включаючи закордонні секції. Розширити територіальну сферу − активний 

вихід на нові ринки та посилення ролі ČD Cargo у міжнародних перевезеннях. Розширити сегмент 

мультимодальних перевезень за допомогою термінальних блоків із часткою власності ČD Cargo. Підвищити 

продуктивність, потужність та ділову діяльність загалом ефективнішими і тим самим посилити 

конкурентоспроможність компанії на транспортному ринку. Здійснювати транспортні послуги в потрібній 

якості відповідно до вимог замовників. Оптимізувати технічне обслуговування та ремонт локомотивів і 

вантажних вагонів». 
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У деяких стратегіях наведено кількісні характеристики цілей, які не 

мають достатнього наукового обґрунтування. Наприклад, у національній 

доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна» [126, с. 136] для забезпечення 

сталого зростання ВВП запропоновано досягти таких цільових значень 

середньорічного індексу фізичного обсягу ВВП: до 2020 р. – на рівні 104%, до 

2025 р. – 106, до 2030 р. – на рівні 107%. Це може бути як замало, так і забагато. 

У зв’язку з вищевикладеним актуальними стають питання модернізації 

економіки країни на шляху до сталого її розвитку. Науковці запропонували 

підхід, у рамках якого визначено існуючий стан сталого розвитку 

промисловості країни з позицій безпеки за допомогою методології 

інтегрального оцінювання, та науково обґрунтували стратегічні орієнтири з 

використанням методу адаптивного регулювання за трьома складовими 

економічної системи: економічною, соціальною та екологічною [31; 32].  

З урахуванням цього підходу вдосконалено концепцію модернізації 

сталого розвитку залізничного транспорту з позицій безпеки [145; 146, с. 32], а 

саме: до етапів ідентифікації рівня сталого розвитку, визначення дисбалансів та 

обґрунтування стратегічних орієнтирів включено такі етапи (рисунок 1.2): 

визначення структури сталого розвитку з формуванням, класифікацією та 

розрахунком індикаторів; розроблення інституційних заходів у контексті 

євроінтеграційного курсу країни. 

Розглянемо кожен етап концепції модернізації сталого розвитку 

залізничного транспорту окремо.  

Етап визначення структури сталого розвитку передбачає деталізацію 

структурних складових розвитку економічної системи та індикаторів, 

формування динаміки індикаторів, виявлення їх приналежності до 

стимуляторів (збільшення яких є бажаним) або дестимуляторів (зменшення 

яких є бажаним). Опис складових та індикаторів наведено в розділі 2. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Концепція модернізації сталого розвитку залізничного транспорту з позицій економічної безпеки 
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Системне дослідження проблеми модернізації економіки має включати 

визначення меж безпечного існування системи, тому важливим етапом 

моніторингу стану системи є розрахунок вектора порогових значень 

індикаторів, що дозволяє шляхом їх порівняння виявити потенційні «зони 

небезпеки», а також визначити умови для посилення економічного імунітету 

досліджуваної системи. 

Стан залізничного транспорту описується множиною індикаторів, кожен з 

яких може довільно змінюватися в різні сторони в окремі періоди. Тому слід 

визначити той період, у якому стан залізничного транспорту був найкращим. За 

наявності більше трьох індикаторів завдання значно ускладнюється, тому вкрай 

необхідні формалізовані методи для ідентифікації рівня сталого розвитку. 

Сутність цього етапу полягає в інтегральному оцінюванні рівня сталого 

розвитку порівняно з інтегральними пороговими значеннями та передбачає 

застосування індикаторів, які найбільше відображають Національні цілі сталого 

розвитку. Слід зауважити, що неврахування тіньових аспектів економічної 

діяльності залізничного транспорту викривить оцінку його розвитку, тому вона  

не відповідатиме реальності.  

Етап визначення дисбалансів сталого розвитку передбачає обчислення 

відхилень поточних значень інтегральних індексів окремих складових сталого 

розвитку залізничного транспорту від їх середніх оптимальних значень для 

різних сценаріїв сталого розвитку, що засвідчує диспропорційність розвитку. 

Це можливо здійснити з використанням одержаної динаміки відхилень 

складових сталого розвитку залізничного транспорту. 

Визначення динаміки інтегральних індексів сталого розвитку 

залізничного транспорту зумовлює необхідність регуляторних дій і створює 

базу для наукового обґрунтування стратегічних орієнтирів при різних сценаріях 

стратегій розвитку залізничного транспорту. 

З метою формування переліку загроз використовуються дисбаланси 

складових та індикаторів сталого розвитку. При здійсненні керованого впливу 

на стан сталого розвитку залізничного транспорту важливим є знання 
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коефіцієнтів еластичності, які через вагові коефіцієнти пояснюють ступінь 

впливу окремих складових та індикаторів на рівень сталого розвитку та є 

необхідною інформацією для розробки пріоритетних інституційних заходів 

впливу. Розрахунки коефіцієнтів еластичності за складовими сталого розвитку 

залізничного транспорту з позицій безпеки в розрізі окремих індикаторів та 

запропоновані інституційні заходи впливу щодо поліпшення ситуації наведено 

в розділі 2.  

 

 

1.4 Висновки до розділу 1 

 

1 Проаналізовано діючі нормативно-правові акти, наукові здобутки вчених 

щодо основних проблем, пов’язаних із розвитком та модернізацією 

транспортної інфраструктури країни загалом і галузі залізничного транспорту 

зокрема, а також стратегії розвитку залізничних перевізників країн ЄС. 

Визначено місце залізничного транспорту як провідної складової виробничої 

інфраструктури та обґрунтовано його важливу роль у галузевій структурі 

національної економіки. 

2  Здійснено огляд публікацій науковців, присвячених методологічним основам 

аналізу економічної безпеки в сучасних умовах, концепції та моделі 

забезпечення найважливіших її складових. Проаналізовано загрози та 

розроблені вченими заходи щодо підвищення рівня економічної безпеки. 

Виявлено, що в розглянутих працях недостатньо уваги приділено 

визначенню динаміки інтегрального індексу економічної безпеки та його 

порівнянню з інтегральними пороговими значеннями, у жодній із них не 

розглянуто повною мірою тіньові індикатори економічної безпеки, без 

урахування яких оцінка її рівня не відповідатиме реальній економіці. 

3  Наведено завдання, вирішення яких має передбачати методологія 

економічної безпекометрії в частині її ідентифікації, а саме: визначення 

структури об’єкта безпеки; формування переліку індикаторів і складових 
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об’єкта безпеки; вибір форми інтегрального індексу та методу нормування, а 

також наукове обґрунтування динамічних вагових коефіцієнтів і вектора 

порогових значень. Наголошено, що визначення інтегральних індексів 

економічної системи та їх порівняння з інтегральними пороговими 

значеннями переводить поняття «розвиток» у поняття  «безпека». 

4  Удосконалено концепцію сталого розвитку залізничного транспорту з 

позицій безпеки, а саме: до етапів ідентифікації рівня сталого розвитку, 

визначення дисбалансів та обґрунтування стратегічних орієнтирів включено 

етапи формування структури сталого розвитку та розробки інституційних 

заходів з метою вирішення багатоаспектних завдань переходу на траєкторію 

сталого розвитку. 

 

Основні положення, викладені в першому розділі, опубліковано в роботах 

[145; 146]. 
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РОЗДІЛ 2  

ІДЕНТИФІКАЦІЯ РІВНЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ З ПОЗИЦІЙ БЕЗПЕКИ 

 

2.1  Методологічний огляд до ідентифікації рівня сталого розвитку 

 

Національна безпека України означає «… захищеність державного 

суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу 

та інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз 

…» [158]. У роботі [159, с. 67-68] зазначено: «…На жаль, новий Закон «Про 

національну безпеку України» (2018) має суттєвий перекіс убік сфери безпеки і 

оборони з нехтуванням всіма іншими найважливішими сферами безпеки 

(економічна, соціальна, екологічна), які є першорядними, а в Законі принизливо 

віднесені до інших. Головною тезою нового Закону про національну безпеку 

України є забезпечення ефективного функціонування сектору безпеки і 

оборони, який є основою системи забезпечення національної безпеки – 

насправді він є похідною від економічної та соціальної безпеки. …».  

Одним з основних напрямів державної політики національної безпеки 

України має бути забезпечення економічної безпеки, яка має трактуватися як 

головний та визначальний сегмент економічного забезпечення національної 

безпеки, а не як «… локалізований сегмент проблеми захисту державних 

інтересів …» [58, с. 54]. 

Економічна безпека визначає стан національної економіки, при якому 

зберігається стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз, забезпечує високу 

конкурентоспроможність у світовому економічному середовищі, характеризує 

здатність національної економіки до сталого та збалансованого зростання [135]. 

Фундаментальними національними інтересами України є «…сталий 

розвиток національної економіки, громадянського суспільства і держави для 

забезпечення зростання рівня та якості життя населення …» [158]. 
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У дослідженні [131, с. 45] акцентується увага на тому, що «… Проблеми 

внутрішнього розвитку економіки України, динамічні зміни у глобальному 

економічному просторі та збільшення ступеня відкритості національної 

економіки викликають необхідність удосконалення методології оцінки рівня 

економічної безпеки держави з метою адекватного реагування на 

дестабілізуючі фактори …». 

В. Шлемко та І. Бінько першими дослідили економічну безпеку в розрізі 

окремих складових і встановили, що дії виконавчої влади країни визначають її 

інтегральну «поведінку» [40]. Автори кількісно оцінюють вплив загроз на 

складові економічної безпеки на підставі опитування експертів, що знижує 

цінність наукового дослідження через їх можливу суб’єктивну думку. Слід 

звернути увагу на відсутність у дослідженні індикаторів тіньової економіки; не 

здійснено оцінку інтегрального індексу рівня економічної безпеки загалом, а 

також немає його порівняння з діапазоном порогових, оптимальних значень. 

У працях С. Пирожкова [160], А. Сухорукова [58] висвітлено загальні 

принципи визначення рівня економічної безпеки країни із застосуванням 

системи індикаторів, методи формалізації розрахунку індикаторів та їх 

порогових значень, а також порівняння фактичних значень індикаторів з їх 

пороговими значеннями. Проте таке порівняння було здійснено за критеріями 

«не більше», «не менше» без розрахунку інтегрального індексу та без 

співставлення з інтегральними пороговими значеннями, що суперечить 

системності поняття «економічна безпека». Наведені рекомендації щодо 

підвищення рівня економічної безпеки країни не визначають обґрунтованих 

кількісних орієнтирів для забезпечення її бажаних показників. 

Існують декілька підходів до інтегрального оцінювання рівня економічної 

безпеки та сталого розвитку, які заслуговують на увагу:  

на офіційному рівні – підхід Мінекономрозвитку [134; 135] (для 

макрорівня) та Держкомстату України [136] (для регіонального рівня); 
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на неофіційному рівні – підхід Національного інституту стратегічних 

досліджень [62] та подальший його розвиток науковцями Інституту економіки 

промисловості НАН України [61]. 

У Методиці розрахунку інтегральних регіональних індексів економічного 

розвитку, затвердженій Держкомстатом України у 2003 р., визначено принципи 

побудови та відбору показників, їх нормування, а також алгоритм розрахунку 

інтегральних регіональних індексів економічного розвитку [130]. У Методиці 

розрахунку рівня економічної безпеки України, затвердженій Мінекономіки у 

2007 р., визначено перелік основних індикаторів стану економічної безпеки, 

їхні порогові значення, а також алгоритм розрахунку інтегрального індексу ЕкБ 

по економіці загалом та за окремими сферами діяльності [134]. 

Практичне застосування методик дозволило виявити такі недоліки [137]: 

«…при оцінці стану науково-інноваційної діяльності застосовуються 

індикатори, які є поверхневими ознаками інноваційності, що не дають уявлення 

про вплив на кінцевий результат економічної безпеки або економічного 

розвитку, вони відображають не інноваційний розвиток, а лише інноваційний 

потенціал країни (регіону), тобто ступінь здатності й готовності економічного 

суб'єкта здійснювати інноваційну діяльність; 

ваги складових економічної безпеки визначаються виходячи з питомої 

ваги кількості аспектів, вибраних для розрахунку кожного, в їх загальний сумі 

або експертним шляхом як відношення суми балів, які дали всі експерти даній 

сфері, до загальної суми балів, що вносить певну частку суб’єктивізму; 

для розрахунку інтегрального індексу використовується лінійна 

(адитивна) форма замість мультиплікативної (нелінійної), яка більш адекватно 

відображає нелінійні процеси в економіці; 

неповною мірою враховано тіньову складову економіки, зокрема не 

розраховано: тіньову заробітну плату, тіньову зайнятість, тіньове проміжне 

споживання, тіньове завантаження капіталу, втрачені бюджетні надходження, 

енергоємність тіньової економіки, рівень реалізації потенціалу, частку оплати 
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праці у випуску, рівень використання праці та технології виробництва, темп 

науково-технологічного прогресу; 

нормування індикаторів здійснюється відносно порогових значень, але 

якщо поточні значення індикаторів перевищують порогові (або є нижчими 

порогових), що є нормою, то нормалізовані значення будуть більше 1, що 

порушує прийняті припущення; 

нормування індикаторів здійснюється за п’ятьма різними масштабами, до 

того ж штучно вводиться округлення нормалізованого індикатора в діапазоні 

оптимальних значень (прирівнювання до одиниці) та за межами порогових 

значень (прирівнювання до нуля), що, по-перше, означає штучну втрату 

інформації, а по-друге, порушує безперервність функції інтегрального індексу й 

унеможливлює його використання у процедурах оптимізації із застосуванням 

градієнтних методів при визначенні коефіцієнтів чутливості інтегрального 

індексу до зміни керованих параметрів (індикаторів); 

визначення узагальненого інтегрального індексу як середнього 

арифметичного значень, розрахованих за двома методами нормалізації 

індикаторів (перший – в одному масштабному діапазоні, другий – за п’ятьма 

масштабними діапазонами), є некоректним з математичної точки зору та 

подібним до складання дробів без приведення їх до спільного знаменника; 

використання темпових показників у вимірюванні темпів зростання, а не 

темпів приросту. Це штучно знижує вплив таких індикаторів на інтегральний 

індекс, що є неприпустимим;  

відсутність інтегральної згортки порогових та оптимальних значень 

індикаторів (нижніх і верхніх) одночасно з інтегральною згорткою індикаторів 

унеможливлює співставлення в єдиному масштабі динаміки інтегрального 

індексу економічної безпеки або її складових із пороговими та оптимальними їх 

значеннями, що дає необхідну інформацію про стан економічної безпеки …». 

Ці недоліки засвідчили необхідність удосконалення методичних підходів 

до оцінки рівнів економічної безпеки та соціально-економічного розвитку. У 

2013 р. наказом Мінекономрозвитку було скасовано методику розрахунку рівня 
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економічної безпеки 2007 р. [134] та затверджено нові методичні рекомендації 

щодо його розрахунку [135], які, за висловлюванням їх авторів, є 

необов’язковими та мають інформаційний і роз’яснювальний характер. 

Однак у результаті детального аналізу та практичного застосування 

методичних рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки [135] 

виявлено такі недоліки [161, с. 31]: 

не обґрунтовано вибір п’яти діапазонів економічної безпеки відносно 

деякого оптимального значення; 

визначення індикаторів відносно певного оптимального значення 

виключає можливість застосування діапазону оптимальних значень, їх 

перевищення, а також знаходження індикаторів у діапазоні верхніх порогових 

(критичних) значень; 

якщо поточні значення індикаторів виходять за межі оптимальних 

значень, то здійснюється штучне «обрізання» індикаторів (прирівнювання до 

одиниці), що не відповідає дійсності; 

при застосуванні змішаного типу індикаторів динаміка нормованих 

індикаторів не повторює динаміку вхідних індикаторів у деякому масштабі. 

Крім того, порушується безперервність функції нормованого індикатора та, як 

наслідок, інтегрального індексу, що унеможливлює застосування методів 

оптимізації через обчислення градієнта функції інтегрального індексу для 

регулювання рівня економічної безпеки; 

в інтервалі між лівою та правою частинами оптимальних значень 

індикатора нормоване його значення дорівнює «1», що призводить до 

неоднозначності тлумачення нормованих значень індикаторів; 

нормування індикаторів виконується відносно «розмаху варіації», яка 

дорівнює різниці між максимальним і мінімальним значеннями ознаки та має 

певні недоліки. Вибір за певними критеріями нормованого значення індикатора 

потребує його подальшої ідентифікації (зворотний перехід від нормованого 

значення до його початкової розмірності); 
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вагові коефіцієнти індикаторів та окремих складових економічної безпеки 

визначаються експертний шляхом. У разі значної парної кореляції «найбільш 

важливим» індикаторам пропонується знижувати вагу, що знижує наукову і 

практичну цінність одержаних результатів; 

вагові коефіцієнти (навіть при їх визначенні з використанням методу 

головних компонент) є постійними протягом усього періоду, що не відповідає 

дійсності. 

Також слід звернути увагу на те, що інтегральний індекс економічної 

безпеки визначається за 9 середньозваженими субіндексами та взагалі не 

враховує транспортну складову ЕкБ. 

У методологічному плані багато дослідників, як зазначено в роботі [31, 

с. 8] застосовують спрощені підходи до інтегрального оцінювання в частині 

визначення форми інтегрального індексу, методів нормування, вагових 

коефіцієнтів а також обґрунтування вектора порогових значень 

У дослідженні [61] запропоновано сучасну концепцію, яка базується на 

методології ідентифікації та стратегування сталого розвитку з позицій безпеки 

й адаптивних методів регулювання щодо теорії управління для наукового 

обґрунтування стратегічного планування на середньо- та довгострокову 

перспективу. 

У даному контексті доцільно розглянути праці А. Новікової [91], 

Т. Блудової [70], О. Собкевич [162] щодо оцінювання рівня економічної 

безпеки країни у відповідних галузях національної економіки.  

Окремий розділ дослідження А. Новікової присвячено розвитку 

методологічних засад транспортної безпеки як категорії національної безпеки 

[29]. Автором розроблено класифікацію складових транспортної безпеки, згідно 

з якою виокремлено політичну, економічну, соціальну, екологічну, 

технологічну, військову, інформаційну, науково-технічну складові, а також 

визначено національні інтереси, внутрішні та зовнішні загрози економічної 

безпеки України у транспортній сфері. Запропоновано перелік індикаторів ЕкБ 

у транспортній галузі та методику їх визначення з розрахунком нормальних, 
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порогових і фактичних значень. Однак із восьми запропонованих індикаторів 

(транспортна складова у ціні товарів, частка вітчизняних компаній на ринку 

перевезень, частка іноземного капіталу в об’єктах транспорту, спад обсягів 

вантажних перевезень, рівень використання транзитного потенціалу, рівень 

спрацювання основних фондів, частка інвестицій у розвиток транспорту до 

вартості основних фондів, відрахування в науку в доходах транспорту) лише в 

трьох (і лише за один рік) відображені значення в розрізі саме залізничного 

транспорту. Крім того, при визначенні порогових значень індикаторів 

економічної безпеки, запропонованих науковцем, застосовано метод 

експертних оцінок, що вносить певну частку суб’єктивізму, не виключає 

принципових помилок і не відображає реальної дійсності. Але головне, що поза 

увагою залишилося визначення динаміки економічної безпеки у транспортній 

галузі загалом з урахуванням усіх важливих індикаторів, тобто кількісна оцінка 

безпеки у співставленні з інтегральними пороговими значеннями. 

Т. Блудова розглядає розвиток й ефективне використання транзитного 

потенціалу України в контексті підвищення рівня економічної безпеки через 

інтеграцію транспортно-дорожнього комплексу країни в європейську та світову 

транспортні системи [70]. Автор підкреслює необхідність практичної реалізації 

інтеграційної політики щодо входження України у спільний транспортний 

простір ЄС;  розширення та зміцнення співробітництва в рамках міжнародних 

транспортних організацій та реалізації міждержавних угод у транспортній 

галузі; завершення процесів уніфікації національних правових норм із 

міжнародним транспортним правом, транспортно-експедиційного 

обслуговування і приєднання України до міжнародних конвенцій та 

багатосторонніх угод; наближення національних, технічних, технологічних й 

екологічних стандартів і вимог щодо транспорту до європейських та їхнє 

поступове запровадження на вітчизняному ринку; забезпечення техніко-

технологічної сумісності рухомого складу та транспортної мережі України з 

європейською транспортною системою; подальшого вдосконалення 
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інформаційного забезпечення вантажовласників щодо порядку й умов 

міжнародних перевезень, забезпечення відкритості та стабільності системи.  

З метою розвитку транзитного потенціалу України стосовно підвищення 

рівня економічної безпеки розроблено стратегію оптимізації тарифної політики 

щодо перевезень як важливого інструменту раціонального його використання. 

На думку Т. Блудової, не лише стратегія оптимізації тарифної політики має 

вирішальний вплив на використання транзитного потенціалу країни: доцільно 

сформувати множину індикаторів економічної безпеки та їх порогових значень 

з метою подальшого розрахунку відповідного інтегрального індексу. 

У праці О. Собкевич досліджено теоретико-методичні та прикладні 

механізми забезпечення економічної безпеки у процесі реалізації інноваційної 

промислової політики України [162]. На основі сформованої множини 

індикаторів економічної безпеки та визначених їх порогових значень оцінено 

стан і динаміку інноваційної безпеки у промисловості України: розраховано 

інтегральний індекс; сформовано динамічні ряди в розрізі показників безпеки; 

прийнято поточні рішення щодо забезпечення ЕкБ; розроблено довгострокові 

заходи. Практична цінність цього підходу полягає також у можливості 

визначення динаміки та інтерпретування показників інтегрального індексу в 

інших галузях економіки, зокрема в галузі залізничного транспорту, що 

потребує відповідного наукового дослідження. 

Ґрунтовний аналіз недоліків офіційних та інших підходів до методології 

інтегрального оцінювання свідчить про необхідність застосування сучасної 

методології інтегрального оцінювання [61]: 

форма інтегрального індексу – мультиплікативна: комбінація 

застосування адитивної форми інтегрального індексу разом із нормуванням за 

методом «розмах варіації» викривляє динаміку індикаторів і порогових значень 

та призводить до викривлення результатів оцінювання рівня економічної 

безпеки; з урахуванням нелінійності економічних процесів найбільш 

адекватним вважається використання мультиплікативної форми інтегрального 

індексу, пов’язаної з адитивною через логарифмічну функцію; 
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нормування індикаторів та порогових значень. Різні розмірність і 

спрямованість індикаторів сталого розвитку спричиняють потребу у проведенні 

процедури їх нормування з використанням комбінованого методу, який 

випливає з методу нормування за «розмахом варіації» при порівнюванні 

0min X . У даному випадку нормування для стимуляторів повністю збігається з 

першим методом (за еталонними значеннями), а для дестимуляторів – виключає 

недоліки першого та другого методів нормування (за розмахом варіації); 

обґрунтування вагових коефіцієнтів. Оскільки метод «експертних 

оцінок» не вирішує загальної проблеми, слід застосовувати формалізовані 

методи, які виключають суб’єктивізм і забезпечують адекватний результат 

оцінювання. Такими є комбінація методів «головних компонент» та «ковзної 

матриці», які дозволяють науково обґрунтувати вагові коефіцієнти та визначити 

їх динаміку впродовж періоду оцінювання; 

визначення порогових значень. Для кожного індикатора сталого розвитку 

задається вектор порогових значень. Оптимальні значення індикаторів 

характеризують допустимий інтервал величин, у межах якого створюються 

найсприятливіші умови для функціонування системи. Порогові значення 

індикаторів – це кількісні величини, порушення яких спричиняє несприятливі 

тенденції в економіці регіону або держави. Критичні значення індикаторів – це 

кількісні величини, порушення яких призводить до руйнування економічної 

системи.  

При цьому визначення порогових значень досить тісно пов’язане з 

поняттям динамічної стійкості (рівноваги) економічної системи та окремих її 

складових або з механізмом гомеостазу. 
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2.2  Структурні елементи, індикатори та порогові значення складових 

сталого розвитку залізничного транспорту 

 

2.2.1 Структура та індикатори сталого розвитку  

 

Сталий розвиток є інтегральною характеристикою стану економічної 

системи, оскільки вона включає ряд підсистем – важливих, взаємопов’язаних 

структурних складових розвитку економічної системи, які відображають 

функціонування окремих сфер економіки, зокрема галузі залізничного 

транспорту [163], а саме: економічну, соціальну та екологічну. 

У світі відсутня єдина загальноприйнята система індикаторів сталого 

розвитку. Після конференції ООН у Ріо-де-Жанейро комісією ООН зі сталого 

розвитку було розроблено систему із 132 індикаторів (об’єднаних в індикатори 

рушійної сили, стану та реагування), яка відображає соціальні, економічні, 

екологічні, а також інституційні аспекти сталого розвитку [164].  

1 січня 2016 р. офіційно набули чинності 17 цілей сталого розвитку, які є 

частиною Порядку денного в галузі розвитку на період до 2030 року [165]. З 

метою підтримки економічного розвитку України однією з цілей сталого 

розвитку є створення якісної, надійної, екологічно стійкої та сталої 

інфраструктури, включаючи регіональну та транскордонну. 

Т. Блудова відзначає, що «… Глобалізація економічних процесів, основні 

стратегічні напрями європейської інтеграції України в галузі транспорту 

зумовили актуалізацію проблем прискорення термінів вантажних перевезень, 

розвитку й ефективного використання транзитного потенціалу країн, 

формування єдиної світової транспортної мережі …» [70, с. 3]. 

І. Іртищева та Т. Стройко вважають, що необхідною умовою для 

моніторингу інфраструктури національної економіки в контексті глобалізації є 

набір індикаторів в розрізі трьох груп: економічної, соціальної та екологічної 

[166, с. 14]. Науковці стверджують, що «… Моніторинг індикаторів має 

виключно важливе значення для України в умовах високого рівня глобалізації, 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
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соціально-політичної нестабільності та напруженості в суспільстві, підвищеної 

динамічності показників, що характеризують ці процеси …» [166, с. 10].  

Головною метою створення системи індикаторів є моніторинг сталого 

розвитку суспільства, який має відображати всі його сторони, у даному випадку 

– залізничний транспорт. 

Для моніторингу рівня сталого розвитку з позицій економічної безпеки, 

як заначено в аналітичній записці НІСД [137], формування системи індикаторів 

окремих її складових має відповідати таким принципам: 

«…системності, за яким поводження кожної складової економічної 

безпеки або індикатора впливає на поводження системи (економічної безпеки в 

цілому), а кожна складова або індикатор впливає на неї у взаємодії з хоча б іще 

з однією складовою або індикатором; 

комплексності, тобто охоплення всіх істотних складових й індикаторів 

економічної безпеки, де кожен індикатор характеризує вплив чинника або їх 

групи на стан системи; 

ієрархічності, тобто ранжування індикаторів за значенням – від загальних 

до часткових. Першу групу складають зведені й узагальнюючі індикатори, які 

забезпечують повну інтегральну характеристику основних напрямів 

забезпечення безпеки держави; другу ‒ індикатори, які доповнюють загальні, 

виходячи з впливу на стан системи; 

адекватності, що забезпечує формування мінімального набору 

індикаторів досліджуваного об’єкта, які адекватно відображають реальний стан 

об’єкта; 

однозначності, тобто можливості трактування первинних показників як 

стимуляторів або дестимуляторів економічного розвитку; 

безперервності, що припускає коригування тих чи інших індикаторів 

системи або введення в неї додаткових індикаторів за умови надходження 

нових даних або розробки нових методів розрахунку нових важливіших 

індикаторів, які до цього не публікувались органами державної статистики; 
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доступності, що визначає використання лише тих індикаторів, розрахунок 

яких може забезпечувати наявна (у діючих формах обліку та статистичної 

звітності) інформація, що характеризується достатнім ступенем достовірності. 

Даний принцип вступає у протиріччя з головним принципом ‒ безперервності й 

обумовлює неможливість подальшого розвитку методології оцінювання рівня 

економічної безпеки …». 

Сьогодні відсутня єдина загальноприйнята світова система індикаторів 

сталого розвитку (параметрів, що дозволяють виміряти величину відхилень 

фактичних показників від орієнтовних оптимальних значень). Головною метою 

її створення є моніторинг сталого розвитку суспільства, який має охоплювати 

всі складові елементи розвитку і всі сектори національних економік, у даному 

випадку – залізничний транспорт. На рисунку 2.1 наведено систему індикаторів 

у взаємозв’язку структурних елементів сталого розвитку з безпекою 

функціонування залізничного транспорту України [163; 167; 168]. 

Класифікацію індикаторів (приналежність до стимуляторів, збільшення 

яких є бажаним, або дестимуляторів, зменшення яких є бажаним) наведено в 

таблиці 2.1. 

На рівні виробничої інфраструктури в галузі залізничного транспорту 

запропоновано перелік індикаторів, який ураховує такі Національні цілі сталого 

розвитку: 

ціль № 1 «Подолання бідності» − питома вага оплати праці у випуску, 

рівень тіньової заробітної плати, рівень тінізації транспортних послуг; 

ціль № 3 «Міцне здоров’я і благополуччя» − кількість транспортних 

подій, кількість потерпілих; 

ціль № 8 «Гідна праця та економічне зростання» − рівень зайнятості 

населення в галузі залізничного транспорту, транспортоємність ВВП, 

інтенсивність перевезення вантажів, інтенсивність перевезення пасажирів, 

обсяг експорту товарів і послуг до ВВП, коефіцієнт рухливості населення; 
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Рисунок 2.1 – Взаємозв’язок структурних елементів сталого розвитку з 

безпекою функціонування залізничного транспорту України 

Складено автором. 
 

 

 

Елементи сталого розвитку  

залізничного транспорту України з позицій безпеки 

 

Економічна  

складова 

 

1. Виробнича. 

2. Логістична. 

3. Технологічна 

 

Соціальна складова 

 
1. Рівень зайнятості населення в 

галузі ЗТ. 

2. Коефіцієнт рухливості 

населення. 

3. Питома вага оплати праці у 

випуску. 

4. Рівень тіньової заробітної плати  

 

Екологічна складова 

 
1. Коефіцієнт 

електрифікації 

залізниць. 

2. Обсяг викидів 

діоксиду вуглецю. 

3. Рівень кінцевого 

енергоспоживання 

 

Виробнича безпека 

 

1. Транспортоємність 

ВВП. 

2. Середня відстань 

перевезення 

вантажів. 

3. Середня відстань 

перевезення 

пасажирів. 

4. Обсяг експорту 

товарів і послуг 

відносно до ВВП. 

5. Рівень тінізації 

транспортних послуг 

Логістична безпека 

 

1. Рівень якості 

залізничної 

інфраструктури. 

2. Рівень якості 

портової 

інфраструктури. 

3. Рівень компетенції 

у сфері  логістики. 

4. Рівень 

ефективності митних 

процедур. 

5. Ступінь орієнтації 

на клієнта 

Інституційні заходи 

Технологічна безпека 

 

1. Інтенсивність 

перевезення вантажів. 

2. Інтенсивність 

перевезення 

пасажирів. 

3. Щільність шляхів 

сполучення. 

4. Кількість 

транспортних подій. 

5. Кількість 

потерпілих. 

6. Рівень оновлення 

основних засобів 
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Таблиця 2.1 – Класифікація індикаторів у розрізі складових сталого розвитку 

залізничного транспорту 
1 

Складова Індикатори 

Економічна 

Виробнича безпека: 

транспортоємність ВВП, приведених ткм на 1 євро ВВП (D)*; 

середня відстань перевезення вантажів, км (D); 

середня відстань перевезення пасажирів, км (D); 

обсяг експорту товарів та послуг відносно до ВВП, % (S)**; 

рівень тінізації транспортних послуг, % до ВДВ (D) 

Логістична безпека: 

рівень якості залізничної інфраструктури, % (S); 

рівень якості інфраструктури, % (S); 

рівень компетенції у сфері  логістики, % (S); 

рівень ефективності митних процедур, % (S); 

ступінь орієнтації на клієнта, % (S) 

Технологічна безпека: 

інтенсивність перевезення вантажів, млн ткм на 1 км (S); 

інтенсивність перевезення пасажирів, млн пас. км на 1 км (S); 

щільність шляхів сполучення, 1/км (S); 

кількість транспортних подій, на 100 млн ткм (D); 

кількість потерпілих, на 100 млн пас. км (D); 

рівень оновлення основних засобів, % (S) 

Соціальна
 

рівень зайнятості населення в галузі ЗТ, % (D); 

коефіцієнт рухливості населення, кількість поїздок на 1 особу 

(S); 

питома вага оплати праці у випуску (S); 

рівень тіньової заробітної плати, % (D) 

Екологічна
 

коефіцієнт електрифікації залізниць (S); 

обсяг викидів діоксиду вуглецю, кг/особу (D); 

рівень кінцевого енергоспоживання, КВт·год./особу (D) 
1 

Складено автором.  

*
 
D – дестимулятор (індикатор, збільшення якого призводить до погіршення ситуації). 

** S – стимулятор (індикатор, збільшення якого приводить до поліпшення ситуації). 

 

ціль № 9 «Промисловість, інновації та інфраструктура» − середня 

відстань перевезення вантажів, середня відстань перевезення пасажирів, рівень 

якості залізничної інфраструктури, рівень якості портової інфраструктури, 

рівень компетенції у сфері логістики, рівень ефективності митних процедур, 

ступінь орієнтації на клієнта, щільність шляхів сполучення, рівень оновлення 

основних засобів; 
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ціль № 11 «Сталий розвиток міст і громад» − коефіцієнт електрифікації 

залізниць, обсяг викидів діоксиду вуглецю, рівень кінцевого енергоспоживання. 

Наведений перелік складових та їх індикаторів (див. рисунок 2.1) не є 

нормативним еталоном та може змінюватися залежно від мети і глибини 

дослідження. 

Кожен індикатор сталого розвитку залізничного транспорту в розрізі 

складових економічної безпеки детально розглянуто в пунктах 2.2.3 та 2.2.4. 

 

2.2.2 Економічна складова сталого розвитку  

 

Економічна складова характеризує ступінь забезпечення потреб 

економіки країни в перевезеннях і конкурентоспроможність залізничного 

транспорту [169; 170]. Індикатори цієї складової, запропоновані в розрізі 

виробничої, логістичної [171] та технологічної [172] безпеки, обчислено за 

такими формулами: 

 

1. Транспортоємність ВВП 

GDP

pl
=f

pg
g  )(

,                                                              (2.1) 

де 
 

pgpl)( − приведена продукція, приведених тис. ткм; 

 GDP − валовий внутрішній продукт, млн євро. 

 

А. Новікова констатує, що транспортоємність ВВП «… є складним 

інтегрованим показником, який залежить від стану економіки країни, структури 

промислового виробництва та обсягів перевезень … Постійне значення цього 

показника свідчить про те, що темпи зміни ВВП та обсягів перевезень були 

майже однаковими …»  [90, с. 364]. На її думку, цей показник недостатньо 

характеризує рівень економічної безпеки, так «…він залишається постійним в 

умовах економічної кризи та включає велику кількість чинників, що діють 

різноспрямовано (наприклад, темп розвитку галузей економіки, структура 
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промислового виробництва, динаміка та географія експорту й імпорту, 

спеціалізація регіонів тощо) …». 

У роботі [106, с. 877-878] зазначено, що «… транспортоемкость – 

макроэкономический показатель уровня транспортной работы страны… 

Очевидны спорность и неточность составления этого показателя по странам, 

так как он зависит от размеров территории страны, уровня развития 

производительных сил, в том числе транспорта, и состояния экономики … 

Необходимо стремиться к оптимизации транспортоемкости ВВП …». 

Розраховані значення транспортоємності ВВП в розрізі країн ЄС за період 

з 2004 по 2018 р. наведено в таблиці В.1 додатка В, а динаміку цього індикатора 

в Україні та функцію щільності його ймовірностей в економічно розвинутих 

країнах – на  рисунку Г.1 додатка Г. 

 

2. Середня відстань перевезення вантажів 




g

gg
g

p

lp
=f ,                                                               (2.2) 

де 
gglp  − вантажообіг, тис. ткм; 

 gp  − відправлено вантажів, тис. т. 

 

Середня відстань перевезення вантажів значною мірою впливає на обсяг 

транспортних витрат вантажовласників. Підвищення цього показника свідчить 

про послаблення уваги до проблеми раціоналізації транспортно-економічних 

зав’язків, зростання обсягу експортно-імпортних перевезень та має суттєвий 

вплив на збільшення транспортної складової у вартості продукції [106, с. 919]. 

Розраховані значення середньої відстані перевезення вантажів у розрізі 

країн ЄС за 2004-2018 рр. наведено в таблиці В.2 додатка В, а динаміку цього 

індикатора в Україні та функцію щільності його ймовірностей в економічно 

розвинутих країнах – на рисунку Г.2 додатка Г. 
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3. Середня відстань перевезення пасажирів 




p

pp
p

p

lp
=f ,                                                      (2.3) 

де   pplp  − пасажирообіг, тис. пас. км; 

 
pp  − відправлено пасажирів, тис. осіб. 

 

Середня відстань перевезення пасажирів є найважливішим економічним 

показником роботи залізничного транспорту, від якого залежать тривалість 

поїздки пасажирів, рівень використання рухомого складу. Зі зменшенням 

середньої відстані перевезення пасажирів, з одного боку, збільшується 

собівартість пасажирських перевезень, а з іншого – скорочуються загальні 

витрати на них і потреба у транспортних засобах. Цей показник залежить від 

територіального розміщення виробництва та населення, рівня провізної плати, 

розвитку соціальної інфраструктури та інших чинників [106, с. 922-923]. 

Розраховані значення середньої відстані перевезення пасажирів у розрізі 

країн ЄС за 2004-2018 рр. наведено в таблиці В.3 додатка В, а динаміку цього 

індикатора в Україні та функцію щільності його ймовірностей в економічно 

розвинутих країнах – на рисунку Г.3 додатка Г.  

 

4. Експорт товарів та послуг відіграє в економіці України надзвичайно 

важливу роль, забезпечуючи близько 43,5% ВВП країни згідно з даними 

9 місяців 2019 р. [173]. 

У ст. 82 Митного кодексу України зазначено: «…Експорт (остаточне 

вивезення) – це митний режим, відповідно до якого українські товари 

випускаються для вільного обігу за межами митної території України без 

зобов’язань щодо їх зворотного ввезення. …» [174]. 

У Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [175] експорт 

товарів визначено як «… продаж товарів українськими суб'єктами 

зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб’єктам господарської діяльності 
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(у тому числі з оплатою в негрошовій формі) з вивезенням або без вивезення 

цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів. …».   

Відповідно до Методологічних положень зі статистики зовнішньої 

торгівлі послугами [125, c. 7] «… Експорт послуг – надання послуги 

резидентами-виробниками країни резидентам іншої країни. …». 

Згідно з квартальними розрахунками ВВП України за 2010-2017 роки «… 

експорт товарів включає товари, експортовані резидентами з української 

економічної території до інших країн світу. Експорт послуг охоплює послуги 

українських транспортних компаній за кордоном, послуги портів …» [177, 

с. 144]. 

Перевезення вантажів на експорт залізничним транспортом здійснюється 

як правило мережею міжнародних транспортних коридорів, у взаємодії з 

водним (морським) транспортом з врахуванням плану формування поїздів, а 

також змін напрямів вантажопотоків для забезпечення економічної безпеки 

країни [178]. 

Обсяг експорту товарів і послуг відносно до ВВП у розрізі країн ЄС за 

2004-2018 рр. наведено в таблиці В.4 додатка В, а динаміку цього індикатора в 

Україні та функцію щільності його ймовірностей в економічно розвинутих 

країнах – на рисунку Г.4 додатка Г.  

 

5. Рівень тінізації транспортних послуг. У зв’язку з відсутністю 

відкритих даних для розрахунку рівня тінізації безпосередньо галузі 

залізничного транспорту запропоновано використати значення рівня тінізації 

транспортних послуг за ВЕД «Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність», розраховані Ю. Харазішвілі (таблиця 2.2) за «методом 

соціальної справедливості» із застосуванням моделі загальної економічної 

рівноваги «Альфа» [61, c. 106;  179]. Зрозуміло, що це призведе до деякої 

похибки при ідентифікації рівня виробничої безпеки економічної складової 

сталого розвитку залізничного транспорту. 
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Таблиця 2.2 – Рівень тінізації транспортних послуг в Україні у 2004-2018 рр., 

% до офіційної ВДВ 
1
 

 

Індикатор 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Рівень 

тінізації 

транспорт-

них послуг  

27,05 28,59 26,87 27,05 26,91 26,15 21,66 25,63 25,13 29,54 29,32 34,77 35,97 35,52 34,30 

1 
Складено за даними джерела [2, с. 33-36]. 

 

Динаміку рівня тінізації транспортних послуг Україні, а також функцію 

щільності ймовірності цього індикатора в економічно розвинутих країнах 

наведено на рисунку Г.5 додатка Г.  

 

6. Рівень якості залізничної інфраструктури 

100
)17(

)1(




railrel

rail

j
=Q ,                                                      (2.4) 

де  railj  − якість залізничної інфраструктури країни за даними GCI
11

, балів; 

 7 − максимальне значення якості залізничної інфраструктури, балів. 

 

Належний стан інфраструктури є необхідною умовою для ефективної 

роботи залізниць [180, c. 59; 181]. Однак у більшості європейських країн однією 

з основних проблем інфраструктурних компаній є утримання (а в ідеалі – 

модернізація) застарілої залізничної мережі в рамках обмеженого бюджету. 

Більше того, фахівці надто покладаються на візуальні оцінки. Як наслідок, 

одержані оцінки ризиків є вельми спірними, оскільки не виключається 

можливість досить великої кількості серйозних прорахунків, що призводить до 

зниження надійності роботи залізниць і виражається у втраті інтересу з боку 

клієнтів. Отже, усі ті зусилля, які були спрямовані на залучення додаткових 

вантажів на залізничний транспорт, виявляються марними.  

У зв’язку з цим у 2015 р. у Європі було запущено науково-дослідний 

проєкт DESTination RAIL, орієнтований на розробку нових методів 
                                                 

11
 The Global Competitiveness Index: Quality of railroad infrastructure // The Global Competitiveness 

Report [2010-2018]. URL: https://www.weforum.org/reports (дата звернення: 02.10.2019).. 
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ідентифікації, аналізу стану та відновлення працездатності об’єктів залізничної 

інфраструктури. Повністю проєкт було продемонстровано на конференції у 

квітні 2018 р. у м. Загреб [182]. 

Розраховані значення рівня якості залізничної інфраструктури в розрізі 

країн ЄС за 2010-2018 рр. наведено в таблиці В.5 додатка В, а динаміку цього 

індикатора в Україні та функцію щільності його ймовірностей в економічно 

розвинутих країнах – на рисунку Г.6 додатка Г. 

 

7. Рівень якості портової інфраструктури 

100
)17(

)1(




portrel

port

j
=Q ,                                                      (2.5) 

де  portj  − якість портової інфраструктури країни за даними GCI
12

, балів; 

 7 − максимальне значення якості портової інфраструктури, балів. 

 

М. Макаренко, А. Шайхатдінов стверджують, що «… портове 

господарство України має стратегічне значення для розвитку 

народногосподарського комплексу і забезпечення потреб держави, … морські 

порти України мають відповідати всім параметрам і надавати 

конкурентоспроможну на міжнародному рівні портову інфраструктуру …» 

[183, с. 247].  

Відповідно до Закону України «Про морські порти України» до об’єктів 

портової інфраструктури належать «…рухомі та нерухомі об’єкти, що 

забезпечують функціонування морського порту, у тому числі акваторія, 

гідротехнічні споруди, доки, буксири, криголами та інші судна портового 

флоту, засоби навігаційного обладнання та інші об’єкти навігаційно-

гідрографічного забезпечення морських шляхів, системи управління рухом 

суден, інформаційні системи, перевантажувальне обладнання, залізничні … 

під’їзні шляхи, лінії зв’язку, … інші засоби, обладнання, інженерні комунікації, 

                                                 
12

 The Global Competitiveness Index: Quality of port infrastructure // The Global Competitiveness 

Report [2010-2018]. URL: https://www.weforum.org/reports (дата звернення: 03.10.2019).. 
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розташовані в межах території та акваторії морського порту і призначені для 

забезпечення безпеки мореплавства …» [184]. 

На офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України
13

 

зазначено, що «… Морські порти є складовою частиною транспортної і 

виробничої інфраструктури держави з огляду на їх розташування на напрямках 

міжнародних транспортних коридорів. Від ефективності функціонування 

морських портів, рівня їх технологічного та технічного оснащення, 

відповідності системи управління та розвитку інфраструктури сучасним 

міжнародним вимогам залежить конкурентоспроможність вітчизняного 

транспортного комплексу на світовому ринку …». 

У дослідженні [183, с. 245-246] підкреслюється, що морські порти − 

«…найвужче місце у використанні коефіцієнта транзитності України. Сьогодні 

це стало ще більш помітно, коли у світі набули поширення мультимодальні 

перевезення на основі використання контейнерів міжнародних стандартів …». 

Розраховані значення рівня якості портової інфраструктури в розрізі країн 

ЄС за 2010-2018 рр. наведено в таблиці В.6 додатка В, а динаміку цього 

індикатора в Україні та функцію щільності його ймовірностей в економічно 

розвинутих країнах – на рисунку Г.7 додатка Г.  

 

8. Рівень компетенції у сфері логістики 

100
)15(

)1(




llpirel

lpi

j
=Q ,                                                        (2.6) 

де lpij  − показник компетенції у сфері логістики за даними LPI
14

, балів; 

5 − максимальне значення показника компетенції у сфері логістики, балів. 

 

                                                 
13

 Водний транспорт. Офіційний вебсайт Міністерства інфраструктури України. URL: 

https://mtu.gov.ua/timeline/Vodniy-transport.html (дата звернення: 05.02.2020). 

14
 The Logistics Performance Index: Logistics quality and competence // Connecting to Compete: 

Trade Logistics in the Global Economy [2010-2018]. URL: https://lpi.worldbank.org/report (дата 

звернення: 04.10.2019). 

https://mtu.gov.ua/timeline/Vodniy-transport.html
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Рівень компетенції у сфері логістики є складовою індексу логістичної 

ефективності LPI, який визначається Світовим банком на базі комплексної 

оцінки з урахуванням швидкості (передумови для збільшення якої на 

залізничному транспорті визначено в дослідженні [185]) та терміну доставки 

вантажу, гарантії забезпечення його збереження; розвитку інформаційних 

систем, у тому числі системи супутникового стеження за проходженням 

вантажу; рівня безпеки перевезень та екологічної безпеки транспорту тощо.  

Розраховані значення рівня компетенції у сфері логістики в розрізі країн 

ЄС за 2010-2018 рр. наведено в таблиці В.7 додатка В, а динаміку цього 

індикатора в Україні та функцію щільності його ймовірностей в економічно 

розвинутих країнах – на рисунку Г.8 додатка Г.  

 

9. Рівень ефективності митних процедур 

100
)17(

)1(




customsrel

customs

j
=Q ,                                                      (2.7) 

де customsj
 
− показник ефективності митних процедур за даними GCI

15
, балів; 

7 − максимально можливе значення показника ефективності митних 

процедур, балів. 

 

Згідно із ст. 544 Митного кодексу України одними з основних завдань 

митних органів є «… сприяння транзиту, збільшення товарообігу та 

пасажиропотоку через митний кордон України, здійснення … заходів щодо 

вдосконалення процедури пропуску товарів, транспортних засобів через 

митний кордон України, їх митного контролю та митного оформлення …» 

[174]. 

Н. Архірейська, аналізуючи теоретико-методичні підходи до оцінки 

ефективності митної справи та процедур митного контролю, констатує, що 

абсолютно об’єктивної оцінки немає. При розгляді підходу «бенчмаркінг», 

                                                 
15

 The Global Competitiveness Index: Burden of customs procedures // The Global Competitiveness 

Report [2010-2018]. URL: https://www.weforum.org/reports (дата звернення: 05.10.2019). 
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сутність якого полягає в порівнянні показників діяльності митних органів із 

деяким еталоном (наприклад, із показниками діяльності митних органів ЄС), 

автор підкреслює, що «… цей підхід є найбільш продуктивним на даний час та 

може бути взятий за основу для розробки інтегрального методу оцінки рівня 

ефективності діяльності митних органів України …» [186]. 

Розраховані значення рівня ефективності митних процедур у розрізі країн 

ЄС за 2010-2018 рр. наведено в таблиці В.8 додатка В, а динаміку цього 

індикатора в Україні та функцію щільності його ймовірностей в економічно 

розвинутих країнах – на рисунку Г.9 додатка Г.  

 

10. Ступінь орієнтації на клієнта 

100
)17(

)1(




servicerel

service

j
=Q ,                                                    (2.8) 

де servicej  − показник орієнтації на клієнта за даними GCI
16

, балів;  

7 − максимально можливе значення показника орієнтації на клієнта, балів. 

 

Якість обслуговування споживачів транспортних послуг є важливим 

критерієм економічної безпеки з позицій конкурентоспроможності. 

20 липня 2016 р. голова правління ПАТ «Укрзалізниця» В. Балчун при 

обговоренні з керівництвом польського перевізника PKP LHS Sp. z o.о. 

перспективних напрямів співпраці зазначив: «… Для нас важливо … втілювати 

нові проєкти, зорієнтовані на клієнтів, спільно організовувати роботу, від якої 

залежить збільшення обсягів вантажоперевезень …» [187]. 

Основу визначення ступеня орієнтації на клієнта в галузі залізничного 

транспорту становить конкурентоспроможність транспортної послуги, на яку 

безпосередньо впливають три групи параметрів: попиту, пропозиції [188] та 

взаємодії. У роботі [106, с. 884] зазначено: «… Параметры спроса отображают 

индивидуальные запросы клиентуры, зависят от размещения и объемов 

                                                 
16

 The Global Competitiveness Index: Degree of customer orientation // The Global Competitiveness 

Report [2010-2018]. URL: https://www.weforum.org/reports (дата звернення: 06.10.2019). 
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производства добывающей и обрабатывающей промышленности, сельского 

хозяйства в районе тяготения железных дорог. … С учетом социальных 

факторов определяется и спрос на перевозки пассажиров. … Параметры 

предложения имеют более сложную структуру и определяются показателями: 

транспортной обеспеченности региона, качества работы, качества транспортной 

услуги … Параметры взаимодействия складываются под воздействием 

параметров двух первых груп и могут носить как черты рыночных регуляторов, 

… так и относиться к методам и нормам государственного регулирования 

экономики …».  

 Розраховані значення ступеня орієнтації на клієнта в розрізі країн ЄС за 

2010-2018 рр. наведено в таблиці В.9 додатка В, а динаміку цього індикатора в 

Україні та функцію щільності його ймовірностей в економічно розвинутих 

країнах – на  рисунку Г.10 додатка Г.  

 

11. Інтенсивність перевезення вантажів 
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gg
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,                                                  (2.9) 

де eL  − експлуатаційна довжина залізничних колій загального користування, 

км. 

 

Інтенсивність перевезень використовується при плануванні перевізного 

процесу, визначенні провізної спроможності залізничних дільниць, розробці 

заходів щодо розвитку та технічної реконструкції залізничних магістралей. 

Відповідно до Єдиної методики визначення основних показників роботи 

залізниць країн-членів Організації співдружності залізниць (ОСЗ) [189] цей 

індикатор належить до якісних показників статистики перевезення вантажів.  

Розраховані значення інтенсивності перевезення вантажів у розрізі країн 

ЄС за 2004-2018 рр. наведено в таблиці В.10 додатка В, а динаміку цього 

індикатора в Україні та функцію щільності його ймовірностей в економічно 

розвинутих країнах – на  рисунку Г.11 додатка Г.  
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12. Інтенсивність перевезення пасажирів 
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.                                                 (2.10) 

Цей індикатор аналогічно попередньому належить до якісних показників 

статистики перевезення пасажирів згідно з Єдиною методикою визначення 

основних показників роботи залізниць країн-членів ОСЗ [189]. 

Розраховані значення інтенсивності перевезення пасажирів у розрізі країн 

ЄС за 2004-2018 рр. наведено в таблиці В.11 додатка В, а динаміку цього 

індикатора в Україні та функцію щільності його ймовірностей в економічно 

розвинутих країнах – на рисунку  Г.12 додатка Г.  

 

13. Щільність шляхів сполучення 

)
100

1( w

e

e S
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,                                                 (2.11) 

де S − площа країни, км
2
; 

Sw − площа водної поверхні країни, км
2
. 

 

Щільність шляхів сполучення є одним із статистичних показників у галузі 

залізничного транспорту, облік якого здійснюється ЄЕК ООН [190]. 

Розраховані значення щільності шляхів сполучення в розрізі країн ЄС за 

2004-2018 рр. наведено в таблиці В.12 додатка В, а динаміку цього індикатора в 

Україні та функцію щільності його ймовірностей в економічно розвинутих 

країнах – на рисунку Г.13 додатка Г.  

 

14. Кількість транспортних подій 

100
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N
=f ,                                               (2.12) 

де NT  − загальна кількість транспортних подій на залізничному транспорті, од. 
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З метою аналізу транспортних подій на залізничному транспорті та 

здійснення оцінки рівня небезпеки діяльності суб’єктів перевезення пасажирів і 

вантажів залізничним транспортом чинним законодавством України [191] та 

законодавством ЄС [192] передбачено їх класифікацію на катастрофи (аварії із 

серйозними наслідками), аварії та інциденти. 

Розраховані значення кількості транспортних подій у розрізі країн ЄС за 

2004-2018 рр. наведено в таблиці В.13 додатка В, а динаміку цього індикатора в 

Україні та функцію щільності його ймовірностей в економічно розвинутих 

країнах – на  рисунку Г.14 додатка Г.  

 

15. Кількість потерпілих 

100
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AC
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N
=f ,                                               (2.13) 

де NАС − загальна кількість потерпілих на об’єктах залізничного транспорту, 

од. 

 

До потерпілих на об’єктах залізничного транспорту належать особи, які 

отримали серйозні тілесні ушкодження, та загиблі. До потерпілих включені такі 

категорії: пасажири, співробітники залізничного транспорту, а також потерпілі 

на залізничних переїздах. 

Розраховані значення кількості потерпілих у розрізі країн ЄС за 2004-

2018 рр. наведено в таблиці В.14 додатка В, а динаміку цього індикатора в 

Україні та функцію щільності його ймовірностей в економічно розвинутих 

країнах – на рисунку Г.15 додатка Г.  

 

16. Рівень оновлення основних засобів 

100
5,0 2005

2005 
 озV

К
=ОЗ ,                                              (2.14) 

де К2005 − капітальні інвестиції за КВЕД-2005 «Діяльність транспорту та 

зв’язку», млн грн;  
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озV2005− вартість основних засобів за КВЕД-2005 «Діяльність транспорту та 

зв’язку», млн грн  

або 

100
)(5,0 20102010

2010 
  крозпроз VV

К
=ОЗ ,                                     (2.15) 

де К2005 − капітальні інвестиції за КВЕД-2010 «Наземний і трубопровідний 

транспорт», млн грн; 

прозV 

2010  − вартість основних засобів за КВЕД-2010 «Наземний і 

трубопровідний транспорт» на початок року, млн грн; 

крозV 

2010  − вартість основних засобів за КВЕД-2010 «Наземний і 

трубопровідний транспорт» на кінець року, млн грн. 

 

В. Гурнак і Г. Савіцька вважають, що в умовах сьогодення одним із 

важливих завдань є оновлення технічних засобів залізничного транспорту, 

створення та подальша експлуатація сучасних, досконалих їх зразків з метою 

підвищення конкурентоспроможності послуг, що приведе до скорочення витрат 

на перевезення вантажів і пасажирів [193]. Аналізуючи критичний стан 

основних засобів залізничної галузі, автори підкреслюють: «…способи і 

методи, що використовуються залізницями для зупинення їх критичного зносу, 

є недієвими. … залізничний транспорт потребує значних позикових та 

залучених ресурсів» [193, с. 70]. 

У зв’язку з відсутністю відкритих даних для розрахунку рівня оновлення 

основних засобів безпосередньо залізничного транспорту запропоновано 

виконати розрахунок цього показника за даними КВЕД-2005 «Діяльність 

транспорту та зв’язку» та КВЕД-2010 «Наземний і трубопровідний транспорт» 

(таблиця 2.4). Зрозуміло, що це призведе до певної похибки при ідентифікації 

рівня технологічної безпеки економічної складової сталого розвитку 

залізничного транспорту. 
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Таблиця 2.4 – Рівень оновлення основних засобів (транспорту) в Україні у 2004-

2018 рр., % 
1
 

 

Індикатор 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Рівень 

оновлення  

основних 

засобів  

5,593 5,898 4,344 5,018 2,213 0,884 0,353 0,448 0,529 0,135 0,094 0,277 1,361 2,476 2,756 

1 
Розраховано за даними джерела [194].  

 

Динаміку рівня оновлення основних засобів за 2004-2018 рр., а також 

функцію щільності ймовірності індикатора наведено на рисунку Г.16 додатка Г. 

 

2.2.3 Екологічна та соціальна складові сталого розвитку 

 

Екологічна складова сталого розвитку характеризує техногенний вплив 

залізничного транспорту на навколишнє середовище через вихлопи з дизельних 

двигунів локомотивів, високий рівень шуму, а також погіршення якісного стану 

екосистеми внаслідок аварій під час перевезення небезпечних вантажів [195]. 

Індикатори цієї складової розраховано за такими формулами:  

 

17. Коефіцієнт електрифікації залізниць  

e

el

e
el

L

L
=k ,                                                          (2.16) 

де Lе − експлуатаційна довжина електрифікованих залізничних колій загального 

користування, км. 

 

У 2015 р. компанія SCI Verkehr представила результати доповіді, згідно з 

якими триває динамічне зростання світового ринку електрифікації залізниць 

[196, c. 65-66]. На думку європейських експертів, у цього ринку є достатньо 

сприятливі перспективи, оскільки електрична тяга має економічні та екологічні 

переваги над дизельною.  

З метою збільшення пропускної спроможності залізниць України, 

забезпечення їх сталої роботи, підвищення економічної ефективності 
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залізничного транспорту та зменшення його негативного впливу на навколишнє 

природне середовище керівництвом Укрзалізниці у 2015 р. було затверджено 

Програму електрифікації залізниць України на період до 2020 року [197]. 

Розраховані значення коефіцієнта електрифікації залізниць у розрізі країн 

ЄС за 2004-2018 рр. наведено в таблиці В.15 додатка В, а динаміку цього 

індикатора в Україні та функцію щільності його ймовірностей в економічно 

розвинутих країнах – на рисунку Г.17 додатка Г.  

 

18. Рівень викидів діоксиду вуглецю  

10002

2


p

CO

CO
S

V
=k ,                                                  (2.17) 

де 
2COV  − обсяг викидів діоксиду вуглецю (за даними ЄС), тис. т; 

pS  − середня чисельність населення за рік, тис. осіб. 

 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря є одним з основних 

видів впливу залізничного транспорту України на навколишнє природне 

середовище [198, c. 206-209, 283-287].  

Для зменшення впливу залізничного транспорту на довкілля необхідне 

постійне проведення природоохоронних заходів, а саме: забезпечення 

ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів з оптимізацією 

структури енергоспоживання та збільшенням частки відновлювальних джерел, 

проведення лабораторного контролю параметрів викидів забруднюючих 

речовин стаціонарними та пересувними джерелами в атмосферне повітря, 

отримання документів дозвільного характеру відповідно до законодавства 

тощо. За останні роки такі заходи здійснювалися в основному за рахунок 

власних коштів підприємств залізничного транспорту без додаткового 

фінансування з державного та місцевого бюджетів.  

Розраховані значення рівня викидів діоксиду вуглецю в розрізі країн ЄС 

за 2004-2018 рр. наведено в таблиці В.16 додатка В, а динаміку цього 
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індикатора в Україні та функцію щільності його ймовірностей в економічно 

розвинутих країнах – на рисунку Г.18 додатка Г.  

 

19. Рівень кінцевого енергоспоживання по транспорту  

1000
p

EN
EN

S

V
=k ,                                                  (2.18) 

де ENV  − кінцеве енергоспоживання по транспорту, ГВт·год. 

 

З метою імплементації профільної Директиви Європейського парламенту 

та Ради ЄС 2012/27/ЄС від 25.10.2012 р. про енергетичну ефективність [199] 

розроблено й ухвалено низку нормативно-правових актів. Постановою Кабінету 

Міністрів України було затверджено Національний план дій з 

енергоефективності на період до 2020 року [200], згідно з яким основні 

пріоритетні завдання підвищення енергоефективності у сфері транспорту, що 

мають бути реалізовані в межах заходів цього плану, включають розвиток 

ринку для більш чистих, енергоефективних та безпечних транспортних засобів, 

розвиток електротранспорту.  

Науково обґрунтоване нормування витрат електроенергії та дизельного 

палива локомотивами на тягу поїздів, зменшення кількості неграфікових 

зупинок поїздів, відновлення схем рекуперації електроенергії на електровозах є  

одним із заходів забезпечення збереження паливно-енергетичних ресурсів на 

залізничному транспорті [201]. 

У даному дослідженні використано дані кінцевого енергоспоживання по 

транспорту загалом. Зрозуміло, що при розрахунках одержані значення 

індикатора матимуть деяку похибку, оскільки не відображатимуть рівня 

кінцевого енергоспоживання безпосередньо залізничного транспорту.  

Розраховані значення рівня кінцевого енергоспоживання по транспорту в 

розрізі країн ЄС за 2004-2018 рр. наведено в таблиці В.17 додатка В, а динаміку 

цього індикатора в Україні та функцію щільності його ймовірностей в 

економічно розвинутих країнах – на рисунку Г.19 додатка Г. 



100 

 

Соціальна складова сталого розвитку характеризує стан задоволення 

потреб населення країни у перевезеннях, а також соціально-психологічний стан 

транспортних колективів, міст і регіонів, де транспорт є системоутворюючим 

елементом.  

 

20. Рівень зайнятості населення в галузі залізничного транспорту 

100
W

rail

Wrail

W
S

S
=k ,                                                  (2.19) 

де rail

WS  − кількість працівників основної діяльності залізничного транспорту, 

тис. осіб; 

WS  − середня чисельність зайнятого населення, тис. осіб. 

 

Останнім часом привабливість залізничного транспорту в частині гідного 

грошового забезпечення його працівників втрачає свої позиції. Працівники, 

особливо ті, які працюють у виробничих підрозділах АТ «Укрзалізниця», що 

безпосередньо межують із країнами ЄС, звільняються з роботи в пошуках 

кращого життя.   

Розраховані значення рівня зайнятості населення у сфері залізничного 

транспорту в розрізі країн ЄС за 2004-2018 рр. наведено в таблиці В.18 

додатка В, а динаміку цього індикатора в Україні та функцію щільності його 

ймовірностей в економічно розвинутих країнах – на рисунку Г.20 додатка Г.  

 

21. Коефіцієнт рухливості населення  

W

p

tr
S

p
=k
 .                                                     (2.20) 

Коефіцієнт рухливості населення залежить від багатьох чинників, зокрема 

від матеріального благополуччя та культурного розвитку населення, режиму 

праці та відпочинку, розміру плати за проїзд, розвитку мережі залізниць у 

країні та ін. [106, c. 921-923]. 
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Розраховані значення коефіцієнта рухливості населення в розрізі країн ЄС 

за 2004-2018 рр. наведено в таблиці В.19 додатка В, а динаміку цього 

індикатора в Україні та функцію щільності його ймовірностей в економічно 

розвинутих країнах – на рисунку Г.21 додатка Г. 

 

22. Питома вага оплати праці у випуску. В економічно розвинутих 

країнах ЄС рівні заробітної плати та ВВП суттєво випереджають аналогічні 

показники в Україні.  

З цього приводу в роботі [2, c. 28] автор порушує питання: «… Чи 

потрібна якась адаптація даних показників для України? Цілком очевидно, що 

застосування їх абсолютних значень в Україні є некоректним, але в цьому 

випадку використовується відносна величина – частка оплати праці у випуску. 

Звісно, оплата праці в Україні – своя, випуск теж, але їх відношення має 

відповідати загальновизнаним показникам економічно розвинутих країн, якщо 

ми намагаємося досягти їх рівня …». 

У дослідженні [61, c. 112] за результатами розрахунків встановлено, що 

індикатор «… за останні шість років має від’ємну динаміку як по Україні в 

цілому, так і за видами економічної діяльності. Це означає, що зростання 

заробітної плати суттєво відстає від зростання випуску та зумовлює високий 

рівень тіньової економіки …». 

Індикатор є стимулятором та розраховується як відношення добутку 

чисельності зайнятих, середньорічної заробітної плати та коефіцієнта 

соціальних нарахувань до обсягів випуску продукції. У зв’язку з відсутністю 

відкритих даних для розрахунку питомої ваги оплати праці у випуску 

безпосередньо в галузі залізничного транспорту запропоновано 

використовувати значення цього показника, розраховані в роботі [2, с. 28-30] за 

даними ВЕД «Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська 

діяльність» (таблиця 2.5). Зрозуміло, що це призведе до деякої похибки при 

ідентифікації рівня соціальної складової сталого розвитку залізничного 

транспорту. 
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Таблиця 2.5 – Значення питомої ваги оплати праці у випуску, % 
1
 

 

Індикатор 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Частка 

оплати у 

випуску  

0,197 0,204 0,217 0,216 0,223 0,219 0,257 0,234 0,249 0,217 0,223 0,189 0,170 0,173 0,183 

1 
Складено за даними джерела [2, с. 28-30]. 

 

Динаміку індикатора в Україні та функцію щільності ймовірностей 

індикатора економічно розвинутих країн наведено на рисунку Г.22 додатка Г. 

23. Рівень тіньової заробітної плати. Індикатор є дестимулятором та 

розраховується як відношення тіньової заробітної плати до офіційної. У зв’язку 

з відсутністю відкритих даних для розрахунку рівня тіньової заробітної плати 

безпосередньо в галузі залізничного транспорту пропонується використати 

значення цього показника, розраховані в роботі [2, с. 33-36] за даними ВЕД 

«Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність» 

(таблиця 2.6). Зрозуміло, що це призведе до певної похибки при ідентифікації 

рівня соціальної складової сталого розвитку залізничного транспорту. 

 

Таблиця 2.6 – Значення рівня тіньової заробітної плати, % 
1
 

 

Індикатор 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Рівень 

тіньової 

заробітної 

плати  

94,2 87,2 76,0 76,4 71,4 74,6 48,7 63,6 53,3 76,5 71,6 102,5 124,8 121,2 109,1 

1 
Складено за даними джерела [2, с. 33-36]. 

 

Динаміку рівня тіньової заробітної плати за 2004-2018 рр. наведено на 

рисунку Г.23 додатка Г. Слід звернути увагу на те, що порогові значення 

індикатора «рівень тіньової заробітної плати» через рівняння моделі 

макроекономічної рівноваги «Альфа» [61, с. 106] безпосередньо пов’язані з 

індикатором «питома вага оплати праці у випуску» та відповідно становлять: 

верхнє порогове – 15, верхнє оптимальне – 30, нижнє оптимальне – 45, нижнє 

порогове – 60.  

Сьогодні вчені мають різні точки зору щодо кількості індикаторів та їх 

змісту. У роботі [61, с. 56-57] зазначено, що «… будь-який наведений перелік 
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складових та індикаторів сталого розвитку відображає бачення авторів. Більше 

того, жоден набір індикаторів не може бути досконалим й остаточним, тому 

потребує подальшої розробки та вдосконалення, щоб відповідати конкретним 

країнам, пріоритетам і можливостям …».  

Отже, запропонований перелік індикаторів у розрізі економічної, 

соціальної та екологічної складових не є догмою та може змінюватися залежно 

від мети та глибини наукового дослідження.  

 

2.2.4 Визначення меж безпечного існування  

 

А. Качинський вважає, що «… для системи забезпечення національної 

безпеки важливу роль відіграють не самі індикатори, а їх граничні значення. … 

Існують різноманітні підходи до … математичного моделювання …, однак при 

їх виборі необхідно враховувати, що якість визначення граничних значень 

індикаторів складних систем безпеки залежить передусім від структурної 

впорядкованості їх елементів і взаємозв’язків між ними …» [202, с. 7-8].  

На думку авторів роботи [31, с. 9], будь-яке системне дослідження 

проблеми модернізації економіки має включати визначення меж безпечного 

існування системи, тому важливим етапом моніторингу її стану є 

«…обґрунтування вектора порогових значень індикаторів, що дає змогу 

виявити потенційні зони та рівні небезпеки (прийнятний ризик (задовільний або 

допустимий стан) – передкризовий стан – кризовий стан) …», а також 

визначення умов, необхідних для зміцнення економічного імунітету 

досліджуваної системи.  

Головне завдання забезпечення сталого розвитку полягає не в 

максимізації рівня інтегрального індексу, а в створенні умов для його 

перебування в межах порогових (а краще оптимальних) значень [203, с. 244]. 

Бажано, щоб показник перебував у межах «гомеостатичного плато», сутність 

якого досліджено Дж. Ван Гігом [204], тобто в області від’ємного оберненого 

зв’язку, де створюються найкращі умови для існування та розвитку системи.  
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Поняття «гомеостатичне плато» дістало подальшого розвитку у праці 

[61, с. 67]. Його трактування відрізняється додаванням діапазону порогових і 

критичних значень з області нейтрального оберненого зв’язку (рисунок 2.2), 

перебування в якій є небезпечним або взагалі може спричинити руйнування 

системи. Вектор порогових значень передбачає визначення: нижнього та 

верхнього критичного ( н

крx , в

крx ), нижнього та верхнього порогового ( н

порx , в

порx ), 

нижнього та верхнього оптимального ( н

оптx , в

оптx ) значень індикаторів [134]. 

  

 
 

Рисунок 2.2 – «Гомеостатичне плато» динамічної системи [61]. 

 

Отже, визначення «… порогових значень досить тісно пов’язане з 

поняттям динамічної стійкості економічної системи та окремих її складових, 

або з механізмом гомеостазу …» [31, с. 9]. Без такого порівняння матимемо 

динаміку інтегральних індексів сталого розвитку, яка визначатиме їх 

збільшення (зменшення) в окремі періоди, що може призвести до помилкового 

висновку стосовно максимізації інтегрального індексу. 

Для визначення порогових значень індикаторів сталого розвитку в 

роботах [137], [202, с. 75-96] запропоновано низку формалізованих 

математичних методів, які доцільно використати для обґрунтування вектора 
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порогових значень індикаторів сталого розвитку залізничного транспорту, а 

саме: 

1) функціональних залежностей (макро-/мікроекономічні аналітичні або 

статистичні рівняння, методи Ахієзера-Гольца, теорії інформації, правила 

«золотого перетину»); 

2) макроекономічних моделей (адекватно відображають наслідки впливу 

дестабілізуючих чинників для умов конкретної країни в поточному періоді); 

3) стохастичні (методи t-критерію, діагностування; кластерний аналіз, 

теорій нечітких множин, а також логістичної регресії); 

4) нелінійної динаміки (Вейвлет-аналіз); 

5) евристичні (методи «снігової кулі», аналогій, «калібрування»);  

6) законодавчий підхід (передбачає встановлення порогових значень на 

законодавчому рівні).  

У дослідженні [133, с. 36] запропоновано застосовувати два перших 

методи, а в разі неможливості – решту: «… при неможливості застосування 

функціональних залежностей або макроекономічних моделей (за їх відсутності) 

доволі часто виникає ситуація, коли на основі різних джерел інформації можна 

сформувати вибірку (у даному випадку – граничних значень індикаторів), 

кількість елементів якої становить більше 20 ... У даному випадку вектор 

порогових значень можна визначити за допомогою t-критерію …» [61, с. 70].  

Таким чином, для визначення вектора порогових значень запропоновано 

застосовувати метод t-критерію [133], [202] з урахуванням досвіду розвинутих 

країн. 

Довірчий коефіцієнт, який ураховує залежність рівня довіри від розміру 

вибірки, визначається за формулою 

 





x
t ,                                                                 (2.21) 

де х − випадкова величина; 

  − математичне очікування; 

  − середнє квадратичне відхилення. 
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Істинне значення t береться з таблиць t-розподілу Стьюдента 

(таблиця 2.7).   

 

Таблиця 2.7 – Значення t-розподілу Стьюдента 
1
 

 

Показник  
Ступінь свободи 

5 20 50 70 90 100 120 150 200 200 250 

Довірчий 

рівень 

(99%) 

4,0321 2,8453 2,6778 2,6479 2,6316 2,6259 2,6174 2,6090 2,6006 2,6006 2,5966 

1 
Складено на основі джерела [151]. 

 

Аналіз індикаторів у частині обґрунтування вектора порогових значень 

дозволив виявити характерні типи функцій щільності ймовірностей індикаторів 

економічно розвинутих країн (рисунки Г.2.1 б, Г.2.22 б додатка Г), для яких 

визначено формалізований опис вектора порогових значень за методом t-

критерію. 

Автори роботи [133] з усього розмаїття видів функцій щільності 

ймовірності виокремили типи з найбільш характерним і наближеним до нього 

законом розподілу: нормальним, лог-нормальним та експоненціальним, для 

яких визначено формули знаходження вектора порогових значень.  

У результаті дослідження індикаторів сталого розвитку залізничного 

транспорту доведено необхідність урахування, окрім математичного очікування 

та середньоквадратичного відхилення, коефіцієнта асиметрії – з метою більш 

адекватного визначення вектора порогових значень для лог-нормального та 

експоненціального розподілу функції щільності ймовірності [169, с. 43; 172, 

с. 155-156; 195, с. 268-269], характерні типи якої наведено на рисунку 2.3. 

Отже, при побудові функції щільності ймовірності для кожного 

індикатора слід обчислити: математичне очікування oM , середнє квадратичне 

відхилення  , а також у випадку, коли функція розподілу суттєво відрізняється 

від нормальної, – коефіцієнт асиметрії ask . Формалізований вигляд вектора 

порогових значень з урахуванням уточнень наведено в таблиці 2.8.  
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в 

Рисунок 2.3 – Характерні типи функцій щільності ймовірностей індикаторів 

Побудовано автором за власними розрахунками [169; 172; 195]. 
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Слід звернути увагу на періодичність перегляду вектора порогових 

значень залежно від рівня розвитку країн, але краще застосовувати динамічні 

порогові значення як динамічні вагові коефіцієнти. 

 

Таблиця 2.8 – Формалізовані значення вектора порогових значень 
1
 

Тип функцій 

щільності 

ймовірності 

індикаторів 

Нижнє 

порогове 

значення 

Нижнє 

оптимальне 

Верхнє 

оптимальне 

Верхнє 

порогове 

значення 

Нормальний   t          t  

Лог-нормальний 
ask

t


   
ask


        t  

Експоненціальний 
ask


          t  

1 
Складено на основі джерела [61, с. 72]. 

 

При визначенні вектора порогових значень використано аналогічні дані 

країн ЄС, а в разі відсутності таких даних – експертні оцінки. Обрано країни, 

які мають найкращі значення відповідних індикаторів і можуть бути 

перспективним взірцем. Слушну думку висловлює Е. Лібанова: «…Під час 

напрацювання гіпотези треба враховувати не лише наявні тенденції своєї 

країни, але і параметри їх розвитку в інших країнах, передусім тих, які для 

України можуть слугувати еталоном …» [29, c. 10].  

У процесі дослідження застосовано статистичні характеристики 

варіаційних рядів і розподілів для аналізу специфіки розподілу індикаторів 

сталого розвитку залізничного транспорту й оцінки ступеня наближення 

структурних характеристик даного процесу в Україні до країн ЄС (шляхом 

визначення вектора порогових значень).  

Із використанням наявних статистичних даних індикаторів, методу t-

критерію для визначення типу розподілу функції щільності ймовірності та 

статистичних характеристик розподілу, а також визначених формул (див. 

таблицю 2.8) виконано розрахунок векторів порогових значень індикаторів 

сталого розвитку залізничного транспорту (таблиця 2.9).  
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Таблиця 2.9 – Вектори порогових значень індикаторів сталого розвитку залізничного транспорту 
1
 

 

Складова Індикатори 
Нижнє 

порогове 

Нижнє 

оптимальне 

Верхнє 

оптимальне 

Верхнє 

порогове 

Нормувальний 

коефіцієнт 
2018 р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Е
к
о
н
о
м

іч
н
а

 

Виробнича безпека 

Транспортоємність ВВП, 

приведених ткм на 1 євро ВВП (D) 
1,6 0,6 0,05 0,012 5,5 1,9422 

Середня відстань перевезення 

вантажів, км (D) 
520 332 100 65 600 578,1 

Середня відстань перевезення 

пасажирів, км (D) 
180 100,0 33 12,5 190 181,6 

Обсяг експорту товарів та послуг 

відносно до ВВП, % (S) 
15 30 60 90 90 45,2 

Рівень тінізації транспортних 

послуг, % до ВДВ (D) 
25 15 10 5 100 34,3 

Логістична безпека 

Рівень якості залізничної 

інфраструктури, % (S) 
63 72 83,5 105 105 49,06 

Рівень якості портової 

інфраструктури, % (S) 
52,5 62,5 78,7 95 95 41,28 

Рівень компетенції у сфері  

логістики, % (S) 
58,5 65 75 85 85 46,1 

Рівень ефективності митних 

процедур, % (S) 
61 64,5 70 78 78 32,88 

Ступінь орієнтації на клієнта, % (S) 57 65 78 90 90 59,47 

Технологічна безпека 

Інтенсивність перевезення 

вантажів, млн ткм на 1 км (S) 
6,7 8,2 10,2 14 14,5 9,42 

Інтенсивність перевезення 

пасажирів, млн пас. км на 1 км (S) 
1,8 2,3 3 4,2 4,2 

 

1,4497 

 
1
0
9
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Продовження табл. 2.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Щільність шляхів сполучення, 1/км 

(S) 
0,044 0,055 0,096 0,15 0,15 0,0367 

Кількість транспортних подій, на 

100 млн ткм (D) 
0,59 0,42 0,32 0,25 1 0,2581 

Кількість потерпілих, на 100 млн 

пас. км (D) 
0,3 0,173 0,125 0,043 0,5 0,4776 

Рівень оновлення основних засобів, 

% (S) 
2 4 6 10 10 2,756 

С
о

ц
іа

ль
н
а

 

Рівень зайнятості населення в галу-

зі залізничного транспорту, % (D) 
1,8 1,08 0,63 0,34 2 1,3386 

Коефіцієнт рухливості населення, 

кількість поїздок на 1 особу (S) 
13,6 19 26 37 37 3,74 

Питома вага оплати праці у 

випуску (S) 
0,2 0,26 0,32 0,382 0,382 0,1827 

Рівень тіньової заробітної плати, % 

(D) 
60 45 30 15 130 109 

Е
к
о
ло

гі
ч
н

а
 Коефіцієнт електрифікації 

залізниць (S) 
0,46 0,53 0,65 0,83 1 0,4573 

Обсяг викидів діоксиду вуглецю, 

кг/особу (D) 
15,5 9,3 5,75 3 35 7,334 

Рівень кінцевого енергоспоживан-

ня, КВт·год./особу (D) 
210 135 83 50 250 163,24 

1 
Розраховано автором. 

 

 

 
1
1
0
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 Визначені порогові значення не є постійними в часі, тому їх необхідно 

переглядати кожні 3-5 років. Саме порівняння індикаторів із пороговими 

значеннями дозволяє ідентифікувати рівень сталого розвитку або безпеки та 

визначати загрози і стратегічні сценарії сталого розвитку. 

У підсумку слід відзначити, що «… Головне призначення вектора 

порогових значень – ідентифікація рівня … безпеки, визначення цілей 

подальшого розвитку та можливість застосування методології стратегування 

сталого розвитку з позиції безпеки. …» [159, с. 69]. 

 

 

2.3 Інтегральна оцінка сталого розвитку залізничного транспорту, 

визначення диспропорцій розвитку, переліку та вагомості впливу загроз  

 

2.3.1 Розроблення інтегрованої багатофакторної моделі ідентифікації 

рівня сталого розвитку залізничного транспорту 

 

Ґрунтовний аналіз недоліків офіційних підходів до інтегрального 

оцінювання свідчить про доцільність застосування сучасної методології 

інтегрального оцінювання [61, c. 72-81]. У загальному розумінні кожна 

складова економічної безпеки характеризується сукупністю численних її 

властивостей, яка записується у вигляді вектора 

 

},...,,{ ,,2,1 tnttt zzzZ  .                                                     (2.22) 

 

Складові цього вектора мають бути безрозмірними величинами, тоді як 

вихідні показники якості – індикатори − можуть мати різні розмірності. З 

огляду на це під показником ),...,1(, niz ti   розуміється нормована безрозмірна 

величина, одержана з використанням одного з методів нормування. 

Для порівняльної оцінки рівня економічної безпеки в різних часових 

періодах необхідно сформувати деяку скалярну функцію tI  від окремих 
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індикаторів tiz , , яку називатимемо інтегральним індексом рівня економічної 

безпеки 

),...,,( ,,2,1 tnttt zzzFI  .                                                    (2.23) 

Окремі критерії tiz ,  вважатимемо кількісно порівнянними, якщо кожному 

з них можна поставити у відповідність деяке число ia , що характеризує його 

важливість порівняно з іншими критеріями. 

З метою уникнення можливості компенсування рівня інтегрального 

показника за одними індикаторами за рахунок інших, ситуації значущості 

інтегрального показника при нульовому (або близькому до нього) значенні 

одного або декількох індикаторів, а також з урахуванням нелінійності 

економічних процесів інтегральний індекс розраховано з використанням 

мультиплікативної форми за формулою 

  



n

i

a

tit
izI

1

, ,      1ia ,     0ia  ,                                          (2.24) 

де І − інтегральний індекс; 

z − нормований індикатор; 

а − ваговий коефіцієнт. 

 

Різна розмірність індикаторів та їх різноспрямованість приводять до 

необхідності нормування індикаторів. Нормування для індикаторів-

стимуляторів та індикаторів-дестимуляторів здійснюється за комбінованим 

методом, який випливає з методу нормування за «розмахом варіації» при 

порівнюванні 0min X  [61, с. 76-77] 

max,:,: xk
k

xk
zD

k

x
zS норм

норм

iнорм

i

норм

i

i 


  ,                           (2.25) 

де хі − значення індикатора; 

нормk  − нормувальний коефіцієнт. 

 

Нормувальний коефіцієнт для стимуляторів дорівнює максимальному 

значенню з ряду індикаторів і порогових значень; для дестимуляторів 
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обирається більший за максимальне значення з того самого ряду на 5-10%. Слід 

звернути увагу на те, що процедура нормування та інтегральної згортки 

виконується як для індикаторів, так і для порогових значень за єдиним 

нормувальним коефіцієнтом для їхнього порівняння в одному масштабі, тобто 

для ідентифікації стану безпеки. 

Головною проблемою застосування інтегральних показників є адекватне 

визначення вагових коефіцієнтів, позбавлених від суб’єктивних експертних 

оцінок. Експертні оцінки для визначення вагових коефіцієнтів є основним 

інструментом більшості дослідників, незважаючи на їх суб’єктивність, 

можливість принципових помилок, що безперечно знижує їх наукову та 

практичну цінність. Крім того, експертні оцінки потребують більш частих 

експертних оцінювань, що має певні труднощі як щодо складу експертів, так і 

щодо частоти опитування. Тому використання методу експертних оцінок у 

загальному випадку означає ситуацію «безвиході», але за умов неможливості 

застосування інших методів через ті чи інші причини є виправданим. 

Серед формалізованих методів визначення вагових коефіцієнтів слід 

відзначити метод моделювання, ігрові та стохастичні методи, яскравим 

прикладом яких є метод t-критерію [62, c. 12-15]. 

Найбільш доступним формалізованим методом для розв’язку цієї задачі є 

метод t-критерію, заснований на використанні методу головних компонент, 

згідно з яким вагові коефіцієнти формуються за допомогою загальнодоступного 

пакета «Статистика». Для кожної складової знаходимо вектор-матрицю 

дисперсій 
i

D  та матрицю абсолютних величин факторних навантажень 
iC  (з 

використанням повороту осі та квартимаксної нормалізації, що встановлює 

більш прості кореляційні зв’язки між відповідними змінними та чинниками) 

Остання характеристика є важливою для подальшого використання значень 

факторних навантажень та питомої ваги кожної компоненти в загальній 

дисперсії для визначення ваг індикаторів.   
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Матрицю абсолютних величин факторних навантажень 
iC  та вектор-

матрицю дисперсій 
i

D  визначаємо за допомогою таких формул: 
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                (2.26) 

де 
jjc − абсолютні значення елементів матриці після повороту осі та 

квартимаксної нормалізації; 

j
d − значення дисперсій; 

п1 − кількість індикаторів; 

п2 − кількість часових періодів. 

 

Вагові коефіцієнти розраховуються за формулою 

.



i

i
i

w

w
a                                                                   (2.27) 

де w − результуючий внесок i-го індикатора в інтегральний індекс. 

 

Однак стійкість значень вагових коефіцієнтів, як характеристика 

існуючих підходів, притаманна всім існуючим методичним підходам 

визначення інтегральних оцінок, що, однак, зовсім не відповідає реальній 

дійсності. «… Суттєві зміни в політичній та зовнішньоекономічній ситуації 

призводять через деякий час до радикальних змін емпіричних оцінок 

економетричних взаємозв’язків, а це, у свою чергу, спричиняє зміни вагових 

коефіцієнтів. Даний факт обумовлений особливістю застосування статистичних 

підходів та кореляційно-регресійного аналізу, що дозволяють виявити лише 

усереднену закономірність і не забезпечують строгої та точної відповідності в 

кожному окремому випадку (часовому періоді), а спостерігається тільки 

усереднена відповідність …» [61, c. 79].  

Наведені положення обумовлюють необхідність розроблення методів 

розрахунку динамічних вагових коефіцієнтів, які б ураховували як політичні, 

так і економічні зміни в суспільстві. 
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У зв’язку з цим динамічна вага кожного індикатора відповідної складової 

сталого розвитку розраховується із застосуванням комбінації методів головних 

компонент і ковзної матриці [61, с. 79-81], суть якої полягає у послідовному 

зрушенні матриці мінімально необхідного розміру вздовж певного періоду часу 

та визначенні вагових коефіцієнтів за даний часовий період. 

Мінімально необхідний розмір матриці (кількість рядків п – періодів 

часу) визначається з умови рівності кількості індикаторів (кількості стовпчиків 

т – головних компонент) кількості додатних власних значень цієї матриці. Як 

правило, мінімально необхідний розмір матриці дорівнює (п + 1)×п. При цьому 

кореляційна матриця є добре обумовленою, визначник кореляційної матриці 

відмінний від нуля, а максимальна кількість головних компонент, які можуть 

бути вилучені, дорівнює кількості додатних власних значень вихідної матриці. 

Вагові коефіцієнти, визначені для індикаторів із застосуванням первинної 

мінімальної матриці, будуть постійними тільки для цього початкового 

(розгінного) періоду часу ( 1 1 nt t ). Постійне зміщення визначеної мінімальної 

матриці впродовж періоду часу (рядків матриці) дозволяє визначити поточні 

динамічні вагові коефіцієнти ( i i nt t ), які враховуватимуть реальні політичні й 

економічні зміни в країні. 

Для різних складових сталого розвитку, які мають різну кількість 

індикаторів, мінімальний розмір ковзної матриці буде різним. У загальному 

випадку мінімальний розмір ковзної матриці для окремої складової дорівнює                    

m × n. Наприклад:  
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,                                             (2.28) 

 

де т = п + 1 − кількість рядків мінімальної ковзної матриці; 

п − кількість індикаторів окремої складової. 
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Виконуючи послідовно інтегральну згортку як для індикаторів, так і для 

векторів порогових значень, одержимо інтегральні порогові значення складових 

сталого розвитку (таблиця 2.10) та динаміку інтегральних індексів порівняно з 

інтегральними пороговими значеннями, що саме і дозволяє ідентифікувати 

рівень сталого розвитку залізничного транспорту України.  

 

Таблиця 2.10 – Вектори інтегральних порогових значень складових сталого 

розвитку залізничного транспорту 
1 

 

Індикатор 
Нижній 

поріг 

Нижнє  

оптимальне 

Верхнє  

оптимальне 

Верхній 

поріг 

Економічна складова 0,3943 0,6033 0,7831 0,9673 

виробнича безпека 0,2372 0,5808 0,8522 0,9521 

логістична безпека 0,6457 0,7287 0,8542 1,0 

технологічна безпека 0,3476 0,5142 0,6765 0,9466 

Соціальна складова 0,3402 0,5737 0,7481 0,9334 

Екологічна складова 0,3344 0,5679 0,7210 0,8488 

Сталий розвиток 0,3581 0,5819 0,7541 0,9175 
1 
Розраховано автором. 

 

Із використанням сучасної методології інтегрального оцінювання [61, 

c. 72-81] сформовано: 

1. Модель економічної складової сталого розвитку залізничного 

транспорту tеконI ,  у мультиплікативній формі як добуток виробничої ta

tвиробI ,1

, , 

логістичної ta

tлогістI ,2

,  та технологічної ta

tтехнолI ,3

, складових: 
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tвиробtекон
ittt  ,     (2.29) 

де 
tia ,
 − динамічні вагові коефіцієнти; 

еконP  − вектор порогових значень економічної складової; 

   4,...1;;;;;; ,,,,
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1
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ii ,         (2.30) 

де 1

1,

a

виробz  − нормоване значення транспортоємності ВВП; 

2

2,

a

виробz  − нормоване значення середньої відстані перевезення вантажів; 

3

3,

a

виробz  − нормоване значення середньої відстані перевезення пасажирів; 
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4

4,

a

виробz  − нормоване значення обсягу експорту товарів і послуг до ВВП; 

5

5,

a

виробz  − нормоване значення рівня тінізації транспортних послуг; 
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b

ij

i

a

tлогістtлогіст
ii ,         (2.31) 

де 1

1,

a

логістz  − нормоване значення рівня якості залізничної інфраструктури; 

2

2,

a

логістz  − нормоване значення рівня якості портової інфраструктури; 

3

3,

a

логістz  − нормоване значення рівня компетенції у сфері логістики; 

4

4,

a

логістz  − нормоване значення рівня ефективності митних процедур; 

5

5,

a

логістz  − нормоване значення ступеня орієнтації на клієнта; 
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де 1

1,

a

технолz  − нормоване значення інтенсивності перевезення вантажів; 

2

2,

a

технолz  − нормоване значення інтенсивності перевезення пасажирів; 

3

3,

a

технолz  − нормоване значення щільності шляхів сполучення; 

4

4,

a

технолz  − нормоване значення кількості транспортних подій; 

5

5,

a

технолz  − нормоване значення кількості потерпілих; 

6

6,

a

технолz  − нормоване значення рівня оновлення основних засобів. 

Результати інтегрального оцінювання порівняно з інтегральними 

пороговими значеннями, одержані при виконанні розрахунків за економічною 

моделлю сталого розвитку залізничного транспорту України, наведено на 

рисунку 2.4. 

За результатом ідентифікації економічної складової сталого розвитку 

залізничного транспорту України проаналізуємо окремо виробничу, логістичну 

та технологічну безпеку. 
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Рисунок 2.4 – Динаміка інтегральних індексів економічної складової сталого 

розвитку залізничного транспорту України 

Побудовано автором за власними розрахунками. 

 

З 2005 по 2015 р. інтегральний індекс виробничої безпеки (рисунок 2.4 а) 

коливався в діапазоні від 0,44115 до 0,339751, повільно і «впевнено» спадаючи 

в напрямку нижнього порогового значення, а після 2016 р. це падіння набрало 

стрімких «обертів», перетнувши межу нижнього порогового значення 0,23722 і 

сягнувши у 2018 р. критичного значення 0,19872. Це можна пояснити високим 

рівнем тінізації транспортних послуг (відповідним проявом рівня корупції в 

галузі залізничного транспорту), зменшенням середньої дальності перевезень 
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вантажів і пасажирів у зв’язку з переходом споживачів транспортних послуг на 

інші види транспорту. 

Інтегральний індекс логістичної безпеки (рисунок 2.4 б) з 2004 по 2018 р. 

перебуває нижче нижнього порогового значення, що свідчить про руйнування 

системи. За вказаний період цей показник коливався в межах 0,47079-0,52526 

при нижньому пороговому значенні 0,64572. Така ситуація потребує негайних  

рішучих кроків для вживання відповідних інституційних заходів щодо 

клієнтоорієнтованості, підвищення рівня якості залізничної та портової 

інфраструктури, а також спрощення митних процедур. 

З 2006 по 2008 р. інтегральний індекс технологічної безпеки 

(рисунок 2.4 в) перебував у небезпечній зоні між нижнім оптимальним та 

нижнім пороговим значеннями (коливався в межах 0,38687-0,42847). У 2009 р. 

індекс перетнув критичну межу 0,36190 та в 2017 р. сягнувши свого 

«найгіршого» значення 0,19351. Наслідком цього є значний вплив рівня 

оновлення основних засобів. 

Загалом інтегральний індекс економічної складової сталого розвитку 

залізничного транспорту за вказаний період (рисунок 2.4 г) коливався навколо 

нижнього порогового значення 0,40025: у 2005-2009 рр. (вище нижнього 

порогового в діапазоні 0,40530-0,45972); у 2010-2013 рр. (на межі нижнього 

порогового в діапазоні 0,39619-0,39131), а після 2013 р. перетнув критичну 

межу, сягнувши у 2017 р. значення 0,26994. 

2. Модель соціальної складової сталого розвитку залізничного 

транспорту tсоцI ,   
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де 1

1,

a

соцz  − нормоване значення рівня зайнятості населення в галузі залізничного 

транспорту; 

2

2,

a

соцz  − нормоване значення коефіцієнта рухливості населення; 

3

3,

a

соцz  − нормоване значення питомої ваги оплати праці у випуску; 
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4

4,

a

соцz  − нормоване значення тінізації заробітної плати. 

 

3. Модель екологічної складової сталого розвитку залізничного 

транспорту tеколI ,  
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де 1

1,

a

соцz  − нормоване значення коефіцієнта електрифікації залізниць; 

2

2,

a

соцz  − нормоване значення обсягу викидів діоксиду вуглецю; 

3

3,

a

соцz  − нормоване значення рівня кінцевого енергоспоживання. 

 

Результати інтегрального оцінювання порівняно з інтегральними 

пороговими значеннями, одержані при розрахунках за соціальною та 

екологічною моделями сталого розвитку залізничного транспорту, наведено на 

рисунку 2.5. 

Результати ідентифікації соціальної та екологічної складових сталого 

розвитку залізничного транспорту України свідчать про таке:  

інтегральний індекс соціальної складової (рисунок 2.5 а) з 2004 р. 

поступово наближувався до нижнього порогового значення 0,34025, 

перетнувши його після 2009 р. і набувши у 2012 р. «найбільш сприятливого» 

значення 0,40071 за весь досліджуваний період. Після 2014 р. індекс, 

перетнувши критичну межу, почав «упевнено» спадати до значення 0,16903 у 

2016 р., після якого почалося його поступове зростання. Загалом стан 

соціальної безпеки залізничного транспорту є критичним та незадовільним; 

інтегральний індекс екологічної складової (рисунок 2.5 б) до 2009 р. 

перебував у критичній зоні, набуваючи значень у діапазоні 0,20509-0,30813. 

Після 2008  р. індекс почав «стрімко» зростати, перетнувши нижнє порогове 

значення 0,33443 та сягнувши у 2016 р. значення 0,52526, мінімально 

наблизившись при цьому до нижнього оптимального значення 0,56791.  

Загалом стан екологічної безпеки є задовільним та наближається до рівня 

розвинутих країн (до оптимальної зони). 
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Рисунок 2.5 – Динаміка інтегральних індексів соціальної та екологічної 

складових сталого розвитку залізничного транспорту України 

Побудовано автором за власними розрахунками. 

 

У результаті інтеграції зазначених моделей окремих складових сталого 

розвитку залізничного транспорту через чергову згортку одержано інтегровану 

багатофакторну модель ідентифікації рівня сталого розвитку залізничного 

транспорту України 
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При послідовному виконанні інтегральних згорток окремих складових 

сталого розвитку одержуємо динаміку інтегрального індексу сталого розвитку 

залізничного транспорту України [206] (рисунок 2.6). 
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Рисунок 2.6 − Динаміка інтегрального індексу сталого розвитку залізничного 

транспорту України 

Побудовано автором за власними розрахунками. 

 

Результати розрахунків свідчать, що інтегральний індекс сталого 

розвитку залізничного транспорту України до 2009 р. перебував у критичній 

зоні, набуваючи значення в діапазоні 0,26704-0,35416; у 2009 р. показник 

перетнув нижнє порогове значення 0,35811 та у 2012 р. сягнув значення 

0,42821, яке є «найбільш сприятливим» за весь досліджуваний період; після 

2012 р. індекс почав спадати, знову перетнувши у 2014 р. критичну межу; у 

2017 р. цей показник сягнув рівня розвитку 2005 р. (0,29068 проти 0,31334). 

Таким чином, протягом майже всього розглянутого періоду рівень 

сталого розвитку залізничного транспорту балансує на межі нижнього 

порогового значення між червоною (критичною) та помаранчевою (кризисною) 

зонами безпеки. Така ситуація вказує на реальну небезпеку та потребує дієвих 

заходів впливу. 
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2.3.2 Визначення диспропорцій розвитку, переліку та вагомості впливу 

загроз   

 

Із використанням одержаної динаміки інтегральних індексів складових 

сталого розвитку та інтегральних порогових значень можна обчислити 

відхилення інтегральних індексів від їх середніх оптимальних значень, які 

можна вважати критеріями досягнення сталого розвитку [61, с. 82] і які 

засвідчують стан, диспропорційність розвитку залізничного транспорту та 

важливість загроз його складових (рисунок 2.7). 
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Рисунок 2.7 – Збереження диспропорцій сталого розвитку залізничного 

транспорту для інерційних сценаріїв 

Розраховано автором. 

 

Згідно з розрахунками вектори інтегральних порогових значень 

складових сталого розвитку залізничного транспорту (див. таблицю 2.10) 

істотно відрізняються, що вказує на різну наближеність інтегральних індексів 

до середнього оптимального значення (ідеального стану сталого розвитку) для 

кожної складової. 

Для формування переліку загроз використано дві критеріальні ознаки:  
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за віддаленістю від точки сталого розвитку (визначається перелік і 

важливість загроз), тобто найбільше відхилення означає найбільшу загрозу;  

за вагомістю впливу через розрахунок коефіцієнтів еластичності ( E ), де 

найбільше значення коефіцієнта означає найбільший вплив на стан сталого 

розвитку. 

Саме одночасне нормування й інтегральна згортка індикаторів та їхніх 

порогових значень дозволяють порівнювати в одному масштабі відхилення 

інтегральних індексів від відповідних середніх оптимальних порогових значень 

(критеріїв сталого розвитку). 

За результатами розрахунків (див. рисунок 2.7) простежується відчутна 

диспропорційність сталого розвитку залізничного транспорту України на 

кінець 2018 р.: найбільші відхилення від середнього оптимального значення 

мають соціальна та економічна складові (0,41724 та 0,41046 відповідно), 

найменше – екологічна (0,14062). Така диспропорційність відбувається за 

умови реалізації інерційних сценаріїв розвитку при діючій техніко-

технологічній структурі економіки залізничного транспорту (яка 

характеризується ваговими коефіцієнтами впливу). 

Головне завдання сталого розвитку – усунути дисбаланси, тобто 

зменшити до нуля відхилення кожної складової від критерію сталого розвитку, 

наприклад до 2027 р. Саме вирівнювання диспропорційності та зведення 

відхилень до нуля забезпечить збалансований сталий розвиток.  

Більш детальну картину дисбалансів розвитку можна отримати за 

відповідними індикаторами в розрізі економічної (рисунки 2.8), соціальної 

(рисунки 2.9) та екологічної складових (рисунки 2.10). 

Для здійснення керованого впливу на стан сталого розвитку залізничного 

транспорту важливим є знання коефіцієнтів еластичності, які через вагові 

коефіцієнти складових та індикаторів пояснюють ступінь впливу окремих 

складових та індикаторів і є необхідною інформацією для розроблення 

пріоритетних заходів впливу.  
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Рисунок 2.8 – Дисбаланси економічної складової сталого розвитку залізничного 

транспорту України  

Розраховано автором. 

 

Коефіцієнти еластичності кожної складової, які визначають, на скільки 

відсотків зміниться вихідна величина у при зміні вхідної величини х на 1%, 

обчислюються за формулою 

 
y

x

x

y
E 




 ,                                                              (2.36) 

де х − вхідна величина; 

у − вихідна величина. 
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Рисунок 2.9 – Дисбаланси соціальної складової сталого розвитку залізничного 

транспорту України 

Розраховано автором. 
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Рисунок 2.10 – Дисбаланси екологічної складової сталого розвитку 

залізничного транспорту України 

Розраховано автором. 

 

Згідно з розрахунками коефіцієнти еластичності за вагомістю впливу 

складових сталого розвитку залізничного транспорту розмістилися таким 

чином: екологічна – 0,39106; соціальна – 0,37723; економічна – 0,22847. 
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Визначені загрози за критеріальними ознаками, коефіцієнти еластичності 

окремих індикаторів, а також їх ранжування за вагомістю впливу на рівень 

сталого розвитку залізничного транспорту наведено в таблиці 2.11. 

 

Таблиця 2.11 – Критичні загрози та вагомість їхнього впливу на рівень сталого 

розвитку залізничного транспорту 
1
 

 

Загрози за віддаленістю  

від точки СР ЗТ  

(важливість загрози) 

Загрози за вагомістю впливу  

(за пріоритетом впливу  

на рівень СР ЗТ) 
E  

1 2 3 

За складовими 

1. Cоціальна 1. Екологічна 0,39106 

2. Економічна (виробнича) 2. Соціальна 0,37723 

3. Економічна (логістична) 3. Економічна (технологічна) 0,10841 

4. Економічна (технологічна) 4. Економічна (виробнича) 0,06365 

5. Екологічна 5. Економічна (логістична) 0,05625 

За індикаторами 

1. Кількість потерпілих на 

100 млн пас. км 

1. Рівень тіньової заробітної 

плати, % 
0,64315 

2. Середня відстань 

перевезення пасажирів, км 

2. Кількість потерпілих на 

100 млн пас. км 
-0,45796 

3. Середня відстань 

перевезення вантажів, км 

3. Середня відстань перевезення 

пасажирів, км 
-0,37990 

4. Рівень тіньової заробітної 

плати, % 

4. Середня відстань перевезення 

вантажів, км 
-0,32077 

5. Коефіцієнт рухливості 

населення, кількість поїздок на 

1 особу 

5. Рівень кінцевого енергоспо-

живання, КВт·год./особу   -0,25125 

6. Рівень ефективності митних 

процедур, % 

6. Рівень зайнятості населення в 

галузі ЗТ, % 
-0,15504 

7. Рівень якості портової 

інфраструктури, % 

7. Коефіцієнт електрифікації 

залізниць 
0,13237 

8. Транспортоємність ВВП, 

приведених ткм на 1 євро ВВП 

8. Питома вага оплати праці у 

випуску  
0,11991 

9. Щільність шляхів 

сполучення, 1/км 

9. Коефіцієнт рухливості насе-

лення, кількість поїздок на 

1 особу 

0,06144 

10. Інтенсивність перевезення 

пасажирів, млн пас. км на 1 км 

10. Обсяг викидів діоксиду 

вуглецю, кг/особу 
-0,03367 

11. Рівень компетенції у сфері 

логістики, % 

11. Щільність шляхів 

сполучення, 1/км 
0,01953 
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Продовження табл. 2.11 

1 2 3 

12. Питома вага оплати праці у 

випуску 

12. Інтенсивність перевезення 

пасажирів, млн пас. км на 1 км 
0,01913 

13. Рівень оновлення основних 

засобів, % 

13. Обсяг експорту товарів і 

послуг відносно до ВВП, % 
0,01399 

14. Рівень якості залізничної 

інфраструктури, % 

14. Інтенсивність перевезення 

вантажів, млн ткм на 1 км 
0,01385 

1 
Розраховано автором.  

 

Слід звернути увагу на те, що рівновіддаленість вектора кожної складової 

сталого розвитку залізничного транспорту від відповідного середнього 

оптимального значення вектора інтегральних порогових значень відповідатиме 

найбільшій гармонійності сталого розвитку. Наближення ж цих векторів до 

однієї з координат свідчитиме про пріоритетний розвиток за відповідним 

виміром і нехтування іншими. 

Відповідно до розрахунків (див. таблицю 2.11) найвпливовішими 

загрозами сталого розвитку залізничного транспорту є індикатори, розміщені за 

віддаленістю від точки сталого розвитку, а саме: 

1. Кількість потерпілих (економічна складова). 

2. Середня відстань перевезення пасажирів (економічна складова). 

3. Середня відстань перевезення вантажів (економічна складова). 

4. Рівень тіньової заробітної плати (соціальна складова). 

5. Коефіцієнт рухливості населення (соціальна складова). 

6. Рівень ефективності митних процедур (економічна складова). 

7. Рівень якості портової інфраструктури (економічна складова). 

8. Транспортоємність ВВП (економічна складова). 

9. Щільність шляхів сполучення (технологічна складова). 

10. Інтенсивність перевезення пасажирів (технологічна складова). 

11. Рівень компетенції у сфері логістики (економічна складова). 

12. Питома вага оплати праці у випуску (соціальна складова). 

13. Рівень оновлення основних засобів (технологічна складова). 

14. Рівень якості залізничної інфраструктури (економічна складова). 
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Отже, стратегія сталого розвитку залізничного транспорту України 

передусім має бути спрямована на поліпшення стану саме цих індикаторів. 

 

 

2.4 Висновки до розділу 2 

 

1  Проаналізовано основні науково-методичні підходи до оцінки рівня розвитку 

залізничного транспорту з позицій безпеки для формування динаміки 

інтегральних індексів сталого розвитку залізничного транспорту України.  

2  Обґрунтовано доцільність ідентифікації рівня сталого розвитку залізничного 

транспорту в динаміці шляхом інтегрального оцінювання за сучасною 

методологією, яка передбачає використання мультиплікативної форми 

інтегрального індексу, комбінованого методу нормування та динамічних 

вагових коефіцієнтів, визначених із застосуванням методів головних 

компонент і ковзної матриці. 

3  Визначено перелік індикаторів сталого розвитку залізничного транспорту, 

який може змінюватися залежно від мети та глибини наукового дослідження, 

межі безпечного сталого розвитку з урахуванням досвіду розвинутих країн 

ЄС, що дозволяє захистити життєво важливі інтереси об’єкта безпеки.  

4  Для кожного індикатора сталого розвитку залізничного транспорту 

визначено вектор порогових значень (верхні, нижні оптимальні та порогові) 

за методом t-критерію шляхом побудови функцій щільності ймовірностей. 

Обчислено статистичні характеристики (математичне очікування, 

середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт асиметрії) з використанням 

таблиць Стьюдента та формалізованого опису вектора порогових значень за 

характерними типами розподілу (нормальний, лог-нормальний та 

експоненціальний) для подальшого порівняння інтегральних індексів з 

інтегральними пороговими значеннями з метою наукового обґрунтування 

градацій зон безпеки/небезпеки та стратегічних цілей. 
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5  Формалізовано науковий підхід до побудови інтегрованої багатофакторної 

моделі ідентифікації рівня сталого розвитку залізничного транспорту шляхом 

визначення структурних елементів та їх індикаторів, наукового 

обґрунтування меж безпечного існування із застосуванням 

мультиплікативної форми інтегрального індексу, комбінованого методу 

нормування, визначення динамічних вагових коефіцієнтів і почергової 

інтегральної згортки індикаторів та їхніх структурних елементів порівняно з 

відповідними інтегральними пороговими значеннями, та обґрунтувати 

цільові стратегічні орієнтири структурної перебудови сталого розвитку 

залізничного транспорту.  

6  Представлено результати застосування інтегрованої багатофакторної моделі 

ідентифікації рівня сталого розвитку залізничного транспорту України та 

проаналізовано динаміку інтегральних індексів у розрізі економічної, 

екологічної та соціальної складових, що дозволяє визначити стратегічні цілі 

його структурної перебудови.  

7  Обчислено відхилення інтегральних індексів від їх середніх оптимальних 

значень, які можна вважати критеріями досягнення сталого розвитку та які 

визначають його диспропорційність. Перелік загроз визначено із 

застосуванням двох критеріальних ознак: за віддаленістю від точки сталого 

розвитку (найбільше відхилення означає найбільшу загрозу); за вагомістю 

впливу шляхом розрахунку коефіцієнтів еластичності (найбільше значення 

коефіцієнта означає найбільший вплив на стан сталого розвитку). У 

результаті виконання відповідних розрахунків визначено індикатори, які є 

найвпливовішими загрозами сталого розвитку залізничного транспорту. 

 

Основні результати дослідження, викладені в першому розділі, 

опубліковано в роботах [163; 167-172; 178; 181; 185; 188; 195; 201; 206]. 
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РОЗДІЛ 3 

СТРАТЕГІЧНІ СЦЕНАРІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В БЕЗПЕКОВОМУ ВИМІРІ 

 

3.1 Переваги та недоліки стратегій сталого розвитку регіонів 

України в розрізі залізничного транспорту 

 

Одним із важливих напрямів інституціональних перетворень в Україні 

має стати формування бачення нової якості її регіональної економіки. Сучасна 

світова економіка в умовах інтеграційних перетворень актуалізує тенденції 

регіонального розвитку та акцентує увагу на тому, що саме регіони є рушійною 

силою національної господарської системи. Тривають дискусії, що під регіоном 

можна розуміти як групу держав, так і невеликі за площею адміністративно-

територіальні одиниці (на прикладі України – територія області). Крім того, в 

цьому контексті для національної економіки останнім часом характерним є 

використання поняття «старопромисловий регіон». 

На думку С. Федуловой: «… термін «старопромисловий» визначає, яка з 

областей країни має старинну промисловість базової галузі …» [207, с. 15]. 

Дослідниця вважає, що більшість науковців порівнюють старопромисловість 

регіону із монопромисловою економікою, а існування структурної перебудови 

промисловості спричиняє депресивний стан таких регіонів. Їх особливості 

обумовлюють потребу в модернізації всього господарського комплексу. 

Відповідно до умов економіки України з урахуванням питомої ваги 

регіонів у добувній, переробній галузях промисловості запропоновано наступні 

класифікаційні групи [208]: 

більше 7% – гіпертрофований промисловий розвиток регіону;  

2-7% – нормальний індустріально-аграрний розвиток регіонів;  

менше 2% – аграрно-індустріальний розвиток регіонів. 

У таблиці 3.1 наведено питому вагу кожної області країни залежно від 

обсягів реалізованої промислової продукції протягом 2015-2019 рр.  
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Таблиця 3.1 – Питома вага регіонів України залежно від обсягів реалізованої 

промислової продукції протягом 2015-2019 рр., % 
1
 

Область  2015 2016 2017 2018 2019 
Дніпропетровська 19,33 18,36 19,41 19,19 18,31 

Донецька 11,39 11,77 12,01 12,44 11,45 

Запорізька 8,74 8,11 8,72 8,42 7,86 

м. Київ 8,31 8,39 8,03 7,79 9,39 

Харківська 6,83 7,4 7,74 7,59 7,48 

Полтавська 6,91 7,13 7,38 7,44 6,79 

Київська 4,59 4,67 4,38 4,56 4,87 

Львівська 3,61 3,81 3,8 4,0 4,24 

Вінницька 3,02 3,03 3,11 3,07 3,29 

Черкаська 2,96 2,98 2,69 2,8 2,97 

Івано-Франківська 2,18 1,99 2,2 2,84 2,69 

Миколаївська 2,3 2,53 2,37 2,32 2,5 

Одеська 2,97 2,56 2,48 2,32 2,48 

Сумська 2,17 1,96 1,83 1,91 1,95 

Житомирська 1,69 1,72 1,73 1,77 1,83 

Хмельницька 1,76 1,87 1,75 1,7 1,75 

Рівненська 1,75 1,67 1,6 1,5 1,73 

Чернігівська 1,37 1,28 1,32 1,44 1,38 

Кіровоградська 1,36 1,29 1,18 1,18 1,3 

Волинська 1,23 1,26 1,26 1,23 1,27 

Херсонська 1,36 1,33 1,21 1,15 1,23 

Закарпатська 0,93 0,99 0,97 0,95 0,97 

Луганська 1,66 2,1 1,06 0,91 0,88 

Тернопільська 0,79 0,89 0,91 0,87 0,84 

Чернівецька 0,45 0,49 0,48 0,62 0,55 
1
 Розраховано на основі джерела [209]. 

 

Згідно з даними таблиці 3.1 під категорію «старопромислових» за 

вагомістю впливу підпадають Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, 

Харківська та Полтавська області. 

Відповідно до національного законодавства України [210-213] та з 

урахуванням Цілей сталого розвитку, затверджених на Саміті ООН зі сталого 

розвитку, пропозицій представників органів виконавчої влади, експертного 

співтовариства, громадськості, бізнесу та науковців робочими групами 

обласних державних адміністрацій розроблено стратегії розвитку областей на 

2021-2027 роки, а також відповідні плани заходів на 2021-2023 роки щодо 

реалізації цих стратегій. 
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У результаті аналізу стратегій регіонального розвитку областей, які 

віднесено до категорії «старопромисловий регіон», а також вибірково тих, що 

характеризуються індустріально-аграрним розвитком (наприклад, Вінницька та 

Кіровоградська), виявлено низку недоліків (таблиця 3.2). 

  

Таблиця 3.2 – Загальні недоліки регіональних стратегій розвитку областей 

України до 2027 р. 
1
 

Область Недоліки  

1 2 

Вінницька 

 

У стратегії нечітко визначено, у чому саме полягає збалансований розвиток 

регіону, яким чином він вимірюється та за якими критеріями СР. 

Стратегію розроблено до 2027 р., але ніяких економічних, соціальних або 

екологічних показників та індикаторів не наведено. 

Вказано на переваги області за темпами зростання інвестицій або за 

обсягами. Таке порівняння ні з економічної, ні з математичної точки зору не 

є коректним: при малих обсягах інвестицій незначне збільшення свідчитиме 

про значні темпи зростання, що вводить в оману читачів. Доцільніше 

оцінювати рівень інвестування як відношення обсягу капітальних інвестицій 

до виробленого обсягу ВРП. 

Стосовно модернізації транспортно-логістичної інфраструктури наведено 

статистичні дані за окремими показниками, такими як перевезення вантажів, 

пасажирів, протяжність автодоріг. Ніяких кількісних орієнтирів до 2027 р. 

для моніторингу та контролю за виконанням не наведено. Замість цього 

превалюють декларації на кшталт створення, відновлення, здійснення, 

збереження, посилення, вдосконалення, підвищення, стимулювання, 

розбудова.  

Всупереч системному підходу наведено динаміку окремих показників та 

індикаторів замість інтегрального оцінювання поточного стану області в 

цілому та транспортної галузі зокрема  

Дніпро-

петровська 

Не здійснено ідентифікацію поточного стану сталого розвитку області як 

системи – цілого, яке є чимось більшим, ніж сума властивостей його 

складових, не визначено вектори порогових значень для порівняння 

інтегральних індексів з інтегральними пороговими значеннями. 

Опис індикаторів досягнення цілей наведено без завдання кількісних 

орієнтирів, що робить процес контролю за досягненням цілей «підвішеним у 

повітрі». Також превалюють декларації на кшталт створення, відновлення, 

здійснення, збереження, посилення, вдосконалення, підвищення, розбудова. 

Наведено кількісні орієнтири ключових макропоказників до 2027 р., які 

забезпечують не розвиток, а скоріше деградацію області. Наприклад, усі 

показники промисловості та сільського господарства мають від’ємні, нульові 

або мізерні темпи приросту. Капітальні інвестиції на 2027 р. заплановані на 

рівні 65,0 млрд грн, але за даними Держкомстату України у 2019 р. вони 

становили 66,951 млрд грн, що не можна назвати розвитком регіону. Тому 

інші макропоказники викликають великий сумнів щодо розвитку області. Це 

пояснюється відсутністю адекватного економіко-математичного моделюван-

ня та сучасної методології інтегрального оцінювання рівня сталого розвитку. 

Стратегія розвитку транспорту в цілому та залізничного зокрема відсутня 
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Продовження таблиці 3.2 
1 2 

Запорізька За всіма складовими сталого розвитку області наведено статистичні дані без 

будь-яких кількісних орієнтирів до 2027 р., що не дозволяє здійснювати 

моніторинг та контроль за досягненням цілей. Замість цього превалюють 

декларації на кшталт створення, відновлення, здійснення, збереження, 

посилення, вдосконалення, підвищення, стимулювання, розбудова та ін.  

Інші зауваження аналогічні попереднім 

Кірово-

градська 

Превалюють декларації на кшталт створення, відновлення, здійснення, 

збереження, посилення, вдосконалення, підвищення, розбудова. За 

складовими сталого розвитку регіону наведено статистичні дані без будь-

яких кількісних орієнтирів до 2027 р. 

Інші зауваження аналогічні попереднім 

Харківська Наведено індикатори без науково обґрунтованих стратегічних орієнтирів до 

2027 р., окрім прогнозних значень чисельності населення та тривалості 

життя. Також превалюють декларації на кшталт створення, відновлення, 

здійснення, збереження, посилення, вдосконалення, підвищення, 

стимулювання, розбудова. 

Стратегічні орієнтири темпів щорічного приросту реального ВРП наведено 

за трьома сценаріями розвитку: песимістичний – 1-1,5%; інерційний – 3-3,2; 

оптимістичний – 5-10%. Однак немає інших макропоказників, що можуть 

забезпечити такі темпі приросту, наприклад інвестицій. 

Інші зауваження аналогічні попереднім 

Полтавська Опис трьох сценаріїв розвитку та індикаторів для досягнення цілей наведено 

без взаємозв’язку з кількісними стратегічними орієнтирами. 

Наприкінці стратегії (с. 169) наведено перелік індикаторів, на досягнення 

прогнозних значень яких спрямована Стратегія, наприклад: номінальний 

ВРП у 2017 р. – 150,9 млрд грн; 2021 р. – 225,9; 2027 р. – 343,1 млрд грн. Це 

означає щорічний приріст реального ВРП з урахуванням дефлятора ВРП 

Полтавської області на рівні: 2018 р. – 1,12%; 2018-2021 рр. – 0; 2022-

2027 рр. – -2,5% приросту. Аналогічна ситуація з іншими важливими 

макропоказники. Отже, це не розвиток регіону, а його деградація.  

Інші зауваження аналогічні попереднім 
1
 Складено за даними джерел [214-219].        

 

Виходячи з Директиви про комбінований транспорт ЄС (The Directive on 

Combined Transport), для підвищення ефективності роботи транспортної 

системи мультимодальний транспорт у частині «підтримки» вантажних 

операцій із застосуванням залізничного та водного (морського) транспорту 

потребує стимулювання [220]. У цьому контексті подальший аналіз буде 

виконано з використанням саме цих транспортних комбінацій, які забезпечать 

синергетичний ефект для галузі залізничного транспорту.  

SWOT-аналіз стратегій регіонального розвитку областей України як 

необхідний етап стратегічного планування доцільно здійснити в розрізі 
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модернізації транспортно-логістичної інфраструктури залізничного транспорту 

та його комбінацій із водним (морським). Слід відзначити, що сильні та слабкі 

сторони (Strengths, Weaknesses) є тими складовими діяльності регіону, які він 

може контролювати, а можливості (Opportunities) та загрози (Threats) − тими 

чинниками, які перебувають поза контролем регіону та можуть вплинути на 

процес його розвитку (таблиця 3.3). 

Крім чинників, характерних для окремого регіону, суттєвий вплив на 

розвиток транспортної інфраструктури по країні загалом мають: проведення 

ООС на сході України; подальша ескалація конфлікту з Росією; подальша 

тінізація економіки України; високий рівень монополізму транспортної сфери; 

низькі темпи розбудови транспортної інфраструктури; відсутність системних 

заходів щодо її інтегрування у Транс’європейську опорну транспортну мережу 

(TEN-T); корупція, що спричиняє неефективне та непрозоре використання 

бюджетних коштів; високий рівень фізичного та морального зносу основних 

фондів; ухилення бізнесу та фізичних осіб від оподаткування; розрив між 

обласними центрами та іншими адміністративно-територіальними одиницями 

(районними центрами, селищами міського типу) в соціально-економічному 

розвитку. 

Слід зауважити, що низькі позиції України в рейтингу ведення бізнесу 

Doing Business–2019, а саме 71 місце серед 190 країн світу [221], можуть 

негативно вплинути на залучення інвестицій в економіку регіонів. 

Неоднорідність території України за природними умовами і ресурсами, 

чисельністю і складом населення, історико-географічними умовами освоєння, 

рівнем і структурою розвитку господарства є передумовою її розподілу на 

економіко-географічні райони. Такі райони являють собою великі за площею, 

населенням та господарським потенціалом соціально-економічні комплекси, які 

формуються в межах кількох суміжних адміністративних областей. Однією з 

головних ознак формування економічного (соціально-економічного) району є 

наявність великого міського центру (ядра), до якого тяжіє територія району.  
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Таблиця 3.3 – SWOT-аналіз стратегій розвитку областей України щодо модернізації транспортно-логістичної 

інфраструктури 
1 
 

Область 
Внутрішнє середовище Зовнішнє середовище 

Сильні сторони (Strengths) Слабкі сторони (Weaknesses) Можливості (Opportunities) Загрози (Threats) 

1 2 3 4 5 

Дніпро-

петровська 

Широко розвинута мережа 

залізничного транспорту; 

функціонують міжнародний 

аеропорт у м. Дніпро та аеродром 

у м. Кривий Ріг; 

по території області проходить 

ріка Дніпро 

Ріка Дніпро майже не 

використовується для вантажних і 

пасажирських перевезень; 

міжнародний аеропорт у м. Дніпро 

використовується менш ніж на 10% 

своєї пропускної здатності 

Відродження річкового 

судноплавства по Дніпру від 

Києва до Херсону 

 

Послаблення ролі 

Дніпропетровської 

області як 

транспортного 

коридору між сходом 

та заходом країни 

Донецька Функціонує Маріупольський 

морський торговельний порт 

Ускладненість транспортно-

логістичних зв’язків у зв’язку з 

тимчасовою окупацією частини 

території регіону  

Завершення військового 

конфлікту та залучення 

міжнародної технічної 

допомоги в частині відновлення 

транспортної інфраструктури 

Збільшення кількості 

аварій на об’єктах 

інфраструктури, 

обумовлених 

наростаючим зносом 

основних фондів та 

бойовими діями 

Запорізька Наявність виходу до моря та 

територіальна близькість до 

транспортного коридору «Європа 

– Азія»; 

відзначається нарощування 

потенціалу Бердянського 

морського торговельного порту, 

Запорізького річкового порту 

 

Суттєві втрати транзитного 

потенціалу через окупацію частини 

Донбасу та анексію Криму. 

  

Харківська Головний вузловий центр 

залізничного сполучення Східної 

України 

Значне зменшення обсягів перевезень 

залізничним транспортом через 

анексію Криму та проведення ООС у 

Донецькій і Луганській областях 

 

  

 
1
3
6
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Продовження таблиці 3.3 
1 2 3 4 5 

Полтавська Вигідне географічне та логістичне 

розташування з наявним 

транспортним зв’язком для 

вантажних та пасажирських 

перевезень. Розташування між 

трьома зонами: Київ, Харків та 

Дніпро-Запоріжжя, вихід до річки 

Дніпро; 

в області виробляється понад 30% 

рухомого залізничного складу по 

Україні 

   

Кірово-

градська 

 Відсутність виходу до морських 

портів, повноцінно діючого 

аеропорту, прямого залізничного 

сполучення з рядом обласних центрів 

на заході та сході України 

  

Вінницька Сприятливе транспортно-

географічне розташування  

(4 великих залізничних вузли)  

 

Високий рівень зносу основних 

фондів у галузях економіки області, 

зокрема на транспорті – 50,6%  

 

Розробка проєкту 

«Стратегії Дністра на 

2021-2027 роки» та 

його підтримка ЄС 

(у перспективі −  

відновлення 

судноплавства  

річкою Дністер) 

 

1
 Складено за даними джерел  [214, с. 87-92; 215, с. 85-87; 216, с. 80-89; 217, с. 71-73; 218, с. 100-108; 219; 222, с. 157-159]. 

 

 

 

1
3
7
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У таблиці 3.4 відображено «прив’язку» 9 соціально-економічних районів 

України (у розрізі адміністративних областей) до відповідних регіональних 

філій АТ «Укрзалізниця».  

 

Таблиця 3.4 – Взаємозв'язок адміністративних областей України, соціально-

економічних районів і регіональних філій АТ «Укрзалізниця» 
1
  

№ 

з/п 
Область 

Соціально-економічний 

район 

Регіональна філія АТ 

«Укрзалізниця» 

1 
Дніпропетровська 

Запорізька 
Придніпровський Придніпровська залізниця 

2 
Донецька 

Луганська 
Донецький Донецька залізниця 

3 
Кіровоградська 

Черкаська 
Центральний Одеська залізниця 

4 

Одеська  

Миколаївська 

Херсонська 

Причорноморський Одеська залізниця 

5 

Харківська 

Полтавська 

Сумська 

Північно-Східний 

Південна залізниця,  

Південно-Західна залізниця 

(частково Сумська область) 

6 

Львівська 

Івано-Франківська 

Закарпатська 

Чернівецька 

Карпатський Львівська залізниця 

 7 
Волинська 

Рівненська 
Північно-Західний Львівська залізниця 

8 

Вінницька 

Хмельницька 

Тернопільська 

Подільський 

Південно-Західна залізниця, 

Львівська залізниця 

(Тернопільська область) 

9 

Київська 

Чернігівська 

Житомирська 

Столичний 

Південно-Західна залізниця, 

Південна залізниця  

(частково Чернігівська область) 
1
 Складено автором. 

 

У таблиці 3.5 наведено плани заходів на 2021-2023 рр. з реалізації 

стратегій регіонального розвитку областей, які належать до категорії 

«старопромисловий регіон» (див. таблицю 3.1), а також вибірково тих, що 

характеризуються індустріально-аграрним розвитком (наприклад, Вінницька та 

Кіровоградська області), в розрізі залізничного транспорту та його комбінацій 

із водним (морським). 
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Таблиця 3.5 – Аналіз планів заходів на 2021-2023 рр. з реалізації стратегій 

регіонального розвитку окремих областей у контексті 

модернізації  транспортно-логістичної інфраструктури 
1
 

Область Стратегічна ціль Оперативна ціль 
Завдання та інституційні заходи, 

необхідні для реалізації  цілі 

1 2 3 4 

Донецька Оновлена, 

конкуренто-

спроможна 

економіка 

Транспортна 

доступність і 

просторове 

сполучення 

Підвищення якості та доступності 

транспортно-логістичних послуг з 

урахуванням внутрішніх і 

міжрегіональних зв’язків: 

поліпшення пропускної спромож-

ності ДП «Маріупольський мор-

ський торговельний порт» (у т.ч. за 

рахунок підвищення пропускної 

спроможності залізничного перего-

ну «Запоріжжя – Комиш Зоря – 

Волноваха»; 

відновлення перевезень у дальньо-

му і приміському сполученнях у 

повному обсязі 

Запорізька Конкуренто-

спроможна 

економіка регіону 

(яка розвивається 

на засадах смарт-

спеціалізації) у 

національному та 

глобальному 

просторі 

 

Модернізація 

транспортно-

логістичної 

інфраструктури в 

умовах зовнішніх 

викликів. 

 

1. Нарощування потенціалу летовищ 

та портів (у т.ч. річкового судно-

плавства). 

2. Інтеграція транспортної мережі та 

інфраструктури у Транс’європейську 

опорну транспортну мережу: 

реалізація стратегії розвитку 

КП «Міжнародний аеропорт 

Запоріжжя» з подальшим створен-

ням на його базі мультимодального 

логістичного центру; 

нарощування пропускної спромож-

ності ДП «Бердянський МТП», ДП 

«Запорізький річковий порт» АСК 

«Укррічфлот» 

Вінницька Конкуренто-

спроможний регіон 

на основі 

інноваційного та 

сталого розвитку 

Модернізація 

транспортно-ло-

гістичної інфра-

структури з ура-

хуванням внут-

рішніх, міжрегі-

ональних і між-

народних зв’язків 

Розвиток транспортно-логістичних 

технологій та об’єктів 

мультимодальних перевезень: 

розроблення Концепції 

міжнародного мультимодального 

транспортно-логістичного порту 

«Жмеринка». 

Полтавська Ефективне управ-

ління просторовим 

розвитком, забезпе-

чення балансу еко-

систем, охорона 

довкілля 

Інфраструктурний 

розвиток тери-

торій та пріоритет-

на увага сільській 

місцевості 

Сприяння розвитку річкового та 

повітряного транспорту: 

модернізація інфраструктури 

річкового транспорту, зокрема ПрАТ 

«Кременчуцький річковий порт» 
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Продовження таблиці 3.5 
1 2 3 4 

Кірово-

градська 

Конкуренто-

спроможна 

інноваційно 

спрямована 

економіка, яка 

розвивається на 

засадах смарт-

спеціалізації 

Створення 

сприятливого 

клімату для 

залучення 

інвестицій 

 

 

Модернізація і подальший розвиток 

дорожньо-транспортної 

інфраструктури та логістичного 

потенціалу: 

розвиток потенціалу водно-

річкового транспорту області, 

зокрема розбудова Світловодського 

річкового терміналу 

Харківська Забезпечення 

інвестиційно 

привабливого 

клімату в регіоні, 

створення 

інноваційної та 

інвестиційної 

інфраструктури 

Розвиток 

транспортної 

інфраструктури 

та сполучення 

Розвиток мережі транспортного 

регіонального сполучення*  

1
 Складено за даними джерел [223-228]. Роботу з формування Стратегії регіонального 

розвитку Дніпропетровської області та плану заходів з її реалізації ще не завершено. 

* По Харківській області на залізничному (водному) транспорті увагу не зосереджено. 
 

 

За результатами аналізу планів заходів на 2021-2023 рр. з реалізації 

стратегій регіонального розвитку окремих областей виявлено вплив конкретних 

інституційних заходів, необхідних для реалізації цілей, на визначені в розділі 2 

загрози (таблиця 3.6). 

Інституційні заходи, зазначені у планах заходів на 2021-2023 рр. з 

реалізації стратегій регіонального розвитку областей, лише частково усувають 

визначені загрози. Однак залишається значна кількість загроз, на подолання 

яких у стратегіях регіонального розвитку не передбачено жодних заходів. 

Оскільки невраховані недоліки по суті можуть мати негативні наслідки 

для економіки країни, у підрозділі 3.4 запропоновано завдання, які є необхідною 

умовою для розробки інституційних заходів щодо подолання загроз, не 

врахованих стратегіями регіонального розвитку. 
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Таблиця 3.6 – Зведена характеристика заходів щодо усунення конкретних загроз транспортно-логістичної 

інфраструктури 
1
 

Область  Конкретні  заходи Загрози, що частково усуваються Невраховані загрози 

1 2 3 4 

Донецька 

 

1. Поліпшення пропускної 

спроможності ДП 

«Маріупольський морський 

торговельний порт» (у т.ч. за 

рахунок підвищення 

пропускної спроможності 

залізничного перегону 

«Запоріжжя – Комиш Зоря – 

Волноваха». 

2. Відновлення логістики 

пасажирського залізничного 

сполучення 

Рівень якості портової інфраструктури (будівництво 

двох підкранових доріжок під крани RTG); 

рівень якості залізничної інфраструктури 

(улаштування додаткової залізничної колії); 

щільність шляхів сполучення, середня відстань 

перевезення вантажів (поліпшення методів 

перевантаження вантажів із збільшенням обсягів на 

650 тис. т на рік); 

середня відстань перевезення пасажирів, коефіцієнт 

рухливості населення, інтенсивність перевезення 

пасажирів (за рахунок відновлення перевезень у даль-

ньому і приміському сполученнях у повному обсязі) 

Кількість потерпілих; 

середня відстань перевезення вантажів; 

рівень тіньової заробітної плати; 

рівень ефективності митних процедур; 

транспортоємність ВВП; 

рівень компетенції у сфері  логістики; 

питома вага оплати праці у випуску; 

рівень оновлення основних засобів 

Запорізька  

 

1. Реалізація стратегії роз-

витку КП «Міжнародний 

аеропорт Запоріжжя» з 

подальшим створенням на 

його базі мультимодального 

логістичного центру з 

перевезення та зберігання 

вантажів із будівництвом 

вантажного терміналу. 

2. Нарощування пропускної 

спроможності ДП «Бердян-

ський МТП», ДП «Запорізь-

кий річковий порт» АСК 

«Укррічфлот» 

Рівень якості залізничної інфраструктури 

(використання під’їзної колії до складу паливно-

мастильних матеріалів, розташованого в межах 

аеропорту, що уможливлює створення 

мультимодального логістичного центру); 

рівень якості портової інфраструктури; 

середня відстань перевезення вантажів (збільшення 

обсягів перевалки вантажів у портах і в подальшому 

при використанні мультимодального логістичного 

центру); 

рівень компетенції у сфері логістики, рівень ефектив-

ності митних процедур (при використанні в ланцюгах 

постачань мультимодального логістичного центру) 

Кількість потерпілих; 

середня відстань перевезення пасажирів; 

рівень тіньової заробітної плати; 

коефіцієнт рухливості населення; 

транспортоємність ВВП; 

щільність шляхів сполучення; 

інтенсивність перевезення пасажирів; 

питома вага оплати праці у випуску; 

рівень оновлення основних засобів 

Вінницька 

 

Розроблення Концепції 

міжнародного 

мультимодального  

Рівень якості залізничної інфраструктури (стратегіч-

ною перевагою м. Жмеринки, як залізничного вузла, є 

його місце в системі пан’європейських транспортних 

Кількість потерпілих; 

середня відстань перевезення пасажирів; 

рівень тіньової заробітної плати;  

 
1
4
1
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Продовження таблиці 3.6 
1 2 3 4 

 транспортно-логістичного 

порту «Жмеринка» 

коридорів. Місто, зокрема, лежить на перетині 

залізничних коридорів. Основний потік вантажів 

морським шляхом проходить через морський порт і 

далі залізницею); 

рівень компетенції у сфері логістики, середня 

відстань перевезення вантажів, рівень ефективності 

митних процедур (при використанні в ланцюгах 

постачань мультимодального логістичного центру) 

рівень якості портової інфраструктури; 

транспортоємність ВВП; 

щільність шляхів сполучення; 

інтенсивність перевезення пасажирів; 

питома вага оплати праці у випуску; 

рівень оновлення основних засобів 

Кірово-

градська 

 

Розвиток потенціалу водно-

річкового транспорту 

області, 

зокрема розбудова 

Світловодського річкового 

терміналу 

Рівень якості залізничної інфраструктури (колійний 

розвиток терміналу); 

середня відстань перевезення вантажів, рівень 

компетенції у сфері логістики;  

рівень якості портової інфраструктури 

(транспортування до 28 тис. т продукції через 

термінал до морських портів України, що зменшує 

логістичні витрати; формування великих партій для 

завантаження  суден класу Handysize  на рейді 

морських портів) 

Кількість потерпілих; 

середня відстань перевезення пасажирів; 

рівень тіньової заробітної плати; 

коефіцієнт рухливості населення; 

рівень ефективності митних процедур 

транспортоємність ВВП; 

щільність шляхів сполучення; 

інтенсивність перевезення пасажирів; 

питома вага оплати праці у випуску; 

рівень оновлення основних засобів 

Полтавська  

 

Модернізація 

інфраструктури річкового 

транспорту, зокрема 

ПрАТ «Кременчуцький 

річковий порт» 

Середня відстань перевезення вантажів, рівень 

компетенції у сфері логістики, рівень якості портової 

інфраструктури, рівень ефективності митних 

процедур (транспортування вантажів через річковий 

порт до морських портів України; можливість 

прийому суден змішаного типу «ріка-море»); 

рівень якості залізничної інфраструктури 

(модернізація колійного напрямку від Полтави до 

Кременчука як стратегічно важливого залізничного 

ходу для здійснення перевезень транзитних вантажів 

у напрямку «Схід – Одеські чорноморські порти» для 

подальшого їх транспортування морем) 

Кількість потерпілих; 

середня відстань перевезення пасажирів; 

рівень тіньової заробітної плати; 

коефіцієнт рухливості населення; 

транспортоємність ВВП; 

щільність шляхів сполучення; 

інтенсивність перевезення пасажирів; 

питома вага оплати праці у випуску; 

рівень оновлення основних засобів 

1
 Складено автором. 

 
1
4
2
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Аналіз стратегій регіонального розвитку областей свідчить, що головним 

інструментом розроблення вказаних стратегій є SWOT-аналіз. Однак цей метод 

для стратегічного планування є умовою необхідною, але недостатньою. На 

противагу йому метод інтегрального оцінювання та обчислення відхилень 

інтегральних індексів від вектора порогових значень і точки сталого розвитку 

дозволяє визначити не тільки перелік найважливіших загроз, але і їх кількісний 

вплив на результуючий розвиток системи дослідження.  

Відсутність адекватного економіко-математичного моделювання та 

сучасної методології інтегрального оцінювання рівня сталого розвитку 

призводить до неадекватних орієнтирів «розвитку», які виявляються по факту 

індикаторами деградації областей. Отже, сучасна економіка без економіко-

математичного моделювання є неможливою. 

 

 

3.2 Метод адаптивного регулювання для стратегічного планування 

сталого розвитку залізничного транспорту в безпековому вимірі  

 

Позитивною ознакою сучасного етапу суспільного розвитку України є 

посилення уваги як політиків, науковців, так і пересічних громадян до проблем 

формування та досягнення стратегічних пріоритетів, розробки стратегій 

розвитку [49, с. 6; 229 с. 157]. Досліджуючи теоретичні аспекти економічної 

стратегії як категорії сучасної економічної науки, Я. Жаліло вказує на 

важливість «… розробки та впровадження цілісної економічної стратегії, яка 

забезпечить здійснення … економічних та соціальних перетворень, що мають 

привести національну економіку у відповідність до вимог сучасного світового 

конкурентного середовища …» [49, с. 7] та доходить висновку, що вихідною 

точкою для формування стратегії є цілевстановлення. 

У роботі [61, с. 83] зазначено: «… У більшості формулювань стратегії 

спостерігається обов’язкова наявність певних цільових орієнтирів, на 

досягнення яких має бути спрямована стратегія …».  
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Так, А. Чандлер стверджує, що «Strategy can be defined as the determination 

of the basic long-term goals and objectives of an enterprise, and the adoption of 

courses of action and the allocation of resources necessary for carrying out the 

goals …» [230, с. 13] 
17

.  

У наукових дослідженнях поширена практика застосування терміна 

«стратегія», коли йдеться про планування. Це пояснюється тим, що науковці 

під стратегією часто розуміють план конкретних дій.  

А. Гершун і М. Горський констатують, що «… стратегия – это план, 

интегрирующий в некоторое согласованное целое следующие элементы: 

главные цели организации; политику / ценности / философию / идеологию; 

предпринимаемые действия …» [231, с. 19].  

У цьому контексті доцільно навести тлумачення терміна «стратегічне 

планування» В. Горбуліним і А. Качинським: «… це докладний опис мети, 

завдань і комплексу заходів щодо реалізації фундаментальних цілей стратегії 

національної безпеки …» [232, с. 15]. Науковці запропонували метод 

стратегічного планування у сфері національної безпеки, що ґрунтується на 

циклі стратегічних змін і складається з певних видів діяльності, одним з яких 

визначено аналіз внутрішнього і зовнішнього безпекових середовищ із 

використанням методології SWOT-аналізу [232, с. 16].  

Віддаючи належне доробкам вказаних авторів, слід зауважити, що 

використання SWOT-аналізу при стратегічному плануванні є етапом 

необхідним, але зовсім недостатнім для обґрунтування кількісних стратегічних 

орієнтирів майбутнього стану об’єкта безпеки. SWOT-аналіз – це аналітичний 

інструмент розроблення стратегії, заснованої переважно на суб’єктивних 

оцінках та залежної в основному від наявної інформації та певної частки 

стратегічного відчуття. «… Включення окремих параметрів тісно пов’язане з 

типовою помилкою – намаганням залучити до загального списку якомога 

більшу їх кількість. Кількість параметрів не має бути більше 5-7. У разі їх 

                                                 
17

«Стратегію можна трактувати як встановлення основних довгострокових цілей і завдань 

підприємства, а також визначення напрямів дій і розподіл ресурсів, необхідних для досягнення цілей…». 
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більшої кількості здійснення  реального SWOT-аналізу стає неможливим …» 

[232, c. 109]. Крім того, для оцінювання відносної значимості окремих 

параметрів використовуються експертні оцінки, що, безумовно, знижує наукову 

та практичну цінність одержаних результатів. 

В. Денисов, Є. Авдєєва вважають, що основою методології стратегічного 

планування розвитку будь-якого підприємства є формування загальнодержавної 

концепції розвитку [233, с. 20]. Саме тому, на їх думку, в сучасних мінливих 

умовах функціонування на перше місце в рамках стратегічного планування 

виходять форсайт-методи (Foresight). «Методика форсайт – это … 

формирование общенациональной культурной среды стратегического развития, 

то есть стратегической культуры управления на макроуровне. Именно оно 

позволит сформировать согласованное видение перспектив инновационного 

развития у крупнейших агентов рынка, которые и определяют инновационную, 

технологическую, социально-экономическую среду и политику. Она позволяет 

направлять и фокусировать деятельность вовлеченных в процесс компаний, 

организаций и широких групп людей, в единое русло, и, соответственно влиять 

на постановку целей и задач, обусловленных представлением о возможных 

путях развития отдаленного будущего …» [233, с. 20-21]. 

Однак для того щоб з успіхом упроваджувати методику форсайтингу, 

необхідно створити відповідні умови. Автори роботи [233] наголошують, що 

успіх упровадження стратегії залежить від ступеня готовності колективу до 

нововведень та злагодженості його роботи з точки зору формальної та 

неформальної організації бізнесу: «… стратегия развития предприятия 

неэффективна и бессмысленна при отсутствии грамотно построенной 

корпоративной культуры. Таким образом, стратегия развития и корпоративная 

культура предприятия являются основными характеристиками успешности 

деятельности любой структуры, ее конкурентоустойчивости и эффективного 

развития. Корпоративная культура отвечает за социальное развитие 

предприятия как системы, а стратегия развития − за экономическую 

составляющую. … Эти две характеристики создают качественно новое 
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образование – стратегическую культуру управления, подразумевающую 

высокий уровень развития предприятия и его сотрудников. Именно 

стратегическая культура управления позволит … перейти от стратегического 

прогнозирования к предпосылкам развития … форсайт-исследований …» [233, 

с. 20]. 

Головним інструментом вирішення національної промисловості 

поставлених завдань є форсайтинг як спосіб «зазирнути» в майбутнє світової 

індустрії, сформувати сценарії можливого подальшого розвитку як невід'ємної 

складової цієї індустрії та, виходячи з цього, розробити пропозиції щодо 

підготовки до такого переходу в сучасній національній промисловій політиці. 

Форсайтинг – це не метод, а технологія, яка включає методи, розроблені в 

рамках різних наукових напрямів, тобто робота з прогнозування бажаного, а не 

будь-якого майбутнього, наприклад: 

- метод Делфі; 

- визначення критичних технологій; 

- розробка сценаріїв; 

- експертні панелі;  

- SWOT-аналіз; 

- економіко-математичне моделювання; 

- брейнштормінг; 

- регресійний аналіз; 

- екстраполяція; 

- імітаційне моделювання; 

- багатокритеріальний аналіз та ін. 

Перевагою форсайтингу є спеціальна технологія формування пріоритетів 

розвитку різних сфер життя суспільства з метою мобілізації максимально 

великої кількості учасників для досягнення якісно нових результатів у розвитку 

країни, регіону, громади. Тобто він виражається у значно більш комплексному 

підході, ніж традиційне прогнозування.  
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З іншого боку, технологію форсайтингу можна вважати етапом, 

необхідним для визначення стратегічних напрямів розвитку, але недостатнім 

для обґрунтування кількісних стратегічних оцінок майбутнього стану, 

моніторинг яких дозволив би контролювати процес інноваційного розвитку 

визначених напрямів [61, c. 38-39]. У зв’язку з цим особливого значення 

набуває застосування економіко-математичних методів. 

У галузі залізничного транспорту останнім часом суттєво знизився рівень 

капітальних вкладень, що є причиною критичного зносу основних фондів; 

швидкість перевезення вантажів та терміни їх доставки не відповідають 

сучасним вимогам. Невідповідність між темпами зміни параметрів 

(індикаторів) функціональних складових залізничного транспорту, здійсненням 

інституціональних перетворень і зростанням вимог вітчизняної економіки до 

транспорту спричинить відставання темпів розвитку галузі від потреб сталого 

розвитку. 

Надання якісних та доступних транспортних і логістичних послуг на 

основі принципів соціальної та екологічної відповідальності, ефективна модель 

управління АТ «Укрзалізниця», яка відповідатиме викликам сьогодення з 

урахуванням майбутніх потреб економіки та населення, оновлення рухомого 

складу, підвищення енергоефективності, зниження рівня транспортоємності 

ВВП, створення сприятливого інвестиційного клімату, підвищення рівня 

безпеки залізничної транспортної системи [234] – усе це є необхідними 

умовами забезпечення сталого розвитку України .  

Будь-яка робота над стратегією починається із всебічного вивчення 

ринкової ситуації, у якій діє компанія, та оцінки типів можливостей і загроз, з 

якими вона може зіткнутися.  

Оскільки відправною точкою для подібного огляду може бути SWOT-

аналіз, у таблиці 3.7 наведено сильні та слабкі сторони діяльності 

АТ «Укрзалізниця», а також її можливості та загрози.  
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Таблиця 3.7 – SWOT-аналіз діяльності АТ «Укрзалізниця» 
1
 

 Позитивний вплив Негативний вплив 

В
н

у
т
р

іш
н

є 
се

р
ед

о
в

и
щ

е
 

Сильні сторони (Strengths) 

національний лідер у квазімонополістичній структурі залізничних 

перевезень та на ринку логістики, який забезпечує 65% вантажо-

обігу та 35% пасажирообігу країни; 

назріваюча перспектива запровадження нових транспортно-

логістичних послуг; 

розвинута мережа залізничних колій, яка охоплює всю країну; 

власні потужності для виробництва, ремонту та модернізації 

рухомого складу; 

структура промисловості, залежна від використання залізничного 

транспорту; 

містоутворююче підприємство в багатьох регіонах; 

традиції культури залізничників і високий рівень накопиченої 

професійної компетенції; 

вільне ціноутворення на послуги користування власними 

вагонами перевізника 

Слабкі сторони (Weaknesses) 

високий рівень зносу основних фондів і недостатній рівень 

інвестицій у минулому; 

значне боргове навантаження; 

відсутність можливості залучення приватних інвестицій через 

законодавчі обмеження, високі політичні та фінансово-економічні 

ризики; 

відсутність орієнтованого на ринок державного регулювання 

залізничних перевезень; 

високий рівень не орієнтованої на ринок бюрократії; 

високий рівень необґрунтованих соціальних очікувань; 

велика кількість адміністративного та іншого персоналу; 

великий обсяг соціальних зобов’язань (наприклад здійснення 

збиткових пасажирських перевезень) за відсутності державної 

підтримки; 

брак висококваліфікованих кадрів як через незадовільний 

рівень оплати праці, так і через незадовільний стан освіти та 

професійної підготовки персоналу; 

незадовільний рівень енергоефективності; 

відсутність достатнього обсягу коштів, у тому числі коштів 

інвесторів, та належної державної підтримки для оновлення 

основних фондів і реалізації пріоритетних інвестиційних проєктів; 

внутрішній і зовнішній опір реалізації ефективної політики та 

структурних реформ; 

велика кількість збиткових видів діяльності; 

високий рівень корупційних ризиків; 

високий рівень тінізації; 

низький рівень оплати праці та, як наслідок, низька 

платоспроможність населення 
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Можливості (Opportunities) 

пріоритет уряду на довгостроковий розвиток залізничних 

перевезень; 

політика держави щодо підтримки визначених структурних 

реформ і трансформації компанії та підходів до управління; 

перспектива дерегуляції локомотивної складової тарифу; 

запровадження системи тарифікації послуг на доступ до 

залізничної інфраструктури, яка забезпечує покриття витрат на її 

утримання, відновлення та розвиток; 

великий попит на пасажирські залізничні перевезення за рахунок 

великої щільності населення та незадовільного стану 

автомобільних доріг; 

ініціатива держави щодо компенсації збитків перевезень 

пасажирів у далекому сполученні з державного бюджету; 

підтримка держави в компенсації збитків від пасажирських 

перевезень далекого сполучення шляхом здійснення державного 

замовлення на їх організацію; 

участь держави та місцевих органів влади у фінансуванні 

оновлення пасажирського рухомого складу; 

участь приватних інвесторів у розвитку вокзальних комплексів; 

збільшення обсягів торгівлі з ЄС; 

збільшення урожайності та перспективи збільшення обсягів 

виробництва металургійної галузі; 

збільшення потреби у перевезеннях матеріально-сировинної 

галузі України; 

зацікавленість провідних іноземних виробників рухомого складу 

у виході на ринок України; 

присутність вітчизняних виробників вагонів та пасажирського 

рухомого складу; 

збільшення попиту на міжнародні пасажирські перевезення в 

напрямку ЄС; 

перевищення попиту на ринку залізничних послуг над 

пропозицією 

Загрози (Threats) 

падіння загального попиту на високодохідні транзитні 

перевезення; 

наміри відкриття вільного доступу до залізничної інфра-

структури без ретельного, справедливого та послідовного 

планування; запровадження тарифної системи для такого доступу 

і дерегуляції локомотивної складової тарифу; 

відсутність національних виробників тягового рухомого складу; 

неефективний механізм тарифоутворення в умовах високої 

інфляції та знецінення національної валюти; 

недосконала система державних закупівель з точки зору 

компанії; 

неможливість виходу на нові ринки та залучення додаткових 

обсягів перевезення, у т.ч. транзитних вантажів; 

збільшення конкурентних переваг перевезень автомобільним, 

річковим та авіаційним транспортом; 

відплив персоналу у зв’язку зі збільшенням можливостей 

працевлаштування у країнах ЄС; 

політична невизначеність та часті зміни пріоритетів розвитку, 

зокрема прийняття нормативних актів, які суперечать визначе-

ному раніше (наприклад, зменшення у 2018 р. податку на землю з 

подальшим його скасуванням); 

втручання політичних, а не економічних інтересів при розгляді 

питання оптимізації залізничної інфраструктури; 

політичний вплив на прийняття рішень щодо організації 

збиткових пасажирських перевезень; 

велика соціальна чутливість щодо заходів щодо оптимізації 

штату та підвищення продуктивності праці; 

відсутність механізмів реалізації непрофільних активів; 

фактичне монопольне становище деяких постачальників 

продукції, яку використовують на залізниці 

1
 Складено на основі джерела [118, с. 12-13]. 
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Автори дослідження [61, с. 5] стверджують, що «… Стратегічне бачення 

сталого розвитку передбачає спочатку визначення відстані від сталого 

розвитку, на якій перебувають його соціальна, економічна та екологічна 

складові. Тобто бажано визначити відправну точку для кожної складової 

сталого (соціо-еколого-економічного) розвитку, від якої залежить його 

стратегічне бачення, а потім – застосовувати теоретичні підходи до 

обґрунтування стратегічних орієнтирів досягнення сталого розвитку …». У 

зв’язку з цим набуває актуальності наукове обґрунтування стратегічних 

орієнтирів сталого розвитку залізничного транспорту України з урахуванням 

обмежень безпеки.  

На думку Ю. Харазішвілі, відомі підходи класичного прогнозування 

динаміки інтегральних індексів (за допомогою поліномів, регресійних рівнянь) 

дискредитують взагалі економіко-математичне моделювання та вихолощують 

складність такого багатовимірного поняття, як економічна безпека або сталий 

розвиток [61, с. 9]. Методи класичного прогнозування тут є недоречними через 

тривалі тенденції, тому потрібне застосування інших підходів. 

Як зазначено в роботі [61, с. 84], «… Визначення динаміки інтегральних 

індексів сталого розвитку та їх відхилень від порогових значень … обумовлює 

необхідні регуляторні дії та уможливлює наукове обґрунтування стратегічних 

орієнтирів для різних сценаріїв стратегій розвитку. Після одержання динаміки 

інтегрального індексу стану економічної системи необхідно визначити 

стратегічну мету … залежно від співвідношення значення інтегрального 

індексу з інтегральними пороговими значеннями, які характеризують 

оптимальний, передкризовий, кризовий … стан економічної системи …». 

Визначення стратегічних цілей зумовлює потребу в розв’язку задачі 

послідовної декомпозиції інтегрального індексу – необхідності синтезу значень 

спочатку на рівні окремих складових сталого розвитку, а потім – на рівні 

індикаторів кожної його складової для знаходження інтегрального індексу в 

заданих межах. Розв’язок такої задачі дозволяє з урахуванням чутливості 

складових або індикаторів, вагових коефіцієнтів впливу й адаптивних методів 
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регулювання з теорії управління визначити необхідні величини складових СР та 

їх індикаторів протягом періоду прогнозування в кожному році.  

Результатом такої послідовної декомпозиції інтегрального індексу є 

«…наукове обґрунтування стратегічних орієнтирів ключових макропоказників, 

які забезпечують бажаний рівень розвитку та є основою стратегічного 

планування прискореного розвитку країни ...» [61, с. 84].  

Схему адаптивної системи регулювання рівня сталого розвитку з 

еталонною моделлю для обґрунтування стратегічних сценаріїв сталого 

розвитку наведено на рисунку 3.1. Вхідними даними адаптивної системи 

регулювання (у даному випадку – рівня сталого розвитку залізничного 

транспорту) є розраховані та прогнозні індикатори макроекономічної моделі 

загальної економічної рівноваги «Альфа» [179] та дані Держстату України. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема адаптивної системи регулювання з еталонною моделлю 

За даними джерела [61, с. 85]. 

 

«…Еталонна модель є аналоговою моделлю бажаної динамічної або 

статичної характеристики всієї системи регулювання. Адаптивність системи 

досягається включенням, крім еталонної моделі, також механізму 

налаштування її параметрів з урахуванням обмежень значень індикаторів за 

максимальними та мінімальними значеннями …» [61, с. 84].  
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Керуючий пристрій, оцінюючи похибку, адаптується так, щоб зменшити 

її сигнал до нуля. У результаті цього одержуємо стратегічні значення складових 

та індикаторів об’єкта безпеки, що забезпечують визначені сценарії розвитку в 

кожному році. Основу реалізації становить оптимальний градієнтний метод 

[235] з вибором оптимального кроку оптимізації за методом Ньютона-Рафсона 
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де |||| x  − евклідова норма вектора x , що визначається як 22
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2

1 ...|||| nxxxx  . 

 

Отже, основне завдання регулювання складових інтегрального індексу 

сталого розвитку залізничного транспорту й окремих індикаторів кожної 

складової полягає у визначенні таких їх значень у сукупності, щоб забезпечити 

перебування інтегрального показника в межах заданих порогових (а краще – 

оптимальних) значень [61, с. 86]. 

Виходячи з вищевикладеного основним принципом роботи механізму 

налаштування є мінімізація квадратичної функції похибки та її похідних. При 

цьому передбачається, що всі функції є безперервними та, як мінімум, двічі 

диференційованими:                                       

2

,,,

2

,_ )()( ,3,2,1 зад

t

a

tекол

a

tсоц

a

tекон

зад

ttзтcpt IIIIIIF ttt  ,                                (3.2) 

де tF  − звичайна функція параметрів. 

 

З урахуванням цього необхідна умова існування відносного екстремуму 

полягає в тому, щоб часткові похідні цієї функції за всіма змінними одночасно 

дорівнювали нулю: 

0
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F
FgradF .                                                        (3.3) 

Однак у зв’язку з наявністю обмежень (вектора порогових значень 

індикаторів) одержане рішення буде не оптимальним, а субоптимальним, 

оскільки деякі складові вектора градієнта можуть не дорівнювати нулю, тому 

ця задача переходить від класу звичайного математичного аналізу до класу 
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задач математичного програмування – нелінійної параметричної оптимізації 

[236-238]. 

 

 

3.3 Моделювання та прогнозування стратегічних сценаріїв сталого 

розвитку залізничного транспорту в безпековому вимірі  

 

Визначення динаміки інтегральних індексів складових сталого розвитку 

залізничного транспорту (рисунки 2.4, 2.5) та їх відхилень від середніх 

оптимальних значень потребує регуляторних дій і створює базу для наукового 

обґрунтування стратегічних орієнтирів для різних сценаріїв стратегій розвитку.  

Після визначення динаміки інтегрального індексу сталого розвитку 

залізничного транспорту необхідно поставити стратегічні цілі залежно від 

співвідношення величини інтегрального індексу й інтегральних порогових 

значень для різних сценаріїв розвитку – етап цілепокладання (рисунок 3.2). 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Динаміка інтегрального індексу сталого розвитку залізничого 

транспорту зі стратегічними цілями  

Розраховано автором. Пунктиром позначено стратегічні цілі різних сценаріїв. 

 

Розглянемо детально сценарії сталого розвитку залізничного транспорту.  

1. Інерційні сценарії за існуючими диспропорціями сталого розвитку:  
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реалістичний – мінімальний приріст інтегрального індексу між нижнім 

оптимальним і нижнім пороговим значеннями до рівня 0,47 розраховується за 

формулою 

)(5,0 ниж

опт

нмж

пор

задане

t ІІI  ;                                          (3.4) 

оптимістичний – досягнення інтегрального індексу сталого розвитку до 

рівня 0,5819 (нижнього оптимального значення):  

ниж

опт

задане

t ІI  .                                                  (3.5) 

 

II. Збалансований сценарій:  

повноцінний – приріст інтегрального індексу сталого розвитку до рівня 

0,668, що відповідатиме середньому оптимальному значенню інтегрального 

вектора порогових значень, розраховується за формулою 

)(5,0 верх

опт

нмж

опт

задане

t ІІI  .                                               (3.6) 

 

Із застосуванням стандартної процедури стратегування «Strategy», 

розробленої в Інституті економіки промисловості НАН України мовою 

програмування С++, можна одержати стратегічні значення складових  

та індикаторів розвитку залізничного транспорту в кожному році,  

моніторинг яких дозволяє визначати ефективність управління сталим 

розвитком.  

Стандартна процедура «STRATEGY» застосовується в такий спосіб: 

),,,,,,,,,( minmax21min funcepsppfxnnfPstrategyF zad ,               (3.7) 

 

де 
minF  − результуюча похибка рішення; 

Р − вектор нормованих індикаторів інтегрального індексу, з якого 

починається стратегування (вихідний вектор шуканих значень індикаторів, що 

відповідають заданому значенню інтегрального індексу); 

f  − поточне значення інтегрального індексу; 

1n  − початковий номер індикатора; 

2n  − кінцевий номер індикатора; 
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zadf  − задане значення інтегрального індексу;  

maxp  − вектор нормованих максимальних значень настроювальних 

індикаторів; 

minp  − вектор нормованих мінімальних значень настроювальних індикаторів; 

eps  − задана похибка рішення; 

func  − покажчик на функцію, що викликається для обчислення критерію 

оптимізації. 

 

Початковий вектор нормованих індикаторів, вихідний вектор нормованих 

шуканих значень індикаторів і вихідний вектор шуканих значень індикаторів у 

природних одиницях вимірювання через застосування зворотної процедури 

нормування виводиться на друк для подальших розрахунків макропоказників. 

Результати розрахунку стратегічних орієнтирів на рівні складових 

сталого розвитку залізничного транспорту України для різних сценаріїв 

стратегій розвитку, одержані за допомогою запропонованого підходу 

(інтегральної згортки індикаторів і складових розвитку, визначення 

стратегічних цілей та адаптивного методу регулювання), наведено в 

таблиці 3.8.  

У підсумку рівень відхилення фактичних інтегральних індексів та 

індикаторів функціональних складових від їх стратегічних значень визначатиме 

ефективність (дієвість) управління реалізацією стратегії сталого розвитку 

залізничного транспорту України.  

Спочатку така процедура проводиться на рівні складових розвитку, а 

потім на рівні індикаторів кожної складової, тобто здійснюється послідовна 

декомпозиція інтегрального індексу, результатом якої є наукове обґрунтування 

стратегічних орієнтирів ключових макропоказників, які забезпечують бажаний 

рівень розвитку та становлять основу стратегічного планування прискореного 

розвитку галузі залізничного транспорту [239]. 
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Таблиця 3.8 – Стратегічні орієнтири інтегральних індексів сталого розвитку залізничного транспорту на рівні окремих 

складових на 2018-2027 рр. 
1 
 

Складові розвитку 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Реалістичний сценарій (інерційний) 

Сталий розвиток 0,3363 0,3498 0,3646 0,3793 0,3941 0,4088 0,4236 0,4384 0,4531 0,4700 

Соціальна 0,2437 0,2607 0,2794 0,2981 0,3168 0,3355 0,3541 0,3728 0,3913 0,4114 

Екологічна 0,5038 0,5125 0,5224 0,5326 0,5431 0,5539 0,5650 0,5763 0,5879 0,6006 

Економічна: 0,2866 0,2955 0,3055 0,3158 0,3262 0,3369 0,3477 0,3586 0,3697 0,3818 

- виробнича 0,1987 0,2069 0,2161 0,2257 0,2354 0,2454 0,2555 0,2658 0,2763 0,2878 

- логістична 0,4890 0,4920 0,4954 0,4990 0,5028 0,5068 0,5110 0,5153 0,5198 0,5249 

- технологічна 0,2694 0,2799 0,2913 0,3033 0,3157 0,3283 0,3412 0,3542 0,3675 0,3822 

Оптимістичний сценарій (інерційний) 

Сталий розвиток 0,3363 0,3623 0,3896 0,4169 0,4442 0,4715 0,4988 0,5261 0,5534 0,5819 

Соціальна 0,2437 0,2766 0,3112 0,3457 0,3801 0,4143 0,4484 0,4822 0,5158 0,5508 

Екологічна 0,5038 0,5209 0,5399 0,5560 0,5809 0,6025 0,6248 0,6476 0,6709 0,6957 

Економічна: 0,2866 0,3040 0,3231 0,3428 0,3630 0,3836 0,4046 0,4258 0,4472 0,4697 

- виробнича 0,1987 0,2147 0,2324 0,2509 0,2700 0,2895 0,3094 0,3296 0,3501 0,3718 

- логістична 0,4890 0,4949 0,5017 0,5091 0,5171 0,5256 0,5347 0,5442 0,5542 0,5651 

- технологічна 0,2694 0,2895 0,3119 0,3353 0,3595 0,3844 0,4098 0,4356 0,4618 0,4895 

Повноцінний сценарій (збалансований) 

Сталий розвиток 0,3363 0,3726 0,4093 0,4461 0,4828 0,5195 0,5562 0,5929 0,6296 0,6680 

Соціальна 0,2437 0,2882 0,3346 0,3809 0,4273 0,4737 0,5200 0,5664 0,6127 0,6609 

Екологічна 0,5038 0,5200 0,5356 0,5512 0,5669 0,5825 0,5981 0,6137 0,6294 0,6445 

Економічна: 0,2866 0,3319 0,3770 0,4222 0,4674 0,5126 0,5577 0,6029 0,6481 0,6971 

- виробнича 0,1987 0,2545 0,3120 0,3696 0,4271 0,4846 0,5421 0,5997 0,6572 0,7158 

- логістична 0,4890 0,5211 0,5547 0,5882 0,6219 0,6555 0,6891 0,7227 0,7563 0,7914 

- технологічна 0,2694 0,3052 0,3415 0,3777 0,4139 0,4501 0,4863 0,5226 0,5588 0,6049 
1  

Розраховано автором. 
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Наступним кроком визначення стратегічних орієнтирів є використання 

одержаних інтегральних індексів складових соціо-еколого-економічного 

розвитку як еталонних значень, формування критерію якості (3.4-3.6) та 

розв’язок оберненої задачі для обґрунтованого визначення бажаних значень 

індикаторів кожної складової розвитку за методом адаптивного регулювання 

(див. рисунок 3.1) з урахуванням динамічних вагових коефіцієнтів впливу 

окремих складових та індикаторів на інтегральний індекс. 

Таким чином, стратегічні орієнтири сталого розвитку та його складові, 

визначені з урахуванням чутливості впливу кожної з них на інтегральний 

індекс, є метою стратегічного планування на середньо- або довгострокову 

перспективу.  

Із використанням відповідних формул обчислення індикаторів кожної 

складової сталого розвитку та формули нормування у зворотному порядку 

можна одержати стратегічні орієнтири ключових показників при 

реалістичному, оптимістичному та збалансованому сценаріях, які разом із 

стратегічними значеннями індикаторів є кінцевою метою регулювання сталого 

розвитку залізничного транспорту (таблиці 3.9-3.11).  

У зв’язку з відсутністю відкритих даних про ВДВ та випуск окремо за 

кожним видом транспорту виконано приблизний розрахунок цих показників, 

суть якого полягає у пропорційному визначенні частки конкретного виду 

транспорту у ВДВ сектору транспорту та зв’язку загалом з урахуванням 

середньозваженої суми вантажо- та пасажирообігу за звітний період. 

Виходячи з вищевикладеного та на основі даних КВЕД-2005 «Діяльність 

транспорту та зв’язку», КВЕД-2010 «Наземний і трубопровідний транспорт» 

ВДВ залізничного транспорту розраховано за такою формулою: 
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Таблиця 3.9 – Стратегічні орієнтири ключових показників сталого розвитку залізничного транспорту при реалістичному 

(інерційному) сценарії на 2018-2027 рр. 
1
 

Показник  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Економічна складова (виробнича безпека) 

Транспортоємність ВВП, приведених ткм на 1 євро ВВП 1,9422 1,9407 1,9393 1,9366 1,9340 1,9309 1,9273 1,9231 1,9183 1,9121 

Середня відстань перевезення вантажів, км 578,09 575,86 573,18 570,25 567,06 563,62 559,91 555,95 551,71 546,81 

Середня відстань перевезення пасажирів, км 181,59 180,72 179,68 178,54 177,30 175,97 174,53 172,99 171,35 169,45 

Обсяг експорту товарів і послуг відносно до ВВП, % 45,210 45,244 45,287 45,339 45,399 45,471 45,554 45,652 45,764 45,906 

Рівень тінізації транспортних послуг, % до ВДВ 34,300 34,278 34,249 34,214 34,174 34,126 34,070 34,005 33,930 33,835 

Економічна складова (логістична безпека) 

Рівень якості залізничної інфраструктури, % 49,060 49,243 49,457 49,683 49,683 50,173 50,435 50,709 50,995 51,317 

Рівень якості портової інфраструктури, % 41,278 41,618 42,012 42,428 42,428 43,322 43,799 44,295 44,810 45,388 

Рівень компетенції у сфері  логістики, % 46,066 46,296 46,563 46,845 46,845 47,455 47,782 48,123 48,477 48,877 

Рівень ефективності митних процедур, % 32,881 33,164 33,493 33,839 33,839 34,583 34,980 35,392 35,821 36,302 

Ступінь орієнтації на клієнта, % 59,471 59,606 59,763 59,929 59,929 60,290 60,483 60,686 60,897 61,136 

Економічна складова (технологічна безпека) 

Інтенсивність перевезення вантажів, млн ткм на 1 км 9,4177 9,4252 9,4364 9,4516 9,4715 9,4967 9,5276 9,5640 9,6060 9,6575 

Інтенсивність перевезення пасажирів, млн пас. км на 1 км 1,4497 1,4554 1,4638 1,4751 1,4899 1,5085 1,5310 1,5573 1,5873 1,6237 

Щільність шляхів сполучення, 1/км 0,0367 0,0370 0,0374 0,0380 0,0388 0,0397 0,0408 0,0421 0,0436 0,0453 

Кількість транспортних подій, на 100 млн ткм 0,2581 0,2575 0,2566 0,2554 0,2538 0,2518 0,2493 0,2464 0,2430 0,2388 

Кількість потерпілих, на 100 млн пас. км 0,4776 0,4728 0,4666 0,4595 0,4516 0,4430 0,4338 0,4242 0,4144 0,4035 

Рівень оновлення основних засобів, % 2,7560 2,7721 2,7961 2,8283 2,8702 2,9227 2,9859 3,0595 3,1428 3,2432 

Соціальна складова 

Рівень зайнятості населення в галузі ЗТ, % 1,3386 1,3263 1,3114 1,2949 1,2770 1,2578 1,2374 1,2113 1,1937 1,1686 

Коефіцієнт рухливості населення, кількість поїздок на 

1 особу 3,7379 4,3149 4,9614 5,6191 6,2838 6,9528 7,6233 8,4357 8,9610 9,6825 

Питома вага оплати праці у випуску 0,1827 0,1853 0,1884 0,1919 0,1957 0,1998 0,2042 0,2098 0,2136 0,2190 

Рівень тіньової заробітної плати, % 109,10 106,59 103,72 100,76 97,738 94,665 91,563 87,782 85,326 81,941 

Екологічна складова 

Коефіцієнт електрифікації залізниць 0,4753 0,4829 0,4917 0,5008 0,5103 0,5202 0,5304 0,5409 0,5517 0,5637 

Обсяг викидів діоксиду вуглецю, кг/особу 7,3338 7,1803 7,0028 6,8157 6,6195 6,4143 6,2004 5,9782 5,7477 5,4887 

Рівень кінцевого енергоспоживання, КВт·год./особу 163,24 160,65 157,71 154,66 151,53 148,30 144,99 141,62 138,18 134,37 
1 

Розраховано автором. 
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Таблиця 3.10 – Стратегічні орієнтири ключових показників сталого розвитку залізничного транспорту при 

оптимістичному (інерційному) сценарії на 2018-2027 рр. 
1
 

Показник  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Економічна складова (виробнича безпека) 

Транспортоємність ВВП, приведених ткм на 1 євро ВВП 1,9422 1,9392 1,9349 1,9290 1,9213 1,9111 1,8982 1,8818 1,8617 1,8362 

Середня відстань перевезення вантажів, км 578,09 573,61 568,06 561,63 554,30 546,07 536,95 526,99 516,24 504,19 

Середня відстань перевезення пасажирів, км 181,59 179,85 177,69 175,19 172,35 169,16 165,63 161,77 157,61 152,95 

Обсяг експорту товарів і послуг відносно до ВВП, % 45,210 45,280 45,380 45,515 45,694 45,928 46,228 46,604 47,064 47,646 

Рівень тінізації транспортних послуг, % до ВДВ 34,300 34,253 34,187 34,097 33,977 33,820 33,619 33,366 33,055 32,660 

Економічна складова (логістична безпека) 

Рівень якості залізничної інфраструктури, % 49,060 49,424 49,845 50,315 50,821 51,366 51,948 52,566 53,217 53,935 

Рівень якості портової інфраструктури, % 41,278 41,950 42,724 43,580 44,497 45,476 46,514 47,606 48,750 50,001 

Рівень компетенції у сфері  логістики, % 46,066 46,521 47,047 47,632 48,262 48,938 49,658 50,421 51,224 52,106 

Рівень ефективності митних процедур, % 32,881 33,441 34,086 34,798 35,561 36,375 37,237 38,145 39,094 40,131 

Ступінь орієнтації на клієнта, % 59,471 59,738 60,048 60,394 60,769 61,172 61,605 62,066 62,553 63,092 

Економічна складова (технологічна безпека) 

Інтенсивність перевезення вантажів, млн ткм на 1 км 9,4177 9,4345 9,4650 9,5129 9,5800 9,6657 9,7685 9,8867 10,019 10,171 

Інтенсивність перевезення пасажирів, млн пас. км на 1 км 1,4497 1,4623 1,4850 1,5203 1,5688 1,6295 1,7004 1,7800 1,8666 1,9637 

Щільність шляхів сполучення, 1/км 0,0367 0,0374 0,0385 0,0403 0,0427 0,0456 0,0489 0,0525 0,0564 0,0607 

Кількість транспортних подій, на 100 млн ткм 0,2581 0,2568 0,2543 0,2505 0,2451 0,2382 0,2299 0,2204 0,2098 0,1976 

Кількість потерпілих, на 100 млн пас. км 0,4776 0,4676 0,4541 0,4380 0,4204 0,4019 0,3831 0,3642 0,3455 0,3260 

Рівень оновлення основних засобів, % 2,7560 2,7919 2,8564 2,9559 3,0914 3,2589 3,4525 3,6670 3,8981 4,1542 

Соціальна складова 

Рівень зайнятості населення в галузі ЗТ, % 1,3386 1,3138 1,2826 1,2468 1,2073 1,1648 1,1201 1,0736 1,0258 0,9746 

Коефіцієнт рухливості населення, кількість поїздок на 

1 особу 3,7379 4,8616 6,0816 7,3193 8,5581 9,7887 11,006 12,206 13,389 14,611 

Питома вага оплати праці у випуску 0,1827 0,1879 0,1945 0,2022 0,2107 0,2199 0,2296 0,2399 0,2504 0,2618 

Рівень тіньової заробітної плати, % 109,10 104,17 98,661 92,972 87,210 81,441 75,705 70,025 64,409 58,597 

Екологічна складова 

Коефіцієнт електрифікації залізниць 0,4753 0,4903 0,5074 0,5257 0,5451 0,5655 0,5867 0,6087 0,6314 0,6558 

Обсяг викидів діоксиду вуглецю, кг/особу 7,3338 7,0306 6,6800 6,2984 5,8878 5,4497 4,9858 4,4978 3,9870 3,4289 

Рівень кінцевого енергоспоживання, КВт·год./особу 163,24 158,17 152,49 146,50 140,26 133,81 127,17 120,39 113,47 106,11 
1 

Розраховано автором. 
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Таблиця 3.11 – Стратегічні орієнтири ключових показників сталого розвитку залізничного транспорту при повноцінному 

(збалансованому) сценарії на 2018-2027 рр. 
1
 

Показник  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Економічна складова (виробнича безпека) 

Транспортоємність ВВП, приведених ткм на 1 євро ВВП 1,9422 1,7771 1,5974 1,4177 1,2380 1,0584 0,8787 0,6990 0,5193 0,3250 

Середня відстань перевезення вантажів, км 578,09 538,03 497,80 457,57 417,33 377,10 336,87 296,64 256,40 216,00 

Середня відстань перевезення пасажирів, км 181,59 168,90 156,11 143,32 130,53 117,74 104,95 92,167 79,378 66,500 

Обсяг експорту товарів і послуг відносно до ВВП, % 45,210 45,187 45,163 45,140 45,117 45,093 45,070 45,047 45,023 45,000 

Рівень тінізації транспортних послуг, % до ВДВ 34,300 31,922 29,500 27,078 24,656 22,233 19,811 17,389 14,967 13,000 

Економічна складова (логістична безпека) 

Рівень якості залізничної інфраструктури, % 49,060 52,233 55,420 58,608 61,796 64,984 68,171 71,359 74,547 77,750 

Рівень якості портової інфраструктури, % 41,278 44,723 47,980 51,238 54,496 57,754 61,011 64,269 67,527 70,600 

Рівень компетенції у сфері  логістики, % 46,066 48,712 51,371 54,029 56,688 59,347 62,006 64,665 67,324 70,000 

Рівень ефективності митних процедур, % 32,881 36,682 40,501 44,319 48,138 51,957 55,776 59,595 63,414 67,250 

Ступінь орієнтації на клієнта, % 59,471 60,794 62,130 63,467 64,804 66,140 67,477 68,814 70,150 71,500 

Економічна складова (технологічна безпека) 

Інтенсивність перевезення вантажів, млн ткм на 1 км 9,4177 9,5005 9,5874 9,6743 9,7612 9,8482 9,9351 10,022 10,109 10,200 

Інтенсивність перевезення пасажирів, млн пас.км на 1 км 1,4497 1,5698 1,7032 1,8366 1,9699 2,1033 2,2366 2,370 2,5034 2,6500 

Щільність шляхів сполучення, 1/км 0,0367 0,0402 0,0451 0,0500 0,0548 0,0597 0,0646 0,0694 0,0743 0,0805 

Кількість транспортних подій, на 100 млн ткм 0,2581 0,2572 0,2563 0,2554 0,2545 0,2536 0,2527 0,2518 0,2509 0,2500 

Кількість потерпілих, на 100 млн пас. км 0,4776 0,4433 0,4068 0,3703 0,3338 0,2973 0,2608 0,2243 0,1877 0,1490 

Рівень оновлення основних засобів, % 2,7560 2,9993 3,2486 3,4979 3,7473 3,9966 4,2459 4,4953 4,7446 5,5000 

Соціальна складова 

Рівень зайнятості населення в галузі ЗТ, % 1,3386 1,2862 1,2324 1,1787 1,1250 1,0712 1,0175 0,9638 0,9101 0,8550 

Коефіцієнт рухливості населення, кількість поїздок на 1 особу 3,7379 5,6640 7,7486 9,8332 11,918 14,002 16,087 18,172 20,256 22,500 

Питома вага оплати праці у випуску 0,1827 0,1950 0,2024 0,2143 0,2262 0,2382 0,2501 0,2620 0,2739 0,2900 

Рівень тіньової заробітної плати, % 109,10 101,25 93,290 85,335 77,379 69,424 61,468 53,513 45,557 37,500 

Екологічна складова 

Коефіцієнт електрифікації залізниць 0,4753 0,4877 0,5004 0,5131 0,5259 0,5386 0,5514 0,5641 0,5769 0,5900 

Обсяг викидів діоксиду вуглецю, кг/особу 7,3338 6,9480 6,4660 5,9840 5,5020 5,0200 4,5380 4,0560 3,5740 3,0000 

Рівень кінцевого енергоспоживання, КВт·год./особу 163,24 160,65 151,19 145,17 139,14 133,11 127,09 121,06 115,04 109,00 
1 

Розраховано автором. 
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де  gglp  − вантажообіг ЗТ, тис. ткм; 

 pplp  − пасажирообіг ЗТ, тис. пас. км; 

 pgpl)(  − приведена продукція ЗТ, приведених тис. ткм; 

ТР

gg lp )(  − вантажообіг по транспорту в цілому, тис. ткм; 

ТР

pplp )(  − пасажирообіг по транспорту в цілому, тис. пас. км; 

 pg

ТРpl)(  − приведена продукція по транспорту в цілому, приведених тис. ткм; 

ТРВДВ  − ВДВ по транспорту в цілому, млрд грн. 

 

Вищезазначене надає можливість розрахувати ще один найважливіший 

індикатор – рівень інвестування в розвиток залізничного транспорту та 

визначити необхідний обсяг капітальних інвестицій у галузь для різних 

сценаріїв розвитку (рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3 – Динаміка ВДВ ЗТ (а), рівня інвестування в розвиток ЗТ (б) та 

капітальних інвестицій у галузі (в) 

Розраховано автором. 
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Згідно з розрахунками найбільший ефект від сталого розвитку 

залізничного транспорту України має місце при застосуванні збалансованого 

сценарію повноцінного сталого розвитку – рівновіддаленості інтегральних 

індексів складових розвитку від їх середніх оптимальних значень. Це 

підтверджує динаміка змін (зменшення, збільшення) показників сталого 

розвитку залізничного транспорту України за 2018-2027 рр. для різних 

сценаріїв (таблиця 3.12).  

 

Таблиця 3.12 – Зміна показників сталого розвитку залізничного транспорту 

України у 2018-2027 рр., разів 
1
 

Показник 
Сценарій розвитку 

реалістичний  оптимістичний повноцінний  

1 2 3 4 

Транспортоємність ВВП 
0,9845  

(–1,55 %) 

0,9455  

(–5,45 %) 

0,1673  

(–83,27 %) 

Середня відстань перевезення 

вантажів  

0,9459  

(–5,41 %) 

0,8722  

(–12,78 %) 

0,3736  

(–62,64 %) 

Середня відстань перевезення 

пасажирів 

0,9331  

(–6,69 %) 

0,8423  

(–15,77 %) 

0,3662  

(–63,38 %) 

Обсяг експорту товарів і послуг 

відносно до ВВП 

1,0154  

(+1,54 %) 

1,0539  

(+5,39 %) 

0,9954  

(–0,46 %) 

Рівень тінізації транспортних 

послуг 

0,9865  

(–1,35 %) 

0,9522  

(–4,78 %) 

0,3790  

(–62,1 %) 

Рівень якості залізничної 

інфраструктури 

1,0460  

(+4,6 %) 

1,0994  

(+9,94 %) 

1,5848  

(+58,48 %) 

Рівень якості портової 

інфраструктури 

1,0996  

(+9,96 %) 

1,2113  

(+21,13 %) 

1,7104  

(+71,04 %) 

Рівень компетенції у сфері  

логістики 

1,0610  

(+6,1 %) 

1,1311  

(+13,11 %) 

1,5196  

(+51,96 %) 

Рівень ефективності митних 

процедур 

1,1040  

(+10,4 %) 

1,2205  

(+22,05 %) 

2,0452  

(+104,5 %) 

Ступінь орієнтації на клієнта 
1,0280  

(+2,8 %) 

1,0609  

(+6,09 %) 

1,2022  

(+20,23 %) 

Інтенсивність перевезення вантажів 
1,0255  

(+2,55 %) 

1,0800  

(+8,0 %) 

1,0831  

(+8,31 %) 

Інтенсивність перевезення 

пасажирів 

1,1200  

(+12,0 %) 

1,3545  

(+35,45 %) 

1,8279  

(+82,79 %) 

Щільність шляхів сполучення 
1,2334  

(+23,34 %) 

1,6536  

(+65,36 %) 

2,1918  

(+119,2 %) 

Кількість транспортних подій 
0,9253  

(–7,47 %) 

0,7654  

(–23,46 %) 

0,9685  

(–3,15 %) 

Кількість потерпілих 
0,8448  

(–15,52 %) 

0,6826  

(–31,74 %) 

0,3120  

(–68,8 %) 

Рівень оновлення основних засобів 
1,1768  

(+17,68 %) 

1,5073  

(+50,73 %) 

1,9956  

(+99,56 %) 
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Продовження таблиці 3.12 
1 2 3 4 

Рівень зайнятості населення в галузі 

ЗТ 

0,8730  

(–12,7 %) 

0,7281 

(–27,19 %) 

0,6387  

(–36,13 %) 

Коефіцієнт рухливості населення 
2,5904  

(+159,0 %) 

3,9089  

(+290,9 %) 

6,0194 

(+501,9 %) 

Питома вага оплати праці у випуску 
1,1989  

(+19,89 %) 

1,4332  

(+43,32 %) 

1,5873  

(+58,73 %) 

Рівень тіньової заробітної плати 
0,7511  

(–24,89 %) 

0,5370  

(–46,29 %) 

0,3437  

(–65,63 %) 

Коефіцієнт електрифікації залізниць 
1,1860  

(+18,6 %) 

1,3798  

(+37,98 %) 

1,2413  

(+24,13 %) 

Обсяг викидів діоксиду вуглецю 
0,7484  

(–25,16 %) 

0,4675  

(–53,25 %) 

0,4091  

(–59,09 %) 

Рівень кінцевого енергоспоживання 
0,8232  

(–17,68 %) 

0,6500  

(–35,0 %) 

0,6677  

(–33,23 %) 
1
 Розраховано автором. 

 

Для оцінки ефективності стратегічних сценаріїв сталого розвитку 

запропоновано формалізований методичний підхід, у рамках якого 

використовується інтегральний критерій ефективності сталого розвитку як 

суми абсолютних відхилень інтегральних індексів складових від точки сталого 

розвитку – середини «гомеостатичного плато». Це дає змогу у процесі 

моніторингу визначати ефективність дій органів влади різного рівня щодо 

розвитку галузі залізничного транспорту. Причому найкращому значенню 

критерію ефективності відповідає «нуль», тобто відсутність відхилень від точок 

сталого розвитку за кожною складовою 

 

СР

еколекол

СР

соцсоц

СР

технолтехнол

СР

логістлогіст

СР

виробвиробt IIIIIIIIIIEf  ,       (3.9) 

 

де виробI
, логістI

, технолI  − інтегральні індекси економічної складової в розрізі 

виробничої, логістичної, технологічної безпеки при діючому розвитку ЗТ; 

СР

виробI
, 

СР

логістI
, 

СР

технолI  − інтегральні індекси економічної складової в розрізі 

виробничої, логістичної, технологічної безпеки при сталому розвитку ЗТ; 

соцI
, еколI  − інтегральні індекси соціальної та екологічної складових при 

діючому розвитку ЗТ; 
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СР

соцI
, 

СР

еколI
   

− інтегральні індекси соціальної та екологічної складових при 

сталому розвитку ЗТ. 

 

На рисунку 3.4 наведено динаміку реальної ВДВ залізничного транспорту 

у цінах 2010 р. і значення критерію ефективності сталого розвитку за різними 

сценаріями. 
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Рисунок 3.4 – Динаміка реальної ВДВ залізничного транспорту (а) та критерію 

ефективності сталого розвитку (б) 

 

Таким чином, досягнення стратегічної цілі для інерційних сценаріїв 

розвитку (значення інтегрального індексу сталого розвитку на рівні між 

нижніми пороговими й оптимальними та нижнім оптимальним) не вирішують 

проблеми досягнення бажаного стану розвитку через збереження існуючих 

диспропорцій сталого розвитку. Однак повноцінний сталий розвиток (значення 

інтегрального індексу сталого розвитку на рівні середнього оптимального) має 

безперечні переваги, що означає повноцінну структурну модернізацію 

залізничного транспорту України. 

З урахуванням вищевикладеного формування системи індикаторів 

сталого розвитку та запровадження його моніторингу, основним завданням 

якого є одержання та моделювання макропоказників, розрахунок, нормування 

індикаторів і визначення інтегральних індексів соціо-еколого-економічного 



165 

 

розвитку для їхнього порівняння зі стратегічними сценаріями, можна вважати 

механізмом і засобом переходу до такого розвитку, що обумовлюватиме 

дієвість самої політики сталого розвитку. 

 

 

3.4 Інституціональне забезпечення сталого розвитку залізничного 

транспорту 

 

Необхідність підтримання економічного зростання, сприяння 

соціальному розвитку та прагнення до екологічної стійкості є тими трьома 

складовими, у напрямі яких необхідно здійснювати кроки для досягнення 

сталого розвитку як країни загалом, так і галузі залізничного транспорту 

зокрема. У контексті стратегічного планування сталого розвитку залізничного 

транспорту з позицій економічної безпеки особливого значення набуває його 

інституціональне забезпечення. Досліджуючи це питання, необхідно мати чітке 

розуміння самого поняття «інституціональне забезпечення».  

У роботі [240] наголошується, що інституціональне забезпечення 

регіонального розвитку складається з інституційно-правового, інституційно-

кадрового та організаційно-інституційного забезпечення. З огляду на це 

інституціональне забезпечення сталого розвитку залізничного транспорту  

поєднує інституційно-правове забезпечення (зокрема ухвалення Закону України 

«Про залізничний транспорт»), інституційно-кадрове (від правління 

АТ «Укрзалізниця», директорів департаментів, окремих філій, регіональних 

філій компанії до керівників «лінійного» рівня), а також організаційно-

інституційне (організація ефективної діяльності структурних підрозділів 

залізничного транспорту) [241]. 

Для розуміння суті інституціонального забезпечення сталого розвитку 

залізничного транспорту доцільно звернутися до теорії інституціоналізму.  

Т. Веблен трактує інституцію як настанову, що стосується відносин між 

суспільством і особистістю та виконуваних ними функцій [242].  
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А. Михненко, В. Бакеменко під інституціоналізацією розуміють 

перетворення якогось політичного явища, події, руху на формалізований, 

упорядкований процес, організовану установу з певною структурою відносин, 

ієрархією влади різних рівнів [243]. Вони вважають, що інституціоналізація 

існує тоді, коли виникають упорядковані, спрямовані дії, з’являються спочатку 

лідери, здатні їх організувати та очолити, а потім і постійні управлінські еліти, 

а сам процес піддається управлінню.  

На думку О. Коротич, проблемність інституційного забезпечення 

розвитку публічної влади в українських реаліях полягає в тому, що оновлені 

інститути мають бути створені на основі оновлених інституцій, які, у свою 

чергу, є частиною суспільства із застарілим мисленням або поведінкою, 

орієнтованою на застарілі норми (наприклад, хабарництво), що не 

сприймаються [244]. Звідси випливає відкритий або прихований спротив 

перетворенню старих інститутів на нові, можливо навіть через їх повне 

руйнування. 

Щодо європейського досвіду, то слід відзначити, що в інституційному 

забезпеченні різних аспектів розвитку залізничного транспорту міститься 

джерело його успішної та ефективної реалізації як у розрізі окремих країн, так і 

в рамках ЄС загалом. 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС (далі – Угода про асоціацію), 

яку ратифіковано національним законодавством [245], передбачає 

лібералізацію автомобільного, залізничного транспорту та перевезень 

внутрішніми водними шляхами з метою розширення і зміцнення співпраці 

України з ЄС у галузі транспорту, збільшення ефективності, безпеки та 

надійності транспортного сполучення. 

Транспортні мережі та послуги відіграють ключову роль у поліпшенні 

якості життя громадян країни та зростанні можливостей розвитку 

промисловості. Тому транспорт є однією з ключових сфер співпраці між ЄС та 

Україною, і відповідно до ст. 368 Угоди про асоціацію [246] основна мета такої 

співпраці − сприяння реструктуризації та оновлення транспортного сектору 
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України, поступова гармонізація діючих стандартів і політики з існуючими в 

ЄС. 

Поступове наближення законодавства України до законодавства ЄС в 

галузі залізничного транспорту передбачається за такими напрямами [247]:  

доступ до ринку та інфраструктури (Директива Ради № 91/440/ЄЕС від 

29.07.1991 р. про розвиток залізниць Співтовариства, Директива Ради 

№ 95/18/ЄС від 19.06.1995 р. про ліцензування залізничних підприємств, 

Директива 2001/14/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26.02.2001 р.  

про розділення пропускної здатності залізничної інфраструктури і стягнення 

зборів за користування залізничною інфраструктурою, Регламент (ЄС) № 913/ 

2010 Європейського Парламенту та Ради від 22.09.2010 р. щодо Європейської 

залізничної мережі для конкурентоспроможності вантажних перевезень); 

технічні умови та техніка безпеки (Директива 2004/49/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради від 29.04.2004 р. про безпеку залізниць у Співтоваристві, 

Директива № 2007/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23.10.2007 р. 

про сертифікацію машиністів локомотивів і поїздів у залізничній системі 

Співтовариства); 

стандартизація рахунків та статистики (Регламент Ради (ЄЕС) № 1192/69 

від 26.06.1969 р. про спільні правила стандартизації звітності підприємств 

залізничного транспорту); 

інтероперабельність (Директива № 2008/57/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради від 17.06.2008 р. про інтероперабельність залізничної 

системи в межах Співтовариства); 

комбіновані перевезення (Директива Ради 92/106/ЄЕС від 07.12.1992 р. 

про встановлення спільних правил для окремих видів комбінованих перевезень 

вантажів між державами-членами); 

інші аспекти (Регламент (ЄС) № 1370/2007 Європейського Парламенту та 

Ради від 23.10.2007 р. про громадські пасажирські перевезення залізничним та 

автомобільним транспортом, Регламент Ради (ЄЕС) № 1371/2007 
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Європейського Парламенту та Ради від 23.10.2007 р. про права та обов’язки 

пасажирів, які користуються залізничним транспортом). 

З метою виконання Угоди про асоціацію протягом 2016 р. було здійснено 

заходи щодо реалізації політики європейської інтеграції в галузі транспорту, 

розвитку міжнародних транспортних коридорів і зміцнення потенціалу України 

як транзитної держави: 

1 червня ПАТ «Укрзалізниця» приєдналося до складу Координаційного 

комітету з розвитку Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту, 

який є складовою Нового шовкового шляху і покликаний забезпечити 

транспортний зв’язок із Китаю до країн Західної Європи в обхід Росії. За 

участю залізниць України, Азербайджану, Грузії, Казахстану, Туреччини та 

морських перевізників створено Міжнародний транскаспійський транспортний 

консорціум, який узгоджує спільний наскрізний тариф перевезення; 

14 вересня підписано Угоду між Кабінетом Міністрів України та урядом 

Грузії про організацію прямого міжнародного залізнично-поромного 

сполучення між портами Чорноморськ, Батумі та Поті;  

4 листопада підписано Угоду про комбіновані перевезення між Україною 

та Туреччиною для збільшення мультимодальних перевезень у Чорному морі; 

21-22 листопада проведено засідання Постійного секретаріату 

Міжурядової комісії ТРАСЕКА і під головуванням України розроблено 

Дорожню карту з розвитку коридору «Європа–Кавказ–Азія». 

У 2017-2019 рр. було проведено таку роботу з наближення законодавства 

України до законодавства ЄС у галузі залізничного транспорту: 

1. На виконання вимог чинного законодавства [123; 124; 248] 

Мінінфраструктури спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань 

транспорту за участю фахівців АТ «Укрзалізниця» та бізнесу розроблено 

проєкт Закону України «Про залізничний транспорт України» (далі – 

законопроєкт), який передбачає нову структуру взаємовідносин між 

учасниками процесу залізничних перевезень, утворює нову модель державного 

управління залізничним транспортом, забезпечує державне регулювання 
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тарифів на залізничну інфраструктуру як монопольну складову ринку; 

запроваджує вільне тарифоутворення в нерегульованій державою сфері. 

Уперше законопроєкт було подано до Кабінету Міністрів України в порядку 

законодавчої ініціативи для розгляду Верховною Радою України 05.05.2016 р. 

У лютому 2017 р. його було повернуто на доопрацювання ініціатору внесення 

із зауваженнями Головного науково-експертного управління Верховної Ради 

України, Комітету з питань бюджету Верховної Ради України, Міністерства 

фінансів України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної 

політики України, Антимонопольного комітету України, Інституту 

законодавства Верховної Ради України, ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування» НАН України. 

За результатами спільної роботи фахівців Мінінфраструктури, Комітету 

Верховної Ради України з питань транспорту, АТ «Укрзалізниця» та бізнесу 

було розроблено новий проєкт Закону України «Про залізничний транспорт 

України», який внесено на розгляд Верховної Ради України у листопаді 2017 р. 

(реєстраційний номер 7316) та було розглянуто на засіданні Верховної Ради 

України 18.10.2018 р. Однак, незважаючи на підтримку законопроєкту під час 

дискусій усіма фракціями депутатів, за результатами голосування його було 

відхилено та знято з розгляду. 

У листопаді-грудні 2018 р. у Комітеті Верховної Ради України з питань 

транспорту відбулися робочі зустрічі щодо розгляду пропозицій Американської 

торгової палати та Європейської бізнес-асоціації до законопроєкту за участі 

народних депутатів України, представників Мінінфраструктури, 

АТ «Укрзалізниця». За результатами обговорення нову редакцію проєкту 

Закону України «Про залізничний транспорт України» внесено на розгляд 

Верховною Радою України в січні 2019 р. (реєстраційний номер 9512), а після 

доопрацювання подано повторно в порядку законодавчої ініціативи 

06.09.2019 р. 

З урахуванням тривалого часу перебування проєкту на розгляді 

Верховною Радою України постає потреба в підвищенні ефективності роботи 
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Мінінфраструктури, Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та 

інфраструктури, Комітету Верховної Ради України з питань європейської 

інтеграції щодо його ухвалення, що уможливить подальший процес виконання 

Угоди про асоціацію у сфері залізничного транспорту. 

Слід зауважити, що нова редакція нормативного документа передбачає 

імплементацію 6 директив та 2 регламентів ЄС відповідно до Додатка XXXIІ 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Імплементація відповідних актів 

законодавства ЄС передбачає забезпечення прозорості та недискримінаційного 

доступу до інфраструктури залізничного транспорту всіх підприємств, 

поліпшення послуг залізничних перевезень пасажирів і сприяння інтеграції 

залізничної системи України в залізничну систему Співтовариства. 

Ухвалення Закону України «Про залізничний транспорт України» стане 

фундаментом напрацювання та прийняття нової нормативно-правової бази 

функціонування залізничної галузі, зокрема правил доступу до інфраструктури, 

нової процедури доступу до ринку – ліцензування, сертифікації безпеки, 

допуску машиністів локомотивів тощо. 

2. У грудні 2018 р. Кабінетом Міністрів України схвалено План дій з 

корпоративного управління АТ «Укрзалізниця», за результатом якого 

консультантами з Deloitte було підготовлено моніторинговий звіт. 

3. У червні 2019 р. Кабінетом Міністрів України затверджено засади 

здійснення державної власності щодо АТ «Укрзалізниця», де визначено головні 

цілі та пріоритети, згідно з якими держава здійснює повноваження з управління 

корпоративними правами щодо Товариства, очікувані результати діяльності у 

2020-2023 рр., а також ключові принципи та механізми корпоративного 

управління Товариством [249]. 

4. У грудні 2019 р. Кабінетом Міністрів України затверджено план 

заходів щодо реформування залізничного транспорту [250], у якому визначено 

основні заходи, відповідальні виконавці та строк виконання таких завдань:  

забезпечення відкриття ринку залізничних перевезень;  

пасажирські перевезення залізничним транспортом; 
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безпека перевезень і технічна політика (інтероперабельність) 

залізничного транспорту; 

структурні реформи АТ «Укрзалізниця», підготовка товариства до 

запуску конкурентного ринку залізничних перевезень. 

5. У грудні 2019 р. Кабінетом Міністрів України затверджено порядок про 

реалізацію експериментального проєкту щодо допуску приватних локомотивів 

до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального 

користування [251]. Відповідно до цього у березні 2020 р. затверджено 

Тимчасове положення про порядок допуску приватних локомотивів до роботи 

окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування [252], а 

в квітні утворено Комісію з відбору учасників експериментального проєкту і 

дільниць залізничних колій для курсування приватних локомотивів [253]. 

6. З урахуванням коментарів європейських експертів розроблено 

попередній проєкт Ліцензійних умов діяльності з перевезення залізничним 

транспортом (ліцензія перевізника) відповідно до Директиви Ради № 95/18/ЄС 

від 19.06.1995 р. 

7. Розпочато роботу щодо запровадження пілотного проєкту 

контрактного замовлення суспільно важливих послуг з перевезення пасажирів 

залізничним транспортом відповідно до Регламенту ЄС 1370/2007/ЄС. У 

проєкті беруть участь фахівці Мінінфраструктури, АТ «Укрзалізниця», 

представники Дніпропетровської ОДА, Запорізької ОДА та Європейського 

інвестиційного банку. 

8. За інформацією Мінінфраструктури наразі спільно з європейськими 

експертами проводиться робота щодо розробки методики визначення плати за 

доступ до залізничної інфраструктури, методичних рекомендацій для розробки 

залізничними підприємствами систем управління безпекою, правил 

рівноправного доступу до залізничної інфраструктури. 

В АТ «Укрзалізниця» триває робота з формування нової бізнес-моделі 

розвитку та визначення ключових пріоритетів щодо внутрішніх трансформацій, 

утворення вертикально інтегрованих виробничо-технологічних вертикалей, 
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соціального та організаційного розвитку. Головним завданням 

АТ «Укрзалізниця» є забезпечення сталого розвитку України за рахунок 

надання якісних і доступних транспортних та логістичних послуг на основі 

принципів соціальної та екологічної відповідальності, а також ефективної 

моделі управління компанією, яка відповідатиме викликам сьогодення з 

урахуванням майбутніх потреб економіки і населення. Стратегія розвитку 

АТ «Укрзалізниця» передбачає формування цільової бізнес-моделі, яка 

будується на бізнес-вертикалях зі своїми стратегічними цілями (вантажні 

перевезення і логістика, пасажирські перевезення, інфраструктура, виробництво 

та сервіс). Це уможливлює поліпшення ефективності управління; чіткий 

розподіл за напрямами ринку; персональну відповідальність керівників за 

напрям діяльності; збільшення гнучкості та швидкості прийняття рішень, а 

також зменшення операційних витрат. 

Запропоновано безпосередньо пов’язувати критичні загрози, інституційні 

заходи та визначені сценарії розвитку, тобто застосовувати системний підхід до 

забезпечення реалізації сценаріїв розвитку залізничного транспорту. 

Розроблено інституційні заходи за кожною бізнес-вертикаллю 

АТ «Укрзалізниця», спрямовані на подолання (нейтралізацію) виявлених загроз 

та, як наслідок, досягнення стратегічних значень головних економічних 

макропоказників для визначених сценаріїв розвитку залізничного транспорту:  

реалістичного – 14 заходів (таблиця 3.14); оптимістичного – 27 заходів (таблиця 

3.15), повноцінного (збалансованого) – 37 заходів (таблиця 3.16). 

Інституціональне забезпечення сталого розвитку залізничного транспорту 

необхідно розглядати лише в контексті євроінтеграційного курсу України. 

Отже, наразі існують певні передумови для досягнення успіху на шляху 

до внутрішніх перетворень у галузі залізничного транспорту, які стануть одним 

із чинників для забезпечення повноцінного сталого розвитку виробничої 

інфраструктури національної економіки. 
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Таблиця 3.14 – Інституційні заходи спрямовані на досягнення стратегічних значень головних (економічних) 

макропоказників для реалістичного сценарію розвитку залізничного транспорту 
1
 

Інституційні заходи (за бізнес-вертикалями АТ «Укрзалізниця») 
Головні макропоказники сталого 

розвитку залізничного транспорту 

Стратегічні значення 

2018 р. 2027 р. 

1. За вертикаллю «Пасажирські перевезення»: 

1.1 Підвищення тарифів на перевезення пасажирів у приміському сполученні. 

1.2 Використання старопридатних запчастин при ремонті та технічному 

обслуговуванні пасажирських вагонів. 

2. За вертикаллю «Виробництво та сервіс»: 

2.1 Подовження терміну експлуатації 2,1 тис. одиниць литих деталей візків 

вантажних вагонів до 45 років (здійснення дослідження за залишковим ресурсом 

лиття та визначення можливості подовження терміну їх служби). 

2.2 Ремонт і модернізація існуючого тягового рухомого складу.  

2.3 Упровадження приватної тяги. 

2.4 Надання послуг з ремонту 450 вагонів підприємств, не підпорядкованих 

АТ «Укрзалізниця». 

2.5 Збільшення кількості повернень електроенергії в контактну мережу при 

використанні рекуперативного гальмування локомотивом. 

3. За вертикаллю «Вантажні перевезення і логістика»: 

3.1 Збільшення доходів за рахунок використання лотових продажів на 

Prozorro.Продажі (приведення системи тарифоутворення вантажоперевезень у 

відповідність до принципів ринкової економіки). 

3.2 Цільове використання коштів від підвищення тарифів.  

3.3 Оптимізація роботи малодіяльних станцій. 

4. За вертикаллю «Інфраструктура»: 

4.1 Капітальний ремонт та реконструкція верхньої будови колії. 

4.2 Розширення припортової інфраструктури. 

5. Інше: 

5.1 Реалізація металолому. 

5.2 Оптимізація чисельності працівників. 

Загалом – 14 заходів 

Випуск залізничного транспорту, 

млрд грн 
227,8 813,9 

ВДВ залізничного транспорту, млрд 

грн  
104,3 406,9 

Темп приросту ВДВ, % (щорічно) 1,1 5,75 

Транспортоємність ВВП,  

приведених ткм на 1 євро ВВП 
1,942 1,912 

Рівень тінізації транспортних 

послуг, % до ВДВ 
43,5 42,9 

Рівень якості залізничної 

інфраструктури, балів 
49,06 51,32 

Рівень оновлення основних засобів, 

% 
2,76 3,24 

Зайнятість населення в галузі 

залізничного транспорту, млн осіб 
0,219 0,198 

Перевезення пасажирів, млн осіб 157,1 391,1 

Номінальна заробітна плата, 

грн/міс. 
9850 42353 

Тіньова заробітна плата, грн/міс. 10746 34704 

Обсяг викидів діоксиду вуглецю, 

тис. т 
308,2 222,2 

Обсяг енергоспоживання, ГВт·год. 6860 5439 

1
 Складено автором.
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Таблиця 3.15 – Інституційні заходи спрямовані на досягнення стратегічних значень головних (економічних) 

макропоказників для оптимістичного сценарію розвитку залізничного транспорту 
1
 

Інституційні заходи (за бізнес-вертикалями АТ «Укрзалізниця») 
Головні макропоказники сталого 

розвитку залізничного транспорту 

Стратегічні значення 

2018 р. 2027 р. 

1 2 3 4 

1. За вертикаллю «Пасажирські перевезення»: 

1.1 Придбання нових пасажирських вагонів за рахунок коштів державного 

бюджету (до 60 вагонів щорічно). 

1.2 Підвищення тарифів на перевезення пасажирів у приміському сполученні. 

1.3 Збільшення дохідних надходжень від перевезення пасажирів у приміському 

сполученні в поточному періоді на 20% до рівня аналогічного періоду минулого 

року (контроль за недопущенням безквиткового проїзду пасажирів). 

1.4 Використання старопридатних запчастин при ремонті та технічному 

обслуговуванні пасажирських вагонів. 

1.5 Проведення робіт зі збільшенням міжремонтного періоду пасажирських 

вагонів (за рахунок використання деталей зі збільшеним ресурсом). 

2. За вертикаллю «Виробництво та сервіс»: 

2.1 Придбання нових локомотивів із локалізацією виробництва на вітчизняних 

підприємствах на рівні не нижче 20%. 

2.2 Подовження терміну експлуатації 4,3 тис. одиниць литих деталей візків 

вантажних вагонів до 45 років (здійснення дослідження за залишковим ресурсом 

лиття та визначення можливості подовження терміну їх служби). 

2.3 Ремонт і модернізація існуючого тягового рухомого складу.  

2.4 Упровадження приватної тяги. 

2.5 Ремонт вантажних вагонів із використанням комплектуючих українського 

виробництва на вітчизняних вагоноремонтних заводах. 

2.6 Надання послуг з ремонту 850 вагонів підприємств, не підпорядкованих 

АТ «Укрзалізниця». 

2.7 Збільшення кількості повернень електроенергії в контактну мережу при 

використанні рекуперативного гальмування локомотивом. 

2.8 Збільшення ресурсу експлуатації гребнів колісних пар локомотивів за 

рахунок їх плазмового зміцнення 

Випуск залізничного транспорту, 

млрд грн 
227,8 1023,7 

ВДВ залізничного транспорту, млрд 

грн  
104,3 563,1 

Темп приросту ВДВ, % (щорічно) 1,1 8,68 

Транспортоємність ВВП,  

приведених ткм на 1 євро ВВП 
1,942 1,836 

Рівень тінізації транспортних 

послуг, % до ВДВ 
43,5 41,4 

Рівень якості залізничної 

інфраструктури, балів 
49,06 53,94 

Рівень оновлення основних засобів, 

% 
2,76 4,15 

Зайнятість населення в галузі 

залізничного транспорту, млн осіб 
0,219 0,175 

Перевезення пасажирів, млн осіб 157,1 591,5 

Номінальна заробітна плата, 

грн/міс. 
9850 56924 

Тіньова заробітна плата, грн/міс. 10746 33356 

Обсяг викидів діоксиду вуглецю, 

тис. т 
308,2 138,8 

Обсяг енергоспоживання, ГВт·год 6860 4412 
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Продовження таблиці 3.15 

1 2 3 4 

2.9 Упровадження в експлуатацію інтерактивної карти для відстеження руху 

поїздів у режимі реального часу. 

2.10 Скорочення витрат дизельного палива за рахунок упровадження ліміту його 

видачі залежно від обсягів роботи тепловозів по кожному маневровому району 

станцій, що обслуговується. 

3. За вертикаллю «Вантажні перевезення і логістика»: 

3.1 Збільшення доходів за рахунок використання лотових продажів на 

Prozorro.Продажі (приведення системи тарифоутворення вантажоперевезень у 

відповідність до принципів ринкової економіки). 

3.2 Упровадження довгострокових договорів від продажу послуг на перевезення 

вантажів у вагонах АТ «Укрзалізниця». 

3.3 Зближення тарифних класів. Передбачається перенесення переважної 

більшості вантажів І тарифного класу до ІІ тарифного класу та приведення до 

рівня собівартості тарифів на перевезення низьковартісної позакласної групи 

вантажів (прийняття відповідного рішення Мінінфраструктури за погодженням 

із причетними міністерствами). 

3.4 Цільове використання коштів від підвищення тарифів.  

3.5 Оптимізація роботи малодіяльних станцій. 

4. За вертикаллю «Інфраструктура»: 

4.1 Капітальний ремонт та реконструкція верхньої будови колії. 

4.2 Розширення припортової інфраструктури. 

4.3 Упровадження проєктів із модернізації залізничної інфраструктури на 

вантажному напрямі. 

5. Інше: 

5.1 Реалізація металолому. 

5.2 Оптимізація чисельності працівників. 

5.3 Зменшення непропорційно великих сум, передбачених для виплати 

одноразових заохочень за виконання важливих завдань (оптимізація виплат, 

рішення правління АТ «Укрзалізниця»). 

5.4 Відчуження непрофільних активів. 

Загалом – 27 заходів 

   

1
 Складено автором. 
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Таблиця 3.16 – Інституційні заходи спрямовані на досягнення стратегічних значень головних (економічних) 

макропоказників для повноцінного (збалансованого) сценарію розвитку залізничного транспорту 
1
 

Інституційні заходи (за бізнес-вертикалями АТ «Укрзалізниця») 
Головні макропоказники сталого 

розвитку залізничного транспорту 

Стратегічні 

значення 

2018 р. 2027 р. 

1 2 3 4 

1. За вертикаллю «Пасажирські перевезення»: 

1.1 Придбання нових пасажирських вагонів за рахунок коштів державного 

бюджету (до 120 вагонів щорічно). 

1.2 Підвищення тарифів на перевезення пасажирів у приміському сполученні. 

1.3 Збільшення дохідних надходжень від перевезення пасажирів у приміському 

сполученні в поточному періоді на 40% до рівня аналогічного періоду минулого 

року (контроль за недопущенням безквиткового проїзду пасажирів). 

1.4 Компенсація збитків місцевими органами влади за перевезення громадян 

пільгових категорій у приміському сполученні (робота регіональних філій 

АТ «Укрзалізниця» з місцевими органами влади, органами місцевого 

самоврядування щодо компенсації збитків за пільгові перевезення). 

1.5 Використання старопридатних запчастин при ремонті та технічному 

обслуговуванні пасажирських вагонів. 

1.6 Проведення робіт зі збільшенням міжремонтного періоду пасажирських 

вагонів (за рахунок використання деталей зі збільшеним ресурсом). 

1.7 Збільшення сегменту денних перевезень. 

2. За вертикаллю «Виробництво та сервіс»: 

2.1 Придбання нових локомотивів із локалізацією виробництва на вітчизняних 

підприємствах на рівні не менше 45%. 

2.2 Ремонт і модернізація існуючого тягового рухомого складу.  

2.3 Упровадження приватної тяги. 

2.4 Подовження терміну експлуатації 6,5 тис. одиниць литих деталей візків 

вантажних вагонів до 45 років (здійснення дослідження за залишковим ресурсом 

лиття та визначення можливості подовження терміну їх служби). 

2.5 Побудова нових вантажних вагонів та ремонт існуючих із використанням 

комплектуючих українського виробництва на вагоноремонтних заводах. 

2.6 Надання послуг з ремонту 1200 вагонів сторонніх підприємств. 

2.7 Збільшення кількості повернень електроенергії в контактну мережу при 

Випуск залізничного транспорту, 

млрд грн 
227,8 1349,6 

ВДВ залізничного транспорту, млрд 

грн  
104,3 809,7 

Темп приросту ВДВ, % (щорічно) 1,1 13,2 

Транспортоємність ВВП,  

приведених ткм на 1 євро ВВП 
1,942 0,325 

Рівень тінізації транспортних послуг, 

% до ВДВ 
43,5 16,5 

Рівень якості залізничної 

інфраструктури, балів 
49,06 77,5 

Рівень оновлення основних засобів, 

% 
2,76 5,5 

Зайнятість населення в галузі 

залізничного транспорту, млн осіб 
0,219 0,163 

Перевезення пасажирів, млн осіб 157,1 910,8 

Номінальна заробітна плата, грн/міс. 9850 80041 

Тіньова заробітна плата, грн/міс. 10746 30015 

Обсяг викидів діоксиду вуглецю, тис. 

т 
308,2 121,4 

Обсяг енергоспоживання, ГВт·год. 6860 4295 
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Продовження таблиці 3.16 

1 2 3 4 

використанні рекуперативного гальмування локомотивом. 

2.8 Збільшення ресурсу експлуатації гребнів колісних пар локомотивів за 

рахунок їх плазмового зміцнення. 

2.9 Організація роботи диспетчерського апарату регіональних центрів управління 

рухом АТ «Укрзалізниця» із застосуванням інтерактивної карти для відстеження 

руху поїздів у режимі реального часу. 

2.10 Скорочення витрат дизельного палива за рахунок упровадження ліміту його 

видачі залежно від обсягів роботи тепловозів по кожному маневровому району 

станцій; за рахунок здійснення модернізації тепловозів системами попереднього 

підігріву охолоджуючої рідини дизелів; за рахунок посилення контролю за його 

використанням (виконання раптових перевірок звірки даних маршрутів 

машиніста зі швидкостемірними стрічкам, дорожніми відомостями). 

3. За вертикаллю «Вантажні перевезення і логістика»: 

3.1 Збільшення доходів за рахунок використання лотових продажів на 

Prozorro.Продажі (приведення системи тарифоутворення вантажоперевезень у 

відповідність до принципів ринкової економіки). 

3.2 Упровадження довгострокових договорів від продажу послуг на перевезення 

вантажів у вагонах АТ «Укрзалізниця». 

3.3 Зближення тарифних класів. Передбачається перенесення переважної 

більшості вантажів І тарифного класу до ІІ тарифного класу та приведення до 

рівня собівартості тарифів на перевезення низьковартісної позакласної групи 

вантажів (прийняття відповідного рішення Мінінфраструктури). 

3.4 Уніфікація тарифів на перевезення порожніх вагонів (приведення 

коефіцієнтів з-під вивантаження вантажів різних тарифних класів до єдиного 

коефіцієнта (на рівні діючого коефіцієнта з-під вивантаження вантажів ІІ 

тарифного класу). 

3.5 Припинення крос-субсидування пасажирських перевезень за рахунок 

вантажних. 

3.6 Спрощення процедури погодження перевезень та забезпечення відправників 

порожнім рухомим складом для перевезення вантажів. 

3.7 Цільове використання коштів від підвищення тарифів.  

3.8 Збільшення обсягу перевезень вантажів у вагонах АТ «Укрзалізниця» за 

   

 
  1
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Продовження таблиці 3.16 

1 2 3 4 

рахунок заборони використання вантажних вагонів іноземних власників, 

переданих в оренду або оперування резидентам України та не зареєстрованих в 

Автоматизованому банку даних парку вантажних вагонів (АБД ПВ). 

3.9 Оптимізація роботи малодіяльних станцій. 

4. За вертикаллю «Інфраструктура»: 

4.1 Капітальний ремонт та реконструкція верхньої будови колії (на менше 1500 

км щорічно). 

4.2 Розширення припортової інфраструктури. 

4.3 Упровадження проєктів із модернізації залізничної інфраструктури на 

вантажному напрямі (електрифікація дільниць Долинська – Миколаїв – 

Колосовка, Ковель – Ізов – Хрубешов; реконструкція станції Чорноморська з 

укладанням додаткової приймально-відправної колії, дільниці «Блок-пост 5 км» 

перегону Чорноморська-Берегова з улаштуванням другої головної колії з 

виконанням робіт з монтажу контактної підвіски тощо); оптимізація витрат на 

інфраструктуру за рахунок їх зменшення на обслуговування 4 637 км колій у 

зв’язку з припиненням руху. 

4.4 Упровадження проєктів із модернізації залізничної інфраструктури на 

пасажирському напрямі (електрифікація дільниць Черкаси – ім. Т. Шевченка, 

Житомир – Новоград-Волинський, Васильків 1 – Васильків 2 та ін.). 

5. Інше: 

5.1 Розбудова антикорупційного комплаєнсу при методологічній та експертній 

допомозі UNIC. 

5.2 Реструктуризація виробничих, структурних підрозділів АТ «Укрзалізниця». 

5.3 Затвердження на законодавчому рівні відсотка від акцизного податку за 

використане дизельне паливо на перевезення пасажирів та вантажів, який буде 

спрямовано на утримання залізничної інфраструктури.  

5.4 Реалізація металолому. 

5.5 Оптимізація чисельності працівників. 

5.6 Зменшення непропорційно великих сум, передбачених для виплати 

одноразових заохочень за виконання важливих завдань.  

5.7 Відчуження непрофільних активів. 

Загалом – 37 заходів 

   

1
 Складено автором. 
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7
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3.5  Висновки до розділу 3 

 

1 Здійснено критичний огляд регіональних стратегій сталого розвитку, а також 

планів заходів на 2021-2023 роки з реалізації цих стратегій у розрізі 

залізничного транспорту з визначенням недоліків, розглянуто підходи до 

наукового обґрунтування стратегічних орієнтирів сталого розвитку; 

проаналізовано технологію форсайтингу як основи методології стратегічного 

планування. 

2  Розраховано стратегічні орієнтири на рівні складових розвитку залізничного 

транспорту України для різних сценаріїв стратегій розвитку за допомогою 

запропонованого підходу – інтегральної згортки індикаторів і складових 

сталого розвитку, визначення стратегічних цілей та адаптивного методу 

регулювання.  

3 Розроблено формалізований методичний підхід, згідно з яким розраховано 

інтегральний індекс ефективності сталого розвитку залізничного транспорту як 

суму абсолютних відхилень інтегральних індексів складових від точки сталого 

розвитку (середнього значення «гомеостатичного плато»), що дозволяє 

здійснити подальший моніторинг та визначити ефективність рішень і дій 

органів влади різного рівня щодо розвитку галузі залізничного транспорту. 

4  Із використанням прикладної теорії систем, теорії управління, економічної 

кібернетики, методології ідентифікації та стратегування, методів форсайтингу, 

SWOT-аналізу (як однієї із складових форсайтингу) наведено сильні та слабкі 

сторони, можливості та загрози в діяльності АТ «Укрзалізниця». Обґрунтовано, 

що визначення «відстані» від сталого розвитку, на якій перебувають соціальна, 

економічна та екологічна складові, є передумовою формування стратегічного 

бачення сталого розвитку. Порівняння динаміки інтегрального індексу сталого 

розвитку залізничного транспорту з інтегральними пороговими значеннями 

уможливило реалізацію етапу цілепокладання та застосування принципу 

«майбутнє визначається траєкторією в майбутнє». 
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5 Визначено стратегічні орієнтири економічних макропоказників сталого 

розвитку залізничного транспорту при реалістичному, оптимістичному та 

збалансованому сценаріях розвитку (щорічно до 2027 р.), що є метою 

стратегічного планування на середньо- або довгострокову перспективу 

(кінцевою метою регулювання сталого розвитку залізничного транспорту). 

6  У зв’язку з відсутністю відкритих даних про ВДВ та випуск продукції окремо 

за кожним видом транспорту виконано приблизний розрахунок цих показників, 

суть якого полягає у пропорційному визначенні частки конкретного виду 

транспорту у ВДВ сектору «Транспорт і зв’язок» загалом з урахуванням 

середньозваженої суми вантажо- та пасажирообігу за звітний період, що надало 

можливість розрахувати ще один важливий індикатор  – рівень інвестування в 

розвиток залізничного транспорту та визначити необхідний обсяг капітальних 

інвестицій у галузь для різних сценаріїв розвитку. 

7  Розроблено методичний підхід до системного інституційного забезпечення 

стратегічних сценаріїв сталого розвитку, який безпосередньо пов’язує критичні 

загрози, інституційні заходи та стратегічні сценарії розвитку, що уможливлює 

обґрунтування системи необхідних інституційних перетворень і конкретних 

заходів для усунення або пом’якшення впливу загроз на реалізацію визначених 

сценаріїв розвитку. Для кожного стратегічного сценарію сформовано 

відповідний перелік інституційних заходів у розрізі всіх бізнес-вертикалей 

(напрямів діяльності) АТ «Укрзалізниця», які орієнтовані на досягнення 

стратегічних значень головних (економічних) макропоказників розвитку 

залізничного транспорту: для реалістичного − 14 заходів, для оптимістичного – 

27, для збалансованого − 37 заходів. 

 

Основні положення, викладені у третьому розділі, опубліковано в роботах [232, 

234; 239; 247]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне обґрунтування концептуальних 

засад ідентифікації поточного стану сталого розвитку, розроблено теоретико-

методичні та науково-практичні підходи до стратегування сталого розвитку 

виробничої інфраструктури національної економіки, а також рекомендації щодо 

інституційного забезпечення досягнення пріоритетних орієнтирів при реалізації 

стратегій розвитку з позицій безпеки на середньо- та довгострокову 

перспективу на прикладі галузі залізничного транспорту. 

1  Залізничний транспорт як одна з ключових інфраструктурних галузей 

національної економіки має відігравати важливу роль при переході України на 

траєкторію сталого розвитку в умовах упровадження ринкового регулювання 

соціо-еколого-економічних процесів. Результати аналізу складових розвитку 

залізничного транспорту свідчать про небезпечний стан галузі, а саме: низький 

рівень оновлення основних засобів, високий рівень зносу рухомого складу, 

низьку швидкість доставки вантажів, технологічну відсталість її 

інфраструктури тощо. У той же час спостерігається високий рівень 

транспортоємності ВВП і тінізації транспортних послуг, забруднення 

атмосферного повітря, а також вплив інших чинників, що створюють загрози 

безпеці країни в економічному, соціальному й екологічному аспектах.  

2  У традиційному розумінні сталий розвиток розглядається як сукупність 

економічної, соціальної та екологічної складових. У результаті дослідження 

суті цієї категорії стосовно розвитку залізничного транспорту як провідної 

складової виробничої інфраструктури національної економіки встановлено, що 

економічну складову сталого розвитку в даному випадку необхідно 

деталізувати з виокремленням у її структурі виробничої, логістичної та 

технологічної безпеки. Це дозволяє визначити взаємозв’язок структурних 

елементів сталого розвитку з безпекою функціонування залізничного 

транспорту. Запропоновано 23 індикатори сталого розвитку залізничного 

транспорту, які враховують 5 із 17 Національних цілей сталого розвитку країни 
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та пов’язані з рівнями зазначених видів економічної безпеки. Відмітною 

особливістю є наявність тіньових індикаторів (рівень тінізації транспортних 

послуг, рівень тіньової заробітної плати), без яких оцінка стану сталого 

розвитку у вимірі економічної безпеки не відповідатиме реальності. 

3  На основі сучасної парадигми сталого розвитку, у якій на першому плані 

перебуває зміна відносин людини і природи задля розширення можливостей 

економічного зростання при одночасному збереженні й відновленні довкілля, 

встановлено необхідність удосконалення концепції сталого розвитку для 

модернізації залізничного транспорту таким чином, щоб вона базувалася на 

загальному системному уявленні про шляхи переходу від поточного стану 

об’єкта управління до бажаного та методологічних основах вирішення 

багатоаспектних завдань покрокового наближення до траєкторії сталого 

розвитку. Запропоновано до етапів стратегування, які пов’язані з  

ідентифікацією, визначенням дисбалансів і загроз, додати етапи визначення 

структури й індикаторів сталого розвитку, розробки необхідних інституційних 

заходів. Таке бачення створює цілісну концептуальну базу модернізації 

залізничного транспорту в безпековому вимірі для обґрунтування загальних 

напрямів і конкретних заходів щодо вирішення багатоаспектних завдань 

сталого розвитку. 

4  За результатами узагальнення науково-методичних підходів до оцінки рівня 

сталого розвитку різних об’єктів та їх угрупувань, зокрема галузі залізничного 

транспорту, виявлено, що існуючі методи ідентифікації рівня сталого розвитку 

не враховують науково обґрунтовані вагові коефіцієнти оціночних індикаторів 

за їх складовими; відсутнє порівняння цих індикаторів із пороговими 

значеннями, яке дозволило б визначити реальний стан безпеки; стратегічні 

орієнтири відсутні або для їх визначення застосовуються методи 

прогнозування, засновані на трендах, які сформувалися в минулому. Доведено 

необхідність застосування сучасної методології ідентифікації та стратегування, 

що базується на методах нормування, науковому обґрунтуванні векторів 

порогових значень індикаторів, динамічних вагових коефіцієнтів і визначенні 
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стратегічних пріоритетів шляхом синтезу необхідних значень складових та 

індикаторів сталого розвитку. 

5  Формалізація визначення меж безпечного існування виключає суб’єктивізм 

оцінки стану сталого розвитку та наближає до стратегічного бачення 

майбутнього розвитку. Обґрунтовано структурні елементи, індикатори та 

порогові значення складових сталого розвитку залізничного транспорту для 

подальшого порівняння інтегральних індексів з інтегральними пороговими 

значеннями з метою наукового обґрунтування градацій зон безпеки/небезпеки 

та стратегічних цілей. Система індикаторів, у рамках якої розглядаються 

виробнича, логістична, технологічна, соціальна й екологічна складові з позицій 

безпеки, дозволяє більш детально прив’язати заходи стратегії сталого розвитку 

до забезпечення безпечного функціонування залізничного транспорту. Для 

кожного із запропонованих індикаторів визначено вектор порогових значень з 

урахуванням аналогічних індикаторів розвинутих країн ЄС за 2004-2018 рр. 

Порогові значення обґрунтовано відповідно до положень прикладної теорії 

систем, яка визначає оптимальний діапазон функціонування системи як 

«гомеостатичне плато». У результаті застосування методу «t-критерію» шляхом 

побудови функцій щільності ймовірності та розрахунку статистичних 

характеристик розподілу з використанням таблиць Стьюдента визначено 

вектори порогових значень. З урахуванням мінливості чинників розвитку 

вектори порогових значень є непостійними в часі та мають переглядатися кожні 

3-5 років залежно від темпів зміни рівня сталого розвитку залізничного 

транспорту в країнах-членах ЄС. 

6  На основі обраної методології ідентифікації встановлено динаміку 

інтегральних індексів сталого розвитку залізничного транспорту та їх 

відхилення (диспропорції розвитку) від середнього значення «гомеостатичного 

плато» (критерій сталого розвитку), що забезпечує обґрунтовані напрями 

структурної  перебудови стратегічних пріоритетів для переходу на траєкторію 

сталого розвитку. Відхилення інтегральних індексів дозволяє визначити перелік 

і важливість загроз (за віддаленістю від точки сталого розвитку), а розрахунок 
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коефіцієнтів еластичності – вагомість їхнього впливу на рівень сталого 

розвитку. Порівняння в одному масштабі інтегральних індексів сталого 

розвитку з інтегральними пороговими значеннями надає запропонованій 

концепції ще однієї важливої переваги – можливості цілепокладання для різних 

сценаріїв сталого розвитку: реалістичного, оптимістичного та збалансованого. 

Згідно з виконаними розрахунками при застосуванні інерційних сценаріїв 

розвитку залізничного транспорту в умовах діючої техніко-технологічної 

структури економіки відбувається збереження існуючих диспропорцій. Таку 

диспропорцію можливо усунути за допомогою реалізації збалансованого 

сценарію розвитку в безпековому вимірі (рівновіддаленість інтегральних 

індексів від їх середніх оптимальних значень), який має безперечні переваги, 

що означатиме повноцінну структурну перебудову залізничного транспорту 

України на засадах сталого розвитку. 

7  Розроблено формалізований методичний підхід, згідно з яким розраховано 

інтегральний індекс ефективності сталого розвитку залізничного транспорту як 

суму абсолютних відхилень інтегральних індексів складових від точки сталого 

розвитку (середнього значення «гомеостатичного плато»), що дозволяє 

здійснити подальший моніторинг та визначити ефективність рішень і дій 

органів влади різного рівня щодо розвитку галузі залізничного транспорту. У 

зв’язку з відсутністю відкритих даних про ВДВ та випуск продукції окремо за 

кожним видом транспорту виконано приблизний розрахунок цих показників, 

суть якого полягає у пропорційному визначенні частки конкретного виду 

транспорту у ВДВ сектору «Транспорт і зв’язок» загалом з урахуванням 

середньозваженої суми вантажо- та пасажирообігу за звітний період. Це надає 

можливість розрахувати ще один найважливіший індикатор – рівень 

інвестування в розвиток залізничного транспорту та визначити необхідний 

обсяг капітальних інвестицій у галузь для різних сценаріїв розвитку. 

8  Із використанням прикладної теорії систем, теорії управління, економічної 

кібернетики, методології ідентифікації та стратегування, методів форсайтингу, 

SWOT-аналізу (як однієї із складових форсайтингу) наведено сильні та слабкі 
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сторони, можливості та загрози в діяльності АТ «Укрзалізниця». Для 

розрахунку стратегічних значень складових та індикаторів застосовано метод 

адаптивного регулювання з теорії управління, що дало змогу науково 

обґрунтувати бажані значення індикаторів і макропоказників за принципом 

«майбутнє визначається траєкторією в майбутнє». На основі цього розроблено 

стратегічні сценарії сталого розвитку залізничного транспорту на 

середньострокову перспективу до 2027 р.: реалістичний (досягнення 

середнього значення між нижнім пороговим та нижнім оптимальним) – ВДВ 

галузі залізничного транспорту становить 406,9 млрд грн, щорічний темп 

приросту − 5,75%, рівень інвестування до випуску − 12,2%, обсяг інвестицій у 

галузь – 99,3 млрд грн; оптимістичний (досягнення нижнього оптимального 

значення) – ВДВ становить 563,1 млрд грн, щорічний темп приросту − 8,68%, 

рівень інвестування до випуску − 12,79%, обсяг інвестицій − 131,0 млрд грн; 

збалансований (досягнення середнього оптимального значення) – ВДВ 

становить 809,7 млрд грн, щорічний темп приросту − 13,2%, рівень 

інвестування до випуску − 13,9%, обсяг інвестицій − 187,6 млрд грн. 

Визначені щорічні індикатори та макроекономічні показники сталого розвитку 

залізничного транспорту в натуральних одиницях виміру, розраховані для  

реалістичного, оптимістичного та збалансованого сценаріїв розвитку, є 

стратегічними орієнтирами для регулювання сталого розвитку залізничного 

транспорту. 

9  Розроблено методичний підхід до системного інституційного забезпечення 

стратегічних сценаріїв сталого розвитку, який безпосередньо пов’язує критичні 

загрози, інституційні заходи та стратегічні сценарії розвитку, що уможливлює 

обґрунтування системи необхідних інституційних перетворень і конкретних 

заходів для усунення або пом’якшення впливу загроз на реалізацію визначених 

сценаріїв розвитку. Для кожного стратегічного сценарію сформовано 

відповідний перелік інституційних заходів у розрізі всіх бізнес-вертикалей 

(напрямів діяльності) АТ «Укрзалізниця», які орієнтовані на досягнення 

стратегічних значень головних (економічних) макропоказників розвитку 
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залізничного транспорту: для реалістичного − 14 заходів, для оптимістичного – 

27, для збалансованого − 37 заходів. Реалізація запропонованих напрямів 

внутрішніх інституційних перетворень у галузі та її модернізація є ключовими 

чинниками при досягненні збалансованого сталого розвитку залізничного 

транспорту як складової виробничої інфраструктури економіки країни. 
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Таблиця В.1 – Розраховані значення транспортоємності ВВП в розрізі країн ЄС 
1
 

приведені ткм на 1 євро ВВП 

Країна 
Рік 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Україна 5,4718 4,0042 3,4242 3,0292 2,5209 2,9095 2,6180 2,5145 2,0997 1,9781 2,4289 2,7993 2,6588 2,2125 1,9422 

Чехія 0,2257 0,1964 0,1832 0,1678 0,1377 0,1296 0,1297 0,1279 0,1330 0,1362 0,1418 0,1388 0,1381 0,1317 0,1290 

Австрія 0,1081 0,1088 0,1116 0,1075 0,1099 0,0970 0,1017 0,1004 0,0964 0,0962 0,0982 0,0956 0,0950 0,0941 0,0908 

Німеччина 0,0715 0,0740 0,0776 0,0771 0,0773 0,0720 0,0737 0,0750 0,0740 0,0715 0,0693 0,0681 0,0670 0,0634 0,0638 

Італія 0,0485 0,0489 0,0480 0,0466 0,0449 0,0419 0,0410 0,0401 0,0415 0,0422 0,0432 0,0442 0,0443 0,0438 0,0437 

Франція 0,0701 0,0666 0,0655 0,0642 0,0637 0,0624 0,0587 0,0610 0,0592 0,0580 0,0568 0,0573 0,0553 0,0568 0,0525 

Іспанія 0,0374 0,0352 0,0329 0,0302 0,0308 0,0286 0,0289 0,0303 0,0307 0,0323 0,0341 0,0343 0,0332 0,0323 0,0319 

Португалія 0,0422 0,0393 0,0379 0,0375 0,0378 0,0364 0,0357 0,0372 0,0370 0,0349 0,0363 0,0370 0,0378 0,0373 0,0365 

Великобританія 0,0329 0,0325 0,0322 0,0318 0,0373 0,0417 0,0402 0,0419 0,0394 0,0407 0,0380 0,0329 0,0354 0,0368 0,0364 

Данія 0,0399 0,0373 0,0354 0,0340 0,0337 0,0340 0,0353 0,0372 0,0354 0,0357 0,0337 0,0334 0,0317 0,0305 0,0295 

Швейцарія 0,0871 0,0854 0,0830 0,0824 0,0792 0,0745 0,0684 0,0613 0,0582 0,0601 0,0603 0,0534 0,0548 0,0540 0,0544 

Ірландія 0,0127 0,0122 0,0112 0,0108 0,0111 0,0104 0,0106 0,0102 0,0095 0,0093 0,0094 0,0077 0,0077 0,0076 0,0074 

Cловенія 0,1386 0,1355 0,1298 0,1235 0,1129 0,0993 0,1145 0,1204 0,1145 0,1236 0,1258 0,1236 0,1232 0,1325 0,1119 

Фінляндія 0,0849 0,0802 0,0846 0,0762 0,0766 0,0704 0,0733 0,0674 0,0666 0,0665 0,0656 0,0599 0,0617 0,0654 0,0666 

Швеція 0,0958 0,0975 0,0951 0,0939 0,0966 0,1023 0,0937 0,0845 0,0798 0,0752 0,0772 0,0744 0,0739 0,0740 0,0759 

Хорватія 0,1096 0,1104 0,1152 0,1171 0,1055 0,0984 0,0959 0,0869 0,0776 0,0690 0,0699 0,0701 0,0615 0,0679 0,0641 

Норвегія 0,0260 0,0238 0,0255 0,0220 0,0213 0,0236 0,0206 0,0185 0,0166 0,0169 0,0185 0,0202 0,0209 0,0215 0,0215 

Польща 0,3433 0,2756 0,2617 0,2351 0,1961 0,1942 0,1829 0,1877 0,1710 0,1711 0,1604 0,1577 0,1634 0,1606 0,1600 

Угорщина 0,2232 0,2071 0,2110 0,1840 0,1680 0,1663 0,1666 0,1666 0,1708 0,1720 0,1693 0,1589 0,1594 0,1507 0,1371 

Словаччина 0,3438 0,2959 0,2680 0,2100 0,1757 0,1441 0,1541 0,1471 0,1382 0,1480 0,1500 0,1497 0,1459 0,1441 0,1367 

Болгарія 0,3560 0,3027 0,2869 0,2356 0,1884 0,1416 0,1348 0,1296 0,1139 0,1211 0,1200 0,1148 0,1016 0,1038 0,1052 

Литва 0,6549 0,6065 0,5467 0,5034 0,4590 0,4499 0,4879 0,4910 0,4333 0,3896 0,3986 0,3820 0,3622 0,3728 0,3820 

Латвія 1,6640 1,5057 1,0320 0,8505 0,8426 1,0386 1,0074 1,0961 1,0238 0,8872 0,8504 0,8016 0,6573 0,5774 0,6260 

Естонія 1,1003 0,9667 0,7895 0,5357 0,3764 0,4380 0,4678 0,3908 0,2991 0,2612 0,1763 0,1648 0,1225 0,1140 0,1174 

Румунія 0,4179 0,3062 0,2427 0,1806 0,1519 0,1387 0,1420 0,1499 0,1354 0,1205 0,1146 0,1174 0,1087 0,1031 0,0916 
1 

Розраховано за даними джерел: 1. Держстат України: Валовий внутрішній продукт [2004-2018]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 08.05.2020);  

2. Eurostat:  Gross domestic product [2004-2018]. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10_gdp/default/table?lang=en (дата звернення: 08.05.2020) 
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Таблиця В.2 – Розраховані значення середньої дальності перевезення вантажів в розрізі країн ЄС 
1
 

км 

Країна 
Рік 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Україна 506,06 497,43 503,04 510,52 515,52 501,09 503,67 519,63 519,66 505,00 542,71 555,21 545,13 565,20 578,09 

Чехія 169,87 173,64 161,85 163,40 162,37 166,73 166,10 164,37 171,96 166,34 159,19 156,88 159,32 164,15 166,75 

Австрія 192,92 186,17 189,39 184,99 180,25 179,67 184,20 189,10 194,11 200,69 206,91 207,80 207,72 206,88 208,67 

Німеччина 278,50 300,73 309,16 317,39 311,48 307,07 301,69 302,39 300,61 301,32 308,57 317,53 319,56 321,99 331,94 

Італія 251,96 253,59 236,38 240,09 248,73 233,06 220,48 215,52 228,73 216,43 221,84 225,21 244,35 236,88 233,44 

Франція 384,29 378,50 377,09 383,15 372,56 373,05 352,34 372,62 371,71 347,64 358,88 358,49 365,50 367,07 379,62 

Іспанія 389,13 389,66 386,48 375,59 408,51 370,18 413,06 395,46 379,79 374,28 365,21 380,80 398,05 380,76 389,53 

Португалія 279,74 252,63 248,59 244,98 244,48 242,99 229,15 232,78 249,56 246,48 236,86 241,99 270,40 263,18 268,74 

Великобританія 169,85 207,50 200,73 203,72 204,27 218,68 208,16 208,98 186,11 190,21 204,02 199,77 217,10 224,72 228,19 

Данія 263,66 256,42 253,04 257,79 259,24 275,84 275,70 281,80 285,39 307,82 303,51 300,86 278,80 284,84 285,26 

Швейцарія 170,17 171,30 172,42 173,54 175,56 170,82 173,06 177,22 183,52 181,73 188,34 188,09 183,46 173,70 186,11 

Ірландія 186,45 166,48 164,66 156,36 143,65 125,20 161,97 171,85 160,49 168,08 173,01 177,78 173,84 183,15 172,48 

Cловенія 194,47 198,54 197,81 205,01 203,81 204,52 210,73 220,39 219,23 221,44 228,47 234,13 234,47 241,03 241,71 

Фінляндія 236,86 238,35 253,90 258,99 256,98 269,99 272,38 269,76 262,99 259,93 259,32 253,59 261,49 269,37 279,77 

Швеція 346,69 342,97 342,93 342,87 349,28 361,08 343,40 336,70 335,06 321,77 313,02 318,45 317,22 314,90 308,69 

Хорватія 203,86 197,80 214,68 226,72 223,02 226,68 214,54 206,72 210,32 195,67 203,95 219,74 211,30 212,84 214,98 

Норвегія 122,80 126,46 135,11 139,35 146,08 152,69 128,39 126,27 115,25 107,64 105,98 110,75 99,58 115,51 112,96 

Польща 184,97 185,39 184,02 221,16 209,13 216,34 224,69 216,19 211,81 218,75 219,79 225,58 227,62 228,80 233,73 

Угорщина 160,67 178,76 185,85 195,02 191,57 181,49 192,36 192,27 196,87 198,06 200,78 198,88 210,35 213,39 202,67 

Словаччина 192,33 191,91 190,43 186,19 194,09 185,20 182,85 182,11 178,20 175,49 173,13 178,20 176,03 177,49 174,32 

Болгарія 238,22 238,54 246,61 239,26 238,03 236,75 236,80 232,55 233,12 239,75 251,19 249,40 241,39 245,23 230,74 

Литва 255,45 252,74 256,76 268,64 268,29 278,61 279,46 288,32 287,02 277,84 291,98 292,09 289,40 292,83 297,38 

Латвія 364,64 360,53 345,39 351,07 349,28 348,83 349,42 360,53 360,84 349,83 340,84 339,76 331,94 342,90 362,54 

Естонія 159,76 156,03 170,00 123,00 112,66 129,41 142,13 129,63 114,68 108,10 89,72 111,22 92,26 85,30 93,26 

Румунія 234,02 239,71 231,16 229,12 228,39 219,15 233,79 242,40 241,63 257,03 241,71 247,22 257,23 245,74 235,91 
1 

Розраховано за даними джерел: 1. Держстат України: Вантажообіг, обсяги перевезень вантажів [2004-2018]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 08.05.2020);  

2. Eurostat: Good transported [2004-2018]. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/RAIL_GO_TOTAL__custom_35752/default/table?lang=en (дата звернення: 

08.05.2020). 
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Таблиця В.3 – Розраховані значення середньої дальності перевезення пасажирів в розрізі країн ЄС 
1
 

км 

Країна 
Рік 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Україна 114,38 118,18 118,70 118,74 119,10 113,45 117,59 118,29 115,22 115,47 91,51 90,88 94,98 170,02 181,60 

Чехія 36,50 36,98 37,82 37,45 38,21 39,27 39,84 39,75 41,70 43,13 43,50 46,13 48,88 51,46 54,27 

Австрія 38,47 39,46 39,78 40,12 43,77 42,85 42,77 44,62 43,03 43,41 44,22 43,22 43,55 43,54 44,75 

Німеччина 36,30 35,18 35,32 35,52 35,28 34,95 34,98 35,30 36,62 34,24 33,78 33,91 33,93 33,74 34,02 

Італія 67,64 65,92 66,60 64,28 61,72 60,16 56,23 56,72 54,70 57,02 57,81 59,83 60,03 61,57 63,65 

Франція 78,78 78,15 78,10 76,93 79,15 80,43 77,76 81,13 79,29 77,68 77,31 73,85 73,28 75,69 74,10 

Іспанія 34,23 34,35 34,38 34,43 38,17 39,87 39,65 39,59 39,48 42,17 44,40 45,98 46,29 46,13 45,75 

Португалія 24,56 25,16 25,78 25,44 26,59 27,39 26,87 28,40 28,76 28,94 30,02 30,34 31,96 31,77 30,45 

Великобританія 40,64 40,45 40,89 40,76 40,64 41,52 40,87 39,96 39,39 38,73 38,52 38,24 38,37 39,21 39,09 

Данія 35,13 34,78 34,93 35,23 34,87 33,44 34,10 33,97 33,40 32,91 31,27 30,66 29,95 30,40 30,12 

Швейцарія 43,94 42,75 41,67 40,67 38,42 39,27 38,79 37,88 37,33 35,84 35,15 34,65 34,23 34,02 33,13 

Ірландія 45,78 47,30 43,18 44,10 44,26 43,36 43,90 43,83 42,74 42,26 44,86 48,36 46,50 46,63 47,56 

Cловенія 48,08 46,49 45,97 47,09 47,06 48,40 46,19 44,98 43,68 42,45 42,95 44,43 44,76 43,84 43,42 

Фінляндія 55,74 54,78 55,48 56,65 57,94 57,38 57,42 56,77 58,20 58,47 56,75 54,17 47,11 49,83 51,83 

Швеція 58,89 59,38 60,46 60,69 62,29 63,21 62,20 60,83 61,05 59,00 58,48 59,42 57,93 58,24 55,83 

Хорватія 31,94 30,90 28,71 24,98 24,99 24,55 24,65 29,23 39,16 38,61 41,89 43,47 39,93 37,17 36,90 

Норвегія 54,13 51,81 51,80 52,07 52,87 53,16 53,72 51,80 49,32 48,48 48,90 48,15 49,74 48,72 48,18 

Польща 69,37 71,13 71,59 73,40 72,43 68,62 72,26 73,76 66,44 63,49 61,04 63,93 66,88 68,43 70,68 

Угорщина 65,04 63,39 59,74 58,52 57,22 56,04 54,51 53,33 52,60 52,61 52,80 52,69 52,03 50,97 51,82 

Словаччина 44,27 43,24 45,69 46,08 47,19 48,59 49,65 51,23 55,12 54,09 52,61 56,57 50,38 50,11 49,65 

Болгарія 70,81 70,67 70,73 72,32 68,70 68,20 69,48 70,30 70,54 69,88 68,98 68,79 67,91 67,66 69,20 

Литва 48,06 46,05 48,82 54,94 58,02 60,49 64,30 65,18 65,40 63,97 65,44 69,13 71,50 75,41 76,10 

Латвія 33,83 34,30 36,00 35,61 35,24 34,78 35,62 35,85 36,38 36,54 33,56 34,57 33,90 34,07 34,15 

Естонія 36,59 48,07 48,47 50,35 51,84 50,88 51,47 51,07 53,28 53,11 47,42 42,95 45,63 49,24 53,74 

Румунія 86,87 86,40 85,68 84,70 88,92 87,13 84,59 83,04 79,09 76,35 76,77 77,44 77,39 80,46 81,62 
1 

Розраховано за даними джерел: 1. Держстат України: Пасажирообіг, кількість перевезенних пасажирів [2004-2018]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 

08.05.2020); 2. Eurostat: Passengers transported [2004-2018]. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/rail_pa_total/default/table?lang=en (дата звернення: 08.05.2020). 2
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Таблиця В.4 – Розраховані значення обсягу експорту товарів і послуг відносно до ВВП в розрізі країн ЄС 
1
 

% 

Країна 
Рік 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Україна 63,63 51,48 46,62 44,84 46,92 46,38 50,90 54,46 49,22 44,58 48,59 52,60 49,30 47,95 45,21 

Чехія 57,34 62,18 65,19 66,41 63,23 58,68 66,03 71,31 76,17 76,87 82,55 81,05 79,56 79,73 78,62 

Австрія 46,87 48,62 50,84 52,56 53,25 45,21 51,26 53,95 53,97 53,44 53,39 53,09 52,34 53,73 54,55 

Німеччина 35,45 37,74 41,19 43,01 43,46 37,80 42,25 44,82 45,98 45,40 45,64 46,86 45,90 47,05 46,96 

Італія 24,06 24,65 26,23 27,43 26,96 22,48 25,19 27,01 28,59 28,86 29,31 29,91 29,62 31,22 31,81 

Франція 26,47 27,03 27,94 27,85 28,12 24,84 26,79 28,42 29,20 29,36 29,67 30,59 30,16 30,88 31,31 

Іспанія 25,18 24,67 24,87 25,71 25,32 22,67 25,52 28,92 30,70 32,22 32,71 32,94 33,12 34,31 34,31 

Португалія 27,25 26,73 29,92 31,01 31,13 27,08 29,87 34,29 37,71 39,52 40,07 40,40 40,01 42,70 43,60 

Великобританія 23,41 24,70 26,72 24,87 26,74 26,15 28,16 30,44 29,79 29,72 28,21 27,41 28,28 30,13 29,76 

Данія 43,97 47,45 50,73 51,48 54,18 47,13 50,52 53,82 54,63 54,83 54,61 55,42 53,59 54,54 54,70 

Швейцарія 51,47 53,79 56,49 61,30 62,66 57,23 63,97 65,47 67,03 71,92 64,27 62,22 65,84 64,91 --- 

Cловенія 54,97 59,58 64,70 67,60 66,11 57,24 64,29 70,37 73,12 74,52 75,84 76,94 77,77 82,88 85,21 

Фінляндія 38,59 40,26 43,17 44,00 45,08 36,27 38,68 39,16 39,48 38,81 37,22 36,36 35,87 38,51 38,97 

Швеція 43,40 45,82 48,13 48,20 49,75 44,41 46,13 46,63 46,27 43,75 44,99 45,53 44,40 45,35 46,94 

Хорватія 39,50 39,36 39,70 38,98 38,47 34,48 37,61 40,30 41,53 42,74 45,27 48,14 48,74 51,09 51,23 

Норвегія 41,11 43,43 44,66 43,28 45,89 39,19 39,73 41,23 40,57 39,14 38,78 37,72 35,22 36,22 --- 

Польща 34,26 34,61 37,86 38,56 37,86 37,18 40,06 42,56 44,44 46,32 47,57 49,50 52,19 54,29 54,96 

Угорщина 59,54 62,55 73,98 77,94 79,29 74,41 81,83 86,75 86,41 85,66 87,67 88,97 89,73 88,25 86,53 

Словаччина 68,71 72,05 81,03 83,28 80,05 67,61 76,34 85,05 91,43 93,82 91,85 92,31 93,50 96,89 97,25 

Болгарія 41,27 42,86 47,32 52,38 52,54 42,33 50,18 59,07 60,80 64,89 64,92 64,10 63,98 67,37 64,49 

Литва 47,40 53,84 55,62 50,36 57,14 51,94 65,34 75,00 81,62 84,06 81,10 75,82 74,10 80,90 82,18 

Латвія 39,08 43,18 39,97 38,45 39,54 42,60 53,66 57,82 61,31 60,30 60,74 60,42 59,98 61,09 58,65 

Естонія 61,52 65,91 63,49 63,20 66,80 60,80 75,08 86,54 85,99 84,30 81,80 77,35 77,60 76,54 75,24 

Румунія 35,64 32,91 32,06 28,42 26,25 26,55 32,40 37,03 37,41 39,87 41,16 41,02 41,19 41,53 41,51 
1 

Розраховано за даними джерел: 1. Держстат України: Експорт товарів, послуг [2004-2018]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 08.05.2020);  

2. Eurostat: Export of goods and services [2004-2018]. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10_exi/default/table?lang=en (дата звернення: 08.05.2020). 
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Таблиця В.5 – Розраховані значення рівня якості залізничної інфраструктури в розрізі країн ЄС 
1
 

%  

Країна 
Рік 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Україна 51,133 56,408 56,017 59,161 57,784 55,183 52,659 50,239 49,060 

Чехія 55,767 59,711 58,904 59,459 59,781 58,517 58,869 59,186 56,793 

Австрія 75,724 71,559 71,517 71,076 70,313 71,424 41,441 71,926 71,071 

Німеччина 89,120 86,436 79,049 78,861 78,737 77,698 76,316 72,678 75,001 

Італія 39,951 43,919 42,112 43,429 53,966 52,306 49,348 51,790 51,340 

Франція 92,230 91,250 90,007 87,992 88,183 81,546 80,108 80,741 79,292 

Іспанія 62,874 73,537 77,453 78,604 81,375 82,961 82,419 76,580 74,388 

Португалія 56,852 58,524 56,648 57,680 57,261 57,366 54,332 52,663 53,634 

Великобританія 58,696 61,652 64,661 66,887 66,759 64,775 63,039 62,996 61,628 

Данія 72,733 73,804 75,087 63,709 57,900 58,569 60,581 61,711 59,329 

Швейцарія 96,742 96,257 96,294 96,379 94,145 93,477 93,481 92,765 93,787 

Ірландія 36,928 42,183 49,169 52,191 50,845 51,654 50,683 49,730 44,891 

Cловенія 41,292 37,289 31,372 34,811 37,412 39,259 36,417 32,757 32,038 

Фінляндія 80,966 79,696 76,046 78,971 81,092 81,918 80,387 77,623 77,181 

Швеція 73,698 72,577 66,649 61,328 59,508 58,924 54,165 51,844 59,509 

Хорватія 40,773 38,366 37,122 37,082 34,950 30,920 27,701 28,784 29,296 

Норвегія 45,933 37,052 32,800 38,429 42,553 47,960 45,515 43,740 49,875 

Польща 31,473 29,141 24,576 22,987 26,007 32,212 35,092 38,971 42,711 

Угорщина 39,405 41,828 42,601 41,818 42,719 46,335 46,627 42,444 43,332 

Словаччина 57,192 60,995 57,550 58,747 55,775 56,631 59,913 59,722 57,130 

Болгарія 32,413 35,512 33,149 34,060 34,168 33,857 35,393 34,187 33,419 

Литва 53,087 54,816 57,260 61,550 61,236 58,266 56,993 57,624 56,560 

Латвія 46,094 47,978 47,776 50,365 52,972 51,719 50,475 51,306 53,997 

Естонія 42,595 44,491 42,229 41,054 42,617 45,206 47,821 50,344 51,781 

Румунія 28,857 24,360 22,615 20,725 22,190 30,918 29,245 23,414 26,681 
1 

Розраховано за даними джерел: 1. The Global Competitiveness Index: Quality of railroad infrastructure // The Global Competitiveness Report [2010-2018].  

URL: https://www.weforum.org/reports (дата звернення: 09.05.2020) 
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Таблиця В.6 – Розраховані значення рівня якості портової інфраструктури в розрізі країн ЄС 
1
 

% 

Країна 
Рік 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Україна 45,090 43,956 44,674 50,707 45,090 37,791 36,024 40,206 41,278 

Чехія 52,690 59,796 61,110 60,616 57,023 50,489 43,395 39,377 41,093 

Австрія 66,373 63,045 62,101 65,240 62,034 55,848 50,291 48,634 47,808 

Німеччина 89,717 89,798 85,577 84,044 80,817 77,916 76,826 77,030 74,244 

Італія 44,330 48,503 48,488 47,646 54,737 57,867 55,345 56,221 56,894 

Франція 81,441 81,214 76,493 73,256 73,436 69,925 71,348 71,396 68,952 

Іспанія 69,677 77,018 79,252 79,260 79,672 80,386 77,543 75,381 75,360 

Португалія 62,044 64,228 65,458 67,122 69,635 73,672 71,746 69,142 69,646 

Великобританія 70,373 74,812 76,831 80,730 77,938 76,755 77,871 76,679 74,860 

Данія 86,922 85,591 85,869 79,474 77,943 79,873 79,327 78,804 78,367 

Швейцарія 73,309 70,625 70,048 69,524 67,378 64,746 60,378 56,376 57,682 

Ірландія 57,337 64,836 70,412 71,703 69,851 71,941 72,116 70,425 68,538 

Cловенія 70,804 71,640 70,705 70,442 68,214 66,571 66,166 67,941 67,096 

Фінляндія 90,915 89,307 86,824 88,428 89,679 89,592 89,356 87,499 86,702 

Швеція 81,129 85,858 84,014 82,180 80,408 76,683 77,001 76,632 75,067 

Хорватія 45,875 49,957 49,678 50,010 55,040 59,937 59,148 59,482 60,744 

Норвегія 79,840 77,851 75,702 73,613 75,380 78,095 75,538 73,464 75,798 

Польща 30,275 37,644 40,780 41,984 44,743 49,480 50,355 52,247 53,540 

Угорщина 48,755 50,206 50,802 49,338 48,628 46,003 39,530 36,583 37,423 

Словаччина 52,079 49,981 48,312 49,394 44,816 40,944 36,083 33,483 33,568 

Болгарія 43,670 46,454 45,887 44,410 48,595 53,045 48,420 50,176 51,923 

Литва 62,215 62,298 65,064 69,957 68,840 64,189 64,248 65,288 62,664 

Латвія 56,276 61,479 61,319 62,653 68,327 70,342 69,670 67,706 68,140 

Естонія 76,700 77,105 76,784 76,489 76,696 76,699 75,792 76,362 76,765 

Румунія 37,628 32,794 29,235 27,315 33,259 39,787 40,327 39,274 42,091 
1 

Розраховано за даними джерел: 1. The Global Competitiveness Index: Quality of port infrastructure // The Global Competitiveness Report [2010-2018].  

URL: https://www.weforum.org/reports (дата звернення: 10.05.2020). 
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Таблиця В.7 – Розраховані значення рівня компетенції у сфері логістики в розрізі країн ЄС 
1
 

% 

Країна 
Рік 

2010 2012 2014 2016 2018 

Україна 39,675 46,197 46,016 38,725 46,066 

Чехія 56,676 58,550 62,854 66,210 67,891 

Австрія 67,459 77,500 63,692 79,547 77,090 

Німеччина 78,546 77,347 78,070 81,976 82,766 

Італія 68,491 66,246 65,624 69,129 66,376 

Франція 71,684 70,473 68,866 70,379 70,959 

Іспанія 65,572 67,345 70,761 68,222 70,007 

Португалія 57,729 62,114 67,828 53,846 67,649 

Великобританія 73,071 73,295 75,715 76,127 76,246 

Данія 70,700 78,429 68,535 75,264 75,196 

Швейцарія 82,893 67,816 68,785 73,640 74,172 

Ірландія 70,536 63,422 73,587 69,645 64,897 

Cловенія 47,481 56,309 62,714 54,962 51,310 

Фінляндія 72,970 78,604 68,062 72,097 72,182 

Швеція 80,466 72,545 74,531 81,166 74,423 

Хорватія 38,215 47,947 50,000 55,363 52,404 

Норвегія 71,370 64,266 79,799 67,547 67,216 

Польща 56,540 57,440 61,625 59,699 64,501 

Угорщина 46,773 54,579 58,373 58,873 55,330 

Словаччина 53,846 51,668 53,973 53,041 53,480 

Болгарія 46,250 52,384 50,000 51,436 47,033 

Литва 46,237 47,727 49,816 62,304 48,891 

Латвія 48,951 40,987 55,237 57,305 42,314 

Естонія 54,369 45,421 31,667 54,409 53,696 

Румунія 42,049 45,679 54,920 45,513 51,841 
1 

Розраховано за даними джерела: The Logistics Performance Index: Logistics quality and competence // Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy  

[2010-2018]. URL: https://lpi.worldbank.org/report (дата звернення: 11.05.2020). 
 2

4
1
 



 

Таблиця В.8 – Розраховані значення рівня ефективності митних процедур в розрізі країн ЄС 
1
 

% 

Країна 
Рік 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Україна 33,232 33,257 30,664 30,673 33,002 38,410 38,779 33,265 32,881 

Чехія 59,180 60,121 56,588 57,459 58,424 58,088 60,547 63,979 65,732 

Австрія 71,756 70,905 67,297 67,847 70,207 70,425 68,068 69,437 71,431 

Німеччина 68,226 68,885 61,195 64,869 64,739 61,581 61,693 64,761 71,420 

Італія 49,883 53,020 49,648 51,701 52,298 49,627 50,244 54,174 55,629 

Франція 62,735 65,712 64,214 59,663 60,860 61,893 62,664 65,680 63,797 

Іспанія 57,007 59,624 59,128 59,217 64,192 63,651 59,387 59,028 62,224 

Португалія 64,641 65,104 62,168 62,617 65,287 68,236 66,561 65,789 67,782 

Великобританія 60,522 64,033 65,414 68,441 69,390 72,358 73,023 74,653 74,548 

Данія 79,825 76,551 77,749 66,070 65,514 69,556 67,507 65,948 69,547 

Швейцарія 68,459 69,110 68,318 67,038 67,560 70,494 70,100 72,120 73,889 

Ірландія 68,732 69,438 69,341 71,113 73,033 75,665 77,706 78,497 73,977 

Cловенія 72,736 70,108 66,794 65,104 63,644 64,367 65,015 66,829 67,479 

Фінляндія 77,615 78,699 82,654 85,207 85,800 83,045 82,409 85,308 87,980 

Швеція 79,859 80,590 80,468 75,514 75,133 70,509 71,795 78,270 76,932 

Хорватія 47,218 51,841 51,354 47,561 53,475 60,066 59,262 57,027 53,536 

Норвегія 69,721 69,645 69,222 66,897 68,348 70,785 71,062 69,780 70,117 

Польща 48,675 54,455 57,244 55,342 52,771 54,184 55,975 59,687 59,730 

Угорщина 54,360 55,270 57,670 61,776 64,076 63,762 61,144 63,080 66,521 

Словаччина 61,367 56,774 54,601 55,173 55,329 58,005 57,887 56,620 58,265 

Болгарія 43,800 41,384 40,979 43,237 48,823 51,088 46,738 47,188 48,150 

Литва 63,382 63,111 58,551 58,780 60,661 59,572 58,232 59,401 60,444 

Латвія 51,859 52,356 52,053 52,370 55,326 58,741 59,423 55,041 54,542 

Естонія 74,400 72,333 70,751 70,304 71,179 72,188 71,163 73,410 74,981 

Румунія 51,377 48,586 38,490 33,228 39,097 45,002 50,534 50,919 52,681 
1 

Розраховано за даними джерел: 1. The Global Competitiveness Index: Burden of customs procedures // The Global Competitiveness Report [2010-2018].  

URL: https://www.weforum.org/reports (дата звернення: 12.05.2020). 
 2
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Таблиця В.9 – Розраховані значення ступеню орієнтації на клієнта в розрізі країн ЄС 
1
 

% 

Країна 
Рік 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Україна 57,427 52,863 53,245 59,727 59,030 58,494 59,055 58,276 59,471 

Чехія 64,980 62,935 64,194 62,082 60,030 60,856 64,694 66,484 66,788 

Австрія 84,231 83,791 81,806 81,153 79,878 79,630 81,358 81,958 81,694 

Німеччина 76,637 76,100 72,541 73,983 72,416 72,369 72,122 74,109 77,710 

Італія 61,322 63,599 63,473 62,655 64,469 66,172 65,853 65,796 67,657 

Франція 69,535 68,495 66,103 61,547 63,572 66,572 67,764 70,845 70,815 

Іспанія 63,839 60,512 60,559 60,414 60,450 59,017 61,399 65,816 67,728 

Португалія 60,268 63,531 63,688 62,654 64,300 68,613 68,590 68,735 68,677 

Великобританія 66,414 65,951 68,914 71,084 68,940 69,571 73,586 75,891 72,752 

Данія 78,779 77,688 76,199 76,660 76,491 75,436 77,031 79,315 79,352 

Швейцарія 82,730 82,703 82,879 81,858 81,487 83,674 82,602 82,614 84,999 

Ірландія 71,876 73,186 74,680 75,505 72,997 71,377 73,937 75,742 76,056 

Cловенія 68,636 65,593 62,971 62,747 63,695 64,965 66,543 67,811 68,455 

Фінляндія 70,740 72,009 74,397 72,964 70,696 70,299 72,142 74,118 74,377 

Швеція 79,371 79,735 83,159 80,293 76,682 72,858 77,271 83,466 79,784 

Хорватія 54,988 53,651 54,031 53,198 57,592 60,758 61,995 59,734 52,986 

Норвегія 75,293 73,947 69,432 69,491 72,220 72,686 73,912 76,570 79,132 

Польща 63,170 64,133 63,927 64,690 64,813 64,213 66,036 68,503 67,914 

Угорщина 50,627 54,715 55,950 54,658 55,465 56,113 54,920 59,926 60,349 

Словаччина 59,903 56,149 57,440 59,249 57,969 60,184 61,905 62,014 62,427 

Болгарія 54,331 55,174 57,540 59,980 63,850 66,940 61,928 59,794 57,605 

Литва 70,843 68,857 69,170 69,810 71,749 69,239 68,982 70,440 70,220 

Латвія 57,749 58,053 57,489 60,410 67,560 67,248 66,924 65,257 63,104 

Естонія 68,408 67,403 69,211 68,400 68,304 69,123 70,146 73,999 75,333 

Румунія 54,741 54,028 50,958 49,431 51,172 56,168 62,947 60,431 55,358 
1 

Розраховано за даними джерела: 1. The Global Competitiveness Index: Degree of customer orientation // The Global Competitiveness Report [2010-2018].  

URL: https://www.weforum.org/reports (дата звернення: 13.05.2020). 
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Таблиця В.10 – Розраховані значення інтенсивності перевезення вантажів в розрізі країн ЄС 
1
 

млн.ткм на 1 км 

Країна 
Рік 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Україна 10,641 10,190 11,011 12,013 11,868 9,059 10,055 11,267 10,996 10,369 10,007 9,274 8,936 9,707 9,418 

Чехія 1,570 1,546 1,644 1,700 1,610 1,335 1,439 1,496 1,491 1,461 1,525 1,595 1,633 1,656 1,720 

Австрія 3,088 3,183 3,436 3,416 3,585 2,976 3,403 3,699 3,503 3,500 3,751 3,769 3,890 4,027 3,949 

Німеччина 2,167 2,498 2,808 3,016 3,060 2,526 2,833 2,994 2,901 2,974 2,982 3,032 3,008 2,908 3,068 

Італія 1,322 1,403 1,482 1,548 1,442 1,066 1,114 1,183 1,229 1,136 1,202 1,239 1,353 1,330 1,280 

Франція 1,461 1,318 1,328 1,368 1,303 1,038 0,988 1,125 1,064 1,063 1,111 1,182 1,148 1,189 1,135 

Іспанія 0,925 0,902 0,88 0,841 0,822 0,585 0,643 0,678 0,677 0,610 0,684 0,717 0,653 0,649 0,638 

Португалія 0,950 0,858 0,859 0,911 0,897 0,765 0,814 0,831 0,953 0,900 0,956 1,056 1,090 1,081 1,123 

Великобританія 1,224 1,355 1,388 1,345 1,333 1,217 1,169 1,320 1,324 1,383 1,367 1,191 1,049 1,052 1,054 

Данія 0,741 0,654 0,603 0,559 0,587 0,564 0,791 0,988 0,926 1,075 1,171 1,282 1,279 1,294 1,259 

Швейцарія 2,144 2,165 2,185 2,188 2,406 2,067 2,161 2,243 2,147 2,286 2,377 2,392 2,390 2,236 2,315 

Ірландія 0,213 0,158 0,109 0,070 0,055 0,041 0,048 0,054 0,047 0,051 0,052 0,050 0,052 0,052 0,046 

Cловенія 2,563 2,642 2,747 2,934 2,866 2,294 2,786 3,103 2,870 3,142 3,400 3,453 3,606 4,242 3,782 

Фінляндія 1,760 1,693 1,873 1,769 1,821 1,499 1,647 1,581 1,560 1,593 1,615 1,430 1,596 1,749 1,861 

Швеція 1,887 1,967 2,021 2,119 2,078 1,829 2,103 2,040 1,979 1,914 1,957 1,898 1,967 2,008 1,994 

Хорватія 0,915 1,040 1,214 1,313 1,217 0,970 0,962 0,896 0,857 0,766 0,814 0,839 0,784 0,995 0,981 

Норвегія 0,698 0,773 0,815 0,851 0,880 0,897 0,883 0,914 0,897 0,868 0,906 0,898 0,850 1,037 1,067 

Польща 2,584 2,467 2,658 2,698 2,577 2,134 2,408 2,657 2,434 2,633 2,603 2,631 2,647 2,853 3,028 

Угорщина 1,081 1,183 1,250 1,287 1,264 1,038 1,198 1,218 1,233 1,322 1,267 1,391 1,348 1,412 1,287 

Словаччина 2,651 2,587 2,730 2,658 2,567 1,922 2,238 2,196 2,091 2,339 2,434 2,327 2,308 2,338 2,346 

Болгарія 1,123 1,120 1,301 1,265 1,132 0,758 0,478 0,808 0,714 0,805 0,855 0,908 0,852 0,975 1,074 

Литва 6,531 7,033 7,281 8,137 8,354 6,726 7,598 8,536 8,018 7,549 8,094 7,477 7,215 8,065 8,834 

Латвія 8,202 8,713 7,418 8,085 8,653 9,939 9,056 11,480 11,763 10,507 10,452 10,165 8,536 8,074 9,604 

Естонія 11,134 11,502 8,711 7,025 4,969 4,972 5,550 5,243 4,288 4,050 2,792 2,678 2,016 2,003 2,234 

Румунія 1,540 1,515 1,464 1,462 1,413 1,028 1,147 1,366 1,250 1,202 1,138 1,270 1,256 1,279 1,214 
1 

Розраховано за даними джерел: 1. Держстат України: Вантажообіг, експлуатаційна довжина залізничних колій загального користування [2004-2018].  

URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 13.05.2020); 2. Eurostat: Railway transport - length of tracks [2004-2018]. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/RAIL_IF_TRACKS__custom_35757/default/table?lang=en (дата звернення: 13.05.2020). 2
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Таблиця В.11 – Розраховані значення інтенсивності перевезення пасажирів в розрізі країн ЄС 
1
 
млн. пас.-км на 1 км 

Країна 
Рік 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Україна 2,352 2,396 2,434 2,429 2,450 2,231 2,317 2,349 2,287 2,273 1,701 1,691 1,764 1,418 1,450 

Чехія 0,685 0,693 0,721 0,719 0,707 0,676 0,686 0,697 0,752 0,786 0,800 0,849 0,914 0,983 1,076 

Австрія 1,425 1,458 1,459 1,465 1,695 1,706 1,761 1,960 2,014 2,134 2,166 2,192 2,276 2,273 2,391 

Німеччина 1,904 1,962 2,066 2,081 2,181 2,141 2,187 2,360 2,475 2,363 2,408 2,367 2,472 2,475 2,533 

Італія 3,095 3,087 3,080 3,047 2,996 2,884 2,824 2,747 2,839 2,909 2,980 3,112 3,108 3,169 3,278 

Франція 2,408 2,490 2,573 2,631 2,787 2,864 2,876 3,003 2,982 2,985 3,051 3,162 3,195 3,438 3,247 

Іспанія 1,584 1,647 1,662 1,598 1,756 1,726 1,613 1,644 1,606 1,551 1,649 1,697 1,648 1,716 1,776 

Португалія 1,333 1,350 1,370 1,405 1,483 1,483 1,446 1,517 1,497 1,434 1,513 1,554 1,676 1,774 1,764 

Великобританія 2,642 2,824 2,994 3,192 3,352 3,349 3,515 3,681 3,753 3,825 3,994 4,100 4,184 4,223 4,271 

Данія 2,040 1,973 1,942 1,937 1,970 2,045 2,241 2,495 2,743 2,978 3,109 3,204 3,096 3,062 3,006 

Швейцарія 3,343 3,405 3,465 3,498 3,472 3,619 3,726 3,773 3,723 3,748 3,848 3,909 3,982 3,985 3,896 

Ірландія 0,845 0,931 0,999 1,094 1,046 0,879 0,871 0,848 0,817 0,813 0,895 0,993 1,031 1,099 1,181 

Cловенія 0,566 0,583 0,590 0,603 0,623 0,629 0,594 0,570 0,545 0,562 0,513 0,519 0,505 0,471 0,471 

Фінляндія 0,584 0,607 0,599 0,640 0,685 0,655 0,669 0,653 0,679 0,682 0,652 0,695 0,653 0,721 0,765 

Швеція 0,781 0,809 0,873 0,935 1,010 1,015 1,000 1,015 1,059 1,081 1,114 1,168 1,176 1,226 1,267 

Хорватія 0,429 0,450 0,486 0,578 0,650 0,662 0,629 0,535 0,397 0,343 0,352 0,361 0,318 0,283 0,286 

Норвегія 0,662 0,662 0,689 0,719 0,759 0,788 0,805 0,787 0,795 0,837 0,881 0,912 0,949 0,920 0,965 

Польща 0,910 0,883 0,904 0,971 0,979 0,890 0,864 0,872 0,880 0,862 0,826 0,896 0,997 1,052 1,110 

Угорщина 1,354 1,268 1,131 1,121 1,061 1,083 1,041 1,037 1,038 1,061 0,962 1,057 0,976 0,941 0,978 

Словаччина 0,609 0,597 0,605 0,597 0,634 0,625 0,637 0,671 0,677 0,684 0,712 0,941 0,961 1,035 1,054 

Болгарія 0,626 0,619 0,582 0,580 0,559 0,515 0,510 0,506 0,459 0,452 0,422 0,385 0,361 0,356 0,356 

Литва 0,172 0,158 0,151 0,139 0,146 0,131 0,138 0,152 0,157 0,157 0,153 0,140 0,146 0,165 0,186 

Латвія 0,355 0,392 0,435 0,430 0,416 0,397 0,391 0,393 0,386 0,388 0,346 0,317 0,314 0,320 0,335 

Естонія 0,205 0,268 0,215 0,228 0,229 0,208 0,207 0,203 0,196 0,191 0,240 0,246 0,272 0,315 0,359 

Румунія 0,782 0,729 0,750 0,694 0,645 0,568 0,504 0,470 0,422 0,407 0,461 0,478 0,463 0,526 0,504 
1 

Розраховано за даними джерел: 1. Держстат України: Пасажирообіг, експлуатаційна довжина залізничних колій загального користування [2004-2018].  

URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 14.05.2020); 2. Eurostat: Railway transport - length of tracks [2004-2018]. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/RAIL_IF_TRACKS__custom_35757/default/table?lang=en (дата звернення: 14.05.2020). 2
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Таблиця В.12 – Розраховані значення щільності шляхів сполучення в розрізі країн ЄС 
1
 

1/км 

Країна 
Рік 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Україна 0,0408 0,0408 0,0406 0,0406 0,0402 0,0402 0,0402 0,0402 0,0401 0,0401 0,0389 0,0389 0,0389 0,0367 0,0367 

Чехія 0,1270 0,1270 0,1268 0,1266 0,1266 0,1265 0,1264 0,1265 0,1264 0,1263 0,1263 0,1264 0,1264 0,1264 0,1264 

Австрія 0,0715 0,0734 0,0752 0,0771 0,0753 0,0736 0,0718 0,0678 0,0686 0,0682 0,0682 0,0681 0,0677 0,0681 0,0681 

Німеччина 0,1172 0,1123 0,1120 0,1117 0,1112 0,1116 0,1114 0,1113 0,1116 0,1113 0,1110 0,1130 0,1133 0,1133 0,1133 

Італія 0,0554 0,0565 0,0568 0,0569 0,0576 0,0581 0,0582 0,0583 0,0574 0,0584 0,0584 0,0584 0,0585 0,0585 0,0585 

Франція 0,0565 0,0565 0,0568 0,0570 0,0568 0,0567 0,0555 0,0557 0,0560 0,0555 0,0537 0,0531 0,0519 0,0515 0,0515 

Іспанія 0,0260 0,0260 0,0263 0,0271 0,0271 0,0271 0,0280 0,0282 0,0282 0,0309 0,0307 0,0311 0,0327 0,0323 0,0323 

Португалія 0,0309 0,0310 0,0311 0,0312 0,0312 0,0312 0,0312 0,0307 0,0279 0,0279 0,0279 0,0279 0,0279 0,0279 0,0279 

Великобританія 0,0689 0,0662 0,0661 0,0662 0,0662 0,0660 0,0665 0,0665 0,0678 0,0678 0,0679 0,0680 0,0681 0,0683 0,0683 

Данія 0,0695 0,0724 0,0752 0,0762 0,0762 0,0721 0,0678 0,0634 0,0595 0,0551 0,0507 0,0492 0,0495 0,0496 0,0498 

Швейцарія 0,1331 0,1331 0,1332 0,1343 0,1347 0,1350 0,1354 0,1357 0,1361 0,1365 0,1369 0,1373 0,1376 0,1378 0,1382 

Ірландія 0,0277 0,0283 0,0277 0,0272 0,0280 0,0284 0,0285 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 

Cловенія 0,0614 0,0613 0,0613 0,0613 0,0613 0,0613 0,0613 0,0604 0,0604 0,0604 0,0604 0,0604 0,0604 0,0604 0,0604 

Фінляндія 0,0209 0,0209 0,0216 0,0216 0,0216 0,0216 0,0216 0,0217 0,0217 0,0217 0,0217 0,0217 0,0217 0,0217 0,0217 

Швеція 0,0295 0,0294 0,0294 0,0293 0,0294 0,0298 0,0298 0,0299 0,0299 0,0295 0,0293 0,0293 0,0293 0,0292 0,0292 

Хорватія 0,0488 0,0488 0,0487 0,0487 0,0487 0,0487 0,0487 0,0487 0,0487 0,0487 0,0466 0,0466 0,0466 0,0466 0,0466 

Норвегія 0,0117 0,0119 0,0119 0,0119 0,0119 0,0113 0,0114 0,0113 0,0112 0,0112 0,0113 0,0112 0,0112 0,0112 0,0112 

Польща 0,0682 0,0682 0,0680 0,0677 0,0680 0,0686 0,0681 0,0681 0,0677 0,0651 0,0648 0,0648 0,0645 0,0647 0,0647 

Угорщина 0,0864 0,0864 0,0915 0,0878 0,0878 0,0822 0,0818 0,0833 0,0833 0,0819 0,0892 0,0801 0,0869 0,0884 0,0884 

Словаччина 0,0776 0,0775 0,0775 0,0769 0,0768 0,0768 0,0768 0,0768 0,0770 0,0770 0,0769 0,0769 0,0769 0,0769 0,0769 

Болгарія 0,0393 0,0384 0,0383 0,0383 0,0383 0,0383 0,0379 0,0376 0,0376 0,0373 0,0372 0,0371 0,0372 0,0372 0,0372 

Литва 0,0288 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0286 0,0304 0,0309 0,0309 0,0309 

Латвія 0,0371 0,0371 0,0370 0,0370 0,0369 0,0308 0,0309 0,0304 0,0304 0,0303 0,0304 0,0304 0,0304 0,0304 0,0304 

Естонія 0,0233 0,0229 0,0296 0,0297 0,0296 0,0296 0,0296 0,0296 0,0296 0,0281 0,0281 0,0281 0,0280 0,0280 0,0280 

Румунія 0,0495 0,0491 0,0484 0,0483 0,0484 0,0483 0,0483 0,0483 0,0483 0,0483 0,0483 0,0483 0,0483 0,0483 0,0483 
1 

Розраховано за даними джерел 1. Держстат України: Територія України. Україна у цифрах (статистичний збірник 2019 р.) . URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/07/zb_Ukraine%20in%20figures_u.pdf  (дата звернення: 14.05.2020); 2. Держстат України: Експлуатаційна довжина 

залізничних колій загального користування [2004-2018]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 14.05.2020); 3. Страны Европы по площади. Географический 

справочник. URL: http://merkator.org.ua/ru/spravochnik/strany-evropy-po-ploshchadi/ (дата звернення: 14.05.2020) 4. Eurostat: Railway transport - length of tracks [2004-2018]. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/RAIL_IF_TRACKS__custom_35757/default/table?lang=en (дата звернення: 14.05.2020). 
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Таблиця В.13 – Розраховані значення кількості транспортних подій в розрізі країн ЄС 
1
 

на 100 млн. ткм 

Країна 
Рік 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Україна 0,4744 0,4358 0,3700 0,3360 0,3315 0,4180 0,3752 0,3141 0,3214 0,3205 0,3210 0,3098 0,2938 0,2819 

Чехія 1,7758 2,0987 1,4766 0,7053 0,8616 0,8834 0,9078 0,6915 0,6799 0,6516 0,7136 0,6159 0,5570 0,6123 

Австрія 0,6638 0,5170 0,5052 0,4866 0,4426 0,4953 0,3983 0,4129 0,4462 0,3771 0,2940 0,3699 0,4073 0,2696 

Німеччина 1,3564 1,1643 0,9186 0,2792 0,2845 0,3235 0,2768 0,2515 0,2626 0,2673 0,2957 0,2624 0,2669 0,3083 

Італія 0,6842 0,6766 0,6294 0,5141 0,4868 0,6633 0,5372 0,5357 0,5236 0,5148 0,5408 0,4668 0,4359 0,4656 

Франція 0,3147 0,3391 0,4153 0,9692 0,4081 0,5322 0,5173 0,4503 0,4241 0,4530 0,5430 0,4379 0,4483 0,4515 

Іспанія 1,2885 0,8632 0,6672 0,8721 0,7292 0,6533 0,5049 0,4444 0,5392 0,5569 0,4911 0,3808 0,4265 0,5028 

Португалія 4,3007 3,5921 3,6626 3,5963 2,8639 1,9779 1,8158 1,1628 1,4870 2,1397 2,0542 0,8557 1,3699 1,0542 

Великобританія 0,6505 0,4947 0,3878 0,5173 0,4943 0,5425 0,3338 0,3719 0,3497 0,3750 0,2439 0,2068 0,3108 0,4136 

Данія 1,5799 1,5688 1,6913 0,7307 0,8039 1,2353 0,7146 0,6121 0,9219 0,4492 0,6115 0,4994 0,1911 0,4523 

Швейцарія 0,7773 0,7147 0,6806 0,6201 0,5218 0,5490 0,4605 0,3817 0,3888 0,3640 0,4467 0,2655 0,2812 0,3772 

Ірландія 1,0025 0,6601 0,9756 3,8760 4,8544 6,3291 4,3478 1,9048 0 3,0303 3,0000 1,0417 0 4,0000 

Cловенія 1,5560 1,2327 2,0753 1,6930 1,8466 0,6745 0,6139 0,2932 0,4035 0,3422 0,3650 0,3353 0,2523 0,2145 

Фінляндія 1,0787 0,8860 0,4702 0,2013 0,2505 0,2931 0,2359 0,1490 0,2264 0,1267 0,1563 0,1535 0,1904 0,1641 

Швеція 0,5610 0,4337 0,2290 0,2409 0,2007 0,2256 0,2941 0,2362 0,2132 0,2051 0,2489 0,1932 0,1682 0,1832 

Хорватія 3,3280 2,5044 1,9062 1,2871 1,2077 2,6884 1,7189 1,5997 1,8010 1,5820 1,5573 1,2363 1,1263 1,2731 

Норвегія 0,9139 0,7857 0,4775 0,3427 0,4143 0,4849 0,5721 1,0073 0,5446 0,8868 0,7912 0,5432 0,4831 0,3960 

Польща 1,8421 1,9231 1,7306 1,7990 1,7082 1,2038 0,9219 0,9080 0,7750 0,6446 0,6251 0,6067 0,5232 0,4599 

Угорщина 20,447 20,495 4,0228 1,6123 1,5698 2,3459 1,6120 1,6122 1,6468 1,9132 1,8704 1,5584 1,5388 1,4264 

Словаччина 5,2979 6,8372 1,9924 2,3012 2,3336 3,3889 1,0487 1,0553 1,2647 1,1067 1,2799 1,0309 0,7168 0,7668 

Болгарія 2,1321 1,9996 1,5567 1,0685 1,3850 1,5262 1,2728 2,2486 1,6512 1,0166 1,6865 1,3151 1,1648 1,1956 

Литва 0,8507 0,8349 0,5118 0,5775 0,4611 0,4627 0,3276 0,2187 0,1835 0,1799 0,1118 0,0926 0,1450 0,1752 

Латвія 0,3760 0,2882 0,3743 0,2785 0,3115 0,1602 0,2387 0,1635 0,1143 0,1331 0,1132 0,1322 0,1134 0,1599 

Естонія 0,7437 0,7426 0,6719 0,5813 0,4375 0,3795 0,4670 0,4465 0,3899 0,3177 0,4607 0,3850 0,6410 0,8172 

Румунія 0,5522 1,4299 2,6534 2,3482 2,6976 2,7417 2,1899 1,4743 1,5959 1,3909 1,5085 1,0312 1,3594 1,0521 
1 

Розраховано за даними джерел: 1. Міністерство інфраструктури України: Стан аварійності на транспорті [2004-2018]. URL: https://mtu.gov.ua/content/stan-avariynosti-na-

transporti.html (дата звернення: 16.05.2020); 2. Eurostat: Annual number of accidents by type of accident [2004-2018]. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/rail_ac_catnmbr/default/table?lang=en  (дата звернення: 16.05.2020). 2
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Таблиця В.14 – Розраховані значення кількості потерпілих в розрізі країн ЄС 
1
 

на 100 млн. пас.км 

Країна 
Рік 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Україна 0,4157 0,4881 0,3870 0,4502 0,3317 0,2711 0,2389 0,2478 0,2387 0,2709 0,4126 0,3952 0,3626 

Чехія 5,2128 5,0547 2,0370 1,8266 2,7019 1,8232 2,3632 1,5445 1,2785 1,0117 1,1643 1,0092 1,0185 

Австрія 1,4382 1,2550 1,1676 1,2545 0,8973 0,9918 0,7892 0,7979 0,9812 0,9404 0,7011 0,8179 0,6722 

Німеччина 0,5033 0,4884 0,4852 0,5044 0,4392 0,3978 0,3561 0,3616 0,3130 0,3242 0,3319 0,3218 0,3090 

Італія 0,2964 0,4612 0,3348 0,2411 0,2161 0,3159 0,3116 0,2285 0,2566 0,2195 0,2062 0,1935 0,2434 

Франція 0,1789 0,1574 0,1704 0,1537 0,1526 0,1546 0,1307 0,1544 0,1206 0,1525 0,1564 0,1037 0,1446 

Іспанія 0,8609 0,4492 0,5134 0,5103 0,3070 0,2689 0,3581 0,1875 0,2718 0,8040 0,1678 0,1302 0,1876 

Португалія 3,2516 2,3891 2,2188 2,3075 1,9226 1,1868 0,9243 0,5664 1,0518 1,1236 1,0384 0,5812 0,7267 

Великобританія 0,2714 0,2128 0,1226 0,1763 0,1491 0,1289 0,0860 0,1078 0,0905 0,0743 0,0525 0,0526 0,0588 

Данія 0,6080 0,5871 0,4920 0,3083 0,3351 0,4869 0,2839 0,2574 0,3410 0,2358 0,3224 0,2459 0,0316 

Швейцарія 0,4451 0,4195 0,3891 0,3655 0,3560 0,3190 0,2933 0,2579 0,2503 0,3408 0,3813 0,2265 0,1350 

Ірландія 0,1896 0,0561 0,0534 0,1495 0,2024 0,5348 0 0 0 0,0637 0,0579 0 0 

Cловенія 7,7698 3,2123 2,7624 6,3514 6,5359 3,2342 3,5665 2,3222 1,6692 2,2091 1,7742 2,2293 1,4730 

Фінляндія 0,9248 1,0063 0,9887 0,5558 0,6663 0,6192 0,5304 0,3349 0,3717 0,2221 0,2581 0,3403 0,3361 

Швеція 0,5444 0,4489 0,3639 0,3898 0,2064 0,3268 0,6275 0,3427 0,2883 0,3040 0,2970 0,2355 0,1875 

Хорватія 5,9880 6,4385 5,5976 3,1151 2,4873 5,2164 2,8054 3,1572 4,4444 3,9572 3,7077 3,7194 2,9021 

Норвегія 0,1112 0,2571 0,1765 0,1690 0,0640 0,2273 0,3453 0,3251 0,1617 0,2454 0,1453 0,1969 0,0812 

Польща 3,7385 3,8810 2,7522 3,2422 2,9046 3,1112 2,7624 3,0795 2,6649 2,0289 1,9452 1,8794 1,3584 

Угорщина 4,3340 4,2389 1,7715 1,7253 2,1107 2,1992 1,9861 2,0611 2,0595 2,4596 2,6200 1,9319 1,9798 

Словаччина 0,8528 1,2374 4,2928 4,2956 4,0941 4,7703 4,4608 3,6199 4,4327 3,7022 4,6845 2,5506 1,6935 

Болгарія 5,5847 5,3307 5,1016 2,5374 3,5391 2,3386 1,8182 5,7309 3,2086 1,8122 4,0047 2,8405 3,7113 

Литва 19,218 17,500 26,866 19,919 20,543 19,481 18,853 14,126 10,072 8,9928 7,7778 4,1985 7,8571 

Латвія 9,1811 7,4241 6,3895 4,6154 6,3762 3,8770 4,9933 4,6385 3,6262 3,3287 3,4161 4,4068 3,0822 

Естонія 19,171 18,145 14397 12,044 6,9343 6,8273 4,8583 6,5844 5,9574 3,1390 7,1429 4,8951 1,8987 

Румунія 0,4746 0,6387 3,8309 4,9625 6,3380 5,4993 5,9040 4,9575 5,6484 5,2259 4,5263 2,9138 3,7490 
1 

Розраховано за даними джерел: 1. Міністерство інфраструктури України: Стан аварійності на транспорті [2004-2018]. URL: https://mtu.gov.ua/content/stan-avariynosti-na-

transporti.html (дата звернення: 16.05.2020); 2. Eurostat: Annual number of victims by type of accident [2004-2018]. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/rail_ac_catvict/default/table?lang=en  (дата звернення: 16.05.2020). 2
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Таблиця В.15 – Розраховані значення коефіцієнта електрифікації залізниць в розрізі країн ЄС 
1
 

 

Країна 
Рік 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Україна 0,4261 0,4269 0,4370 0,4415 0,4492 0,4494 0,4544 0,4651 0,4738 0,4739 0,4762 0,4760 0,4738 0,4722 0,4753 

Чехія 0,3102 0,3117 0,3169 0,3191 0,3211 0,3292 0,3355 0,3351 0,3362 0,3364 0,3364 0,3384 0,3384 0,3384 0,3384 

Австрія 0,6307 0,6252 0,6199 0,6149 0,6303 0,6463 0,6633 0,6842 0,6921 0,6968 0,6964 0,7072 0,7150 0,7141 0,7147 

Німеччина 0,5197 0,5197 0,5245 0,5293 0,5340 0,5388 0,5436 0,5426 0,5417 0,5407 0,5398 0,5388 0,5366 0,5370 0,5371 

Італія 0,6939 0,7004 0,7030 0,7059 0,7095 0,7124 0,7128 0,7130 0,7243 0,7145 0,7150 0,7156 0,7162 0,7169 0,7176 

Франція 0,4724 0,4779 0,4817 0,4854 0,4943 0,4987 0,5094 0,5202 0,5270 0,5231 0,5465 0,5522 0,5675 0,5708 0,5714 

Іспанія 0,5859 0,5859 0,5937 0,6056 0,6059 0,6057 0,6195 0,6266 0,6286 0,6057 0,6075 0,6316 0,6422 0,6346 0,6417 

Португалія 0,5044 0,5053 0,5060 0,5058 0,5139 0,5138 0,5234 0,5833 0,6415 0,6403 0,6403 0,6438 0,6438 0,6438 0,6438 

Великобританія 0,3160 0,3321 0,3324 0,3320 0,3320 0,3332 0,3381 0,3383 0,3319 0,3320 0,3321 0,3350 0,3374 0,3600 0,3667 

Данія 0,2167 0,2092 0,2026 0,2012 0,2018 0,2118 0,2237 0,2376 0,2542 0,2726 0,2964 0,3058 0,3037 0,3052 0,3079 

Швейцарія 0,9360 0,9409 0,9458 0,9508 0,9557 0,9606 0,9655 0,9705 0,9754 0,9803 0,9852 0,9902 0,9951 1,0000 1,0000 

Ірландія 0,0550 0,0547 0,0566 0,0589 0,0572 0,0564 0,0558 0,0557 0,0751 0,0751 0,0751 0,0751 0,0751 0,0751 0,0756 

Cловенія 0,4098 0,4094 0,4094 0,4094 0,4094 0,4094 0,4094 0,4139 0,4136 0,4136 0,4136 0,4136 0,4136 0,5045 0,5087 

Фінляндія 0,4562 0,4566 0,5160 0,5165 0,5182 0,5182 0,5192 0,5336 0,5336 0,5336 0,5478 0,5507 0,5518 0,5621 0,5678 

Швеція 0,7009 0,7023 0,7032 0,7153 0,7131 0,7142 0,7137 0,7245 0,7358 0,7497 0,7565 0,7550 0,7521 0,7531 0,7537 

Хорватія 0,3610 0,3610 0,3600 0,3600 0,3619 0,3619 0,3619 0,3619 0,3619 0,3619 0,3725 0,3725 0,3725 0,3725 0,3725 

Норвегія 0,6176 0,6203 0,6203 0,6203 0,6203 0,6407 0,6377 0,6435 0,6420 0,6415 0,6324 0,6314 0,6313 0,6313 0,6321 

Польща 0,5934 0,5868 0,5884 0,5917 0,5904 0,5872 0,5891 0,5873 0,5932 0,6140 0,6149 0,6170 0,6206 0,6171 0,6174 

Угорщина 0,3632 0,3630 0,3432 0,3507 0,3504 0,3778 0,3987 0,3983 0,3983 0,4035 0,3760 0,4117 0,3864 0,6930 0,6973 

Словаччина 0,4251 0,4254 0,4256 0,4348 0,4353 0,4353 0,4357 0,4354 0,4368 0,4368 0,4373 0,4377 0,4377 0,4379 0,4379 

Болгарія 0,6701 0,6933 0,7024 0,6773 0,6822 0,6827 0,6796 0,7028 0,7032 0,7116 0,7112 0,7114 0,7121 0,7122 0,7127 

Литва 0,0685 0,0689 0,0689 0,0691 0,0691 0,0690 0,0690 0,0690 0,0690 0,0690 0,0690 0,0650 0,0638 0,0797 0,0811 

Латвія 0,1132 0,1132 0,1133 0,1135 0,1136 0,1364 0,1355 0,1378 0,1345 0,1334 0,1349 0,1349 0,1349 0,1349 0,1350 

Естонія 0,1380 0,1405 0,1095 0,1100 0,1087 0,1087 0,1104 0,1104 0,1104 0,1132 0,1132 0,1134 0,1137 0,1137 0,1137 

Румунія 0,3587 0,3653 0,3675 0,3674 0,3685 0,3711 0,3727 0,3730 0,3730 0,3742 0,3739 0,3742 0,3740 0,3740 0,3740 
1 

Розраховано за даними джерел: 1. Держстат України: Експлуатаційна довжина залізничних колій загального користування, у т.ч. електрофікованих [2004-2018].  

URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 17.05.2020); 2. Eurostat: Railway transport - length of tracks (electrified) [2004-2018]. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/RAIL_IF_TRACKS__custom_35758/default/table?lang=en (дата звернення: 17.05.2020). 2
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Таблиця В.16 – Розраховані значення обсягів викидів діоксиду вуглецю в розрізі країн ЄС 
1
 

кг/ос 

Країна 
Рік 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Україна 32,096 27,598 21,373 25,122 21,834 20,628 13,080 14,003 6,7927 5,9794 6,4650 6,7686 7,0303 7,4509 7,6918 

Чехія 27,694 27,960 29,765 29,347 32,248 29,017 28,043 27,337 26,362 25,732 26,061 25,062 25,939 25,443 25,110 

Австрія 17,191 19,660 18,536 18,356 18,228 17,530 17,105 14,332 14,655 13,477 13,962 12,337 12,715 11,801 11,245 

Німеччина 18,558 16,570 15,656 15,337 15,102 13,311 15,598 13,737 12,871 13,069 11,654 12,536 11,541 10,870 10,423 

Італія 6,3116 5,2888 6,0867 5,6908 3,7661 3,2090 3,3587 2,3920 2,8595 2,0025 0,9314 1,1381 0,7777 0,7960 0,7195 

Франція 11,243 10,096 9,7322 9,0899 9,1310 8,2505 7,7878 7,9094 7,5368 7,4093 6,1926 6,1648 6,1337 6,1132 6,0947 

Іспанія 7,2505 7,1752 7,0100 6,7670 6,4024 5,9082 5,7993 5,9446 5,5171 5,2063 5,3214 5,2569 5,0291 4,9131 4,7694 

Португалія 8,4407 7,8382 7,1965 7,2461 7,6403 5,2381 4,4498 3,8798 3,1729 2,8825 3,0478 2,9099 3,0035 2,8998 2,8582 

Великобританія 30,514 31,116 31,399 35,582 32,148 31,707 31,638 30,968 31,765 31,204 31,407 30,982 30,514 31,108 31,092 

Данія 40,057 42,895 41,780 41,782 43,225 41,767 43,758 44,848 44,679 44,228 44,806 43,873 44,415 44,163 44,129 

Швейцарія 4,6754 4,6742 4,6856 4,6919 4,6777 4,6482 4,6341 4,3938 4,1586 3,9271 3,6955 3,4694 3,4178 3,4866 3,3936 

Ірландія 33,972 29,720 29,039 30,449 31,417 27,180 26,806 26,695 25,758 25,500 23,252 23,495 23,682 22,595 22,074 

Cловенія 18,739 18,742 18,613 17,996 16,545 13,782 14,636 15,355 14,507 14,916 19,558 17,950 15,032 15,486 15,350 

Фінляндія 26,752 24,432 24,600 20,639 21,798 17,312 17,850 18,367 17,624 17,110 15,536 12,471 11,610 11,996 11,153 

Швеція 7,4668 7,1421 7,5355 7,1807 1,5869 6,7218 6,4428 6,2843 6,1880 5,4793 4,8440 4,6771 4,4615 4,4048 4,1428 

Хорватія 21,611 22,392 23,703 23,918 23,706 20,929 20,963 19,476 18,356 17,376 15,798 13,107 13,821 13,792 13,021 

Норвегія 9,7280 9,3544 9,0233 9,3931 9,6513 9,4472 8,1800 7,7536 8,5180 9,3065 8,5317 8,8745 8,7992 8,4725 8,4378 

Польща 13,402 13,157 12,079 11,924 10,424 10,096 9,3659 9,6951 9,0193 8,3460 7,5117 6,8748 6,8817 6,2786 5,7918 

Угорщина 22,257 20,278 19,288 18,992 19,032 19,694 17,500 14,678 13,154 15,435 16,452 13,578 12,965 12,215 11,477 

Словаччина 19,892 19,463 20,676 19,151 17,468 14,980 15,272 14,632 12,392 15,085 14,154 15,555 15,946 14,547 14,446 

Болгарія 11,533 11,823 11,793 10,348 13,341 8,3955 8,4467 7,6560 9,4115 6,4122 5,1575 6,9187 5,6585 5,2263 4,7596 

Литва 66,416 68,085 66,159 69,548 71,108 54,967 58,924 63,228 60,208 55,968 59,157 55,421 54,812 55,495 54,977 

Латвія 114,40 115,77 102,64 112,16 113,03 107,19 98,845 113,28 122,72 111,43 107,89 104,06 88,644 100,55 98,830 

Естонія 90,368 95,401 100,26 83,223 61,282 80,078 116,70 79,296 69,288 61,438 46,489 45,182 35,725 40,955 35,928 

Румунія 28,457 10,685 10,610 26,693 25,565 19,268 21,879 29,711 28,507 24,403 16,299 16,777 17,867 18,586 19,410 
 

1 
Розраховано за даними джерел: 1. Держстат України: Україна у цифрах (Статистичний збірник). [2004-2018]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 

18.05.2020); 2. Eurostat: Population on 1 January [2004-2018]. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00001/default/table?lang=en (дата звернення: 18.05.2020).  

3. Держстат України: Викиди діоксиду вуглецю в атмосферне повітря [2004-2018]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 18.05.2020). 4. Eurostat: Greenhouse gas 

emissions (carbon dioxide) by source sector [2004-2018]. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_AIR_GGE__custom_35768/default/table?lang=en (дата звернення: 

18.05.2020). 
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Таблиця В.17 – Розраховані значення рівня кінцевого енергоспоживання по транспорту в розрізі країн ЄС 
1
 
КВт·год. /ос 

Країна 
Рік 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Україна 205,83 201,32 211,44 225,87 230,83 198,55 195,59 216,32 203,52 191,03 187,72 158,88 159,26 162,09 165,87 

Чехія 215,69 213,85 215,48 223,52 206,22 196,15 155,70 153,15 153,64 151,39 148,30 152,68 155,02 160,47 155,42 

Австрія 430,70 417,30 425,89 420,04 416,97 395,33 384,69 373,28 364,46 367,55 360,02 367,61 369,22 367,16 343,63 

Німеччина 156,65 159,61 154,25 149,12 135,46 141,86 148,15 148,63 150,43 148,84 143,55 138,91 142,85 144,90 140,89 

Італія 167,00 171,37 175,99 178,69 184,80 178,56 180,20 181,81 181,15 180,53 172,14 178,57 183,99 187,87 184,92 

Франція 160,92 157,09 157,87 157,56 162,79 156,63 155,23 166,36 168,53 169,56 163,65 165,34 162,11 162,61 161,15 

Іспанія 123,04 123,87 86,094 61,740 68,318 64,555 69,310 100,82 99,897 103,62 103,67 114,10 111,50 113,72 112,46 

Португалія 44,304 44,975 48,326 47,282 47,568 45,726 44,924 38,212 38,037 28,701 28,962 29,687 41,740 47,086 34,426 

Великобританія 67,867 67,445 66,017 64,856 64,039 65,117 65,061 66,722 70,556 68,101 70,006 69,644 71,668 72,636 72,935 

Данія 68,549 69,298 69,277 65,356 69,031 71,668 72,994 71,395 68,990 68,897 68,418 70,145 73,064 70,808 70,883 

Ірландія 12,534 14,325 13,452 11,748 12,133 9,911 10,015 9,974 9,927 9,217 8,685 9,309 10,343 10,861 8,892 

Cловенія 95,171 99,119 98,832 96,996 97,498 76,757 84,514 79,992 77,353 74,801 65,984 73,683 80,419 112,66 78,704 

Фінляндія 120,70 123,74 128,43 137,20 138,48 134,43 138,28 135,81 136,45 135,26 132,81 128,84 129,21 140,46 137,82 

Швеція 333,01 312,72 318,86 321,40 258,31 263,39 257,37 280,39 283,14 287,78 271,13 266,22 270,43 247,72 246,20 

Хорватія 56,205 60,544 61,681 64,217 64,007 61,952 62,053 60,841 58,232 55,841 54,394 57,984 59,895 64,369 60,435 

Норвегія 129,11 130,47 139,65 136,51 144,39 137,52 117,33 110,77 124,75 125,12 128,03 158,91 186,16 149,30 151,51 

Польща 112,25 104,50 92,958 96,497 92,980 84,435 87,789 87,146 84,069 82,916 79,094 81,751 86,575 87,587 76,876 

Угорщина 108,04 108,54 118,99 121,40 118,86 119,73 110,44 111,86 98,97 123,83 117,03 118,82 119,73 123,40 120,01 

Словаччина 131,80 106,46 111,11 109,06 102,30 93,45 99,81 99,40 103,62 104,79 105,98 111,04 111,86 107,81 107,24 

Болгарія 64,299 65,031 61,080 59,556 56,531 62,541 53,761 49,801 41,216 38,025 42,232 48,874 49,484 53,167 55,829 

Литва 27,068 30,699 27,661 21,538 25,836 24,184 24,188 24,242 24,970 24,900 21,403 22,935 24,926 26,089 24,539 

Латвія 61,059 65,787 67,328 63,383 62,962 55,946 59,420 59,771 63,087 61,271 58,456 53,371 53,327 53,663 52,428 

Естонія 57,820 75,797 61,450 57,339 59,773 67,380 66,752 60,164 59,614 47,720 38,000 35,744 36,477 34,965 34,114 

Румунія 75,136 75,296 63,367 69,236 69,734 67,660 66,766 70,498 61,107 56,243 53,240 54,452 53,035 55,446 55,411 
1 

Розраховано за даними джерел: 1. Держстат України: Кінцеве енергоспоживання [2004-2018]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 19.05.2020);  

2. Eurostat: Final energy consumption by sector [2004-2018]. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ten00124/default/table?lang=en (дата звернення: 19.05.2020). 
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Таблиця В.18 – Розраховані значення рівня зайнятості населення у галузі залізничного транспорту в розрізі країн ЄС 
1
 

% 

Країна 
Рік 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Україна 1,8314 1,7942 1,7903 1,7435 1,7529 1,7539 1,7082 1,6852 1,6454 1,5636 1,6414 1,7014 1,5460 1,3713 1,3386 

Чехія 1,5530 1,4413 1,2624 1,1375 1,0771 1,0969 1,1084 1,1114 1,1068 1,1032 1,0972 1,0817 1,0648 1,0485 1,0324 

Австрія 1,2259 0,4104 0,3763 0,3531 0,3202 0,3142 0,3042 0,2913 0,2882 0,2873 0,2846 0,2829 0,2792 0,2746 0,2700 

Німеччина 0,4404 0,4405 0,4207 0,3974 0,3763 0,3601 0,3284 0,3240 0,3203 0,3183 0,3157 0,3127 0,3087 0,3043 0,3004 

Італія 0,3833 0,3734 0,3670 0,3456 0,3287 0,3169 0,3236 0,2968 0,2905 0,2957 0,2955 0,2936 0,2897 0,2864 0,2839 

Франція 0,6409 0,6229 0,6170 0,6104 0,6082 0,6161 0,6163 0,6126 0,6114 0,6111 0,6087 0,6075 0,6032 0,5968 0,5906 

Іспанія 0,1568 0,1069 0,1005 0,0975 0,0980 0,1034 0,1051 0,1079 0,1474 0,1514 0,1499 0,1458 0,1421 0,1386 0,1357 

Португалія 0,1560 0,1567 0,1561 0,1560 0,1555 0,1578 0,1568 0,1396 0,1421 0,1463 0,1442 0,1422 0,1400 0,1355 0,1325 

Великобританія 0,1843 0,1843 0,1806 0,1770 0,1973 0,2227 0,2271 0,2260 0,2235 0,2210 0,2159 0,2122 0,2091 0,2070 0,2046 

Данія 0,4492 0,4430 0,4335 0,4189 0,4140 0,4274 0,4376 0,4378 0,4409 0,4410 0,4372 0,4312 0,4249 0,4180 0,4106 

Швейцарія 0,82040 0,8093 0,7865 0,7651 0,7400 0,7295 0,7206 0,7027 0,6906 0,6820 0,6695 0,6595 0,6504 0,6445 0,6386 

Ірландія 0,0131 0,0131 0,0131 0,0131 0,0131 0,0142 0,0142 0,0145 0,0145 0,0141 0,0138 0,0133 0,0128 0,0124 0,0120 

Cловенія 0,8643 0,8687 0,8448 0,8096 0,7994 0,7834 0,7172 0,9302 0,8749 0,8849 0,8813 0,8699 0,8546 0,8301 0,8061 

Фінляндія 0,4437 0,4208 0,4082 0,3945 0,3872 0,3816 0,4032 0,3766 0,3355 0,3379 0,3395 0,3400 0,3385 0,3345 0,3258 

Швеція 0,3526 0,3478 0,3514 0,3539 0,3654 0,3735 0,3208 0,3176 0,3146 0,3116 0,3073 0,3028 0,2973 0,2905 0,2853 

Хорватія 0,9872 0,9400 0,8792 0,7748 0,7513 0,7320 0,7386 0,7628 0,7306 0,7503 0,7308 0,7218 0,7197 0,7042 0,6898 

Норвегія 0,2745 0,2779 0,2754 0,2709 0,2668 0,2800 0,3002 0,3057 0,3001 0,2969 0,2933 0,2922 0,2916 0,2885 0,2842 

Польща 0,9689 0,8988 0,8637 0,8087 0,7442 0,6950 0,6754 0,6530 0,6485 0,6490 0,6380 0,6284 0,6234 0,6151 0,6131 

Угорщина 1,1234 1,1266 1,0914 1,0174 0,9184 0,9169 0,8792 0,9732 0,9685 0,9580 0,9138 0,8922 0,8658 0,8487 0,8309 

Словаччина 1,9045 1,7552 1,6304 1,5652 1,4894 1,4816 1,4632 1,3386 1,2490 1,2587 1,2412 1,2172 1,1889 1,1632 1,1403 

Болгарія 0,9226 0,8983 0,8141 0,8451 0,8803 0,8367 0,8082 0,7784 0,6807 0,6837 0,6811 0,6788 0,6754 0,6635 0,6642 

Литва 0,8381 0,7973 0,7645 0,7445 0,7515 0,7980 0,8276 0,8386 0,8315 0,8206 0,8044 0,7943 0,7788 0,7829 0,7747 

Латвія 1,6033 1,5660 1,4479 1,3151 0,4845 0,5455 0,5673 0,5362 0,5362 0,5241 0,5313 0,5238 0,5254 0,5256 0,5173 

Естонія 0,5963 0,5775 0,5335 0,5260 0,4836 0,2879 0,2861 0,2889 0,2952 0,2916 0,2893 0,2813 0,2805 0,2731 0,2697 

Румунія 0,6968 0,9990 0,9160 0,8369 0,7608 0,6874 0,6892 0,6948 0,7299 0,7364 0,7309 0,7402 0,7486 0,7297 0,7280 
1 

Розраховано за даними джерел: 1. Держстат України: Основні показники ринку праці [2004-2018]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 20.05.2020);  

2. Eurostat: Total employment [2004-2018]. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lfsi_emp_a/default/table?lang=en (дата звернення: 20.05.2020);   3. 

Eurostat: Employment in principal railway enterprises, by type of activity [2004-2018]. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/rail_ec_emplo_a/default/table?lang=en 

(дата звернення: 20.05.2020). 
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Таблиця В.19 – Розраховані значення коефіцієнта рухливості населення в розрізі країн ЄС 
1
 

кількість поїздок на 1 особу 

Країна 
Рік 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Україна 9,5302 9,4587 9,5842 9,6130 9,6300 9,2496 9,3140 9,4032 9,4118 9,3476 9,0534 9,0978 9,1173 9,8823 3,7379 

Чехія 17,683 17,675 17,902 17,962 17,137 15,808 15,737 16,000 16,428 16,564 16,714 16,715 16,939 17,273 17,874 

Австрія 26,415 26,839 27,129 27,585 28,501 28,513 28,734 28,838 30,984 32,169 31,846 32,622 32,985 32,886 33,472 

Німеччина 25,339 24,824 27,038 27,054 28,421 28,331 28,952 30,951 31,925 32,447 33,344 33,066 34,241 34,311 34,708 

Італія 12,665 13,129 12,978 13,302 13,681 13,557 14,173 13,645 14,393 14,321 14,217 14,353 14,328 14,269 14,311 

Франція 15,153 15,672 16,162 16,740 17,077 17,119 17,349 17,318 17,622 17,756 17,497 18,675 18,556 19,123 18,411 

Іспанія 13,957 14,220 14,288 13,853 13,456 12,506 12,122 12,411 12,145 12,054 12,122 12,225 12,394 12,753 13,268 

Португалія 14,588 14,425 14,304 14,879 15,015 14,560 14,470 14,111 12,541 12,022 12,304 12,571 12,907 13,786 14,330 

Великобританія 17,889 18,338 19,081 20,274 21,181 20,485 21,851 23,215 24,305 25,029 26,103 26,854 27,112 26,690 26,909 

Данія 31,227 31,670 32,165 32,116 32,826 33,426 33,597 34,965 36,179 36,797 37,019 37,503 37,040 35,932 35,501 

Швейцарія 52,080 54,140 56,226 58,243 60,661 61,155 63,213 65,027 64,599 67,215 69,665 71,152 72,746 72,577 72,489 

Ірландія 8,5768 9,1580 10,302 10,486 10,016 8,5843 8,4024 8,1767 8,0559 8,0546 8,3048 8,4787 9,0599 9,5111 9,9286 

Cловенія 7,2405 7,7103 7,8616 7,8173 8,0869 7,8582 7,7098 7,4710 7,3393 7,7691 7,0035 6,8520 6,6127 6,2936 6,3404 

Фінляндія 11,521 12,125 12,140 12,637 13,194 12,683 12,884 12,720 12,836 12,774 12,522 13,881 14,964 15,573 15,872 

Швеція 16,335 16,652 17,581 18,551 19,485 19,348 19,200 19,866 20,370 21,003 21,491 21,999 22,429 22,901 24,383 

Хорватія 8,5004 9,2106 10,677 14,599 16,419 17,031 16,134 11,621 6,4490 5,6817 5,1542 5,1237 4,9417 4,7670 4,9249 

Норвегія 10,885 11,410 11,787 12,136 12,470 12,072 12,207 12,069 12,573 13,314 13,771 14,291 14,258 13,990 14,733 

Польща 6,9566 6,5852 6,6771 6,9768 7,1587 6,9273 6,3640 6,2805 6,9886 6,8935 6,8457 7,0954 7,5090 7,7791 7,9432 

Угорщина 15,815 15,221 15,285 14,857 14,425 14,236 14,020 14,577 14,870 14,974 14,782 14,651 14,911 14,978 15,338 

Словаччина 9,3682 9,3916 9,0152 8,7441 9,0502 8,6573 8,6281 8,8000 8,2544 8,4915 9,0654 11,121 12,744 13,783 14,139 

Болгарія 4,8648 4,7300 4,4681 4,3897 4,4858 4,1981 4,0528 3,9741 3,6178 3,5773 3,3972 3,1265 2,9949 2,9844 3,0255 

Литва 1,8794 1,8124 1,6685 1,3778 1,3842 1,1995 1,2078 1,3520 1,4153 1,4624 1,4017 1,2974 1,3557 1,4663 1,6608 

Латвія 10,466 11,519 12,293 12,396 12,183 9,9427 9,8109 9,8559 9,6376 9,7490 9,5878 8,5922 8,7496 8,9708 9,4298 

Естонія 3,8601 3,7965 3,9254 4,0524 3,9487 3,6640 3,5993 3,5783 3,3286 3,1806 4,4878 5,0643 5,2633 5,6499 5,8820 

Румунія 4,6203 4,3224 4,4428 4,1770 3,7921 3,4408 3,1669 3,0185 2,8628 2,8668 3,2461 3,3456 3,2618 3,5153 3,4038 
1 

Розраховано за даними джерел: 1. Держстат України: Україна у цифрах (Статистичний збірник). [2004-2018]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 

20.05.2020); 2. Eurostat: Population on 1 January [2004-2018]. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00001/default/table?lang=en (дата звернення: 20.05.2020). 

3. Держстат України: Кількість перевезенних пасажирів [2004-2018]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 08.05.2020); 4. Eurostat: Passengers transported [2004-

2018]. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/rail_pa_total/default/table?lang=en (дата звернення: 08.05.2020). 
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Рисунок Г.1 – Динаміка транспортоємності ВВП в Україні (а) та щільність 

ймовірностей транспортоємності ВВП економічно розвинених країн (б) 
 

Розраховано за даними джерел: 1. Держстат України: Валовий внутрішній продукт [2004-2018]. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 08.05.2020); 2. Eurostat:  Gross domestic product [2004-2018]. 

URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10_gdp/default/table?lang=en (дата звернення: 

08.05.2020). 
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Рисунок Г.2 – Динаміка середньої дальність перевезення вантажів в Україні (а) 

та щільність ймовірностей середньої дальність перевезення вантажів 

економічно розвинених країн (б) 
 

Розраховано за даними джерел: 1. Держстат України: Вантажообіг, обсяги перевезень вантажів [2004-

2018]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 08.05.2020); 2. Eurostat: Good transported [2004-

2018]. URL: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/RAIL_GO_TOTAL__custom_35752/default/table?lang=en 

(дата звернення: 08.05.2020). 
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Рисунок Г.3 – Динаміка середньої дальність перевезення пасажирів в Україні 

(а) та щільність ймовірностей середньої дальність перевезення пасажирів 

економічно розвинених країн (б) 
 

Розраховано за даними джерел: 1. Держстат України: Пасажирообіг, кількість перевезенних 

пасажирів [2004-2018]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 08.05.2020); 

2. Eurostat: Passengers transported [2004-2018]. URL: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/rail_pa_total/default/table?lang=en (дата звернення: 

08.05.2020). 
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Рисунок Г.4 – Динаміка обсягу експорту товарів і послуг відносно до ВВП в 

Україні (а) та щільність ймовірностей експорту обсягу експорту товарів і 

послуг відносно до ВВП економічно розвинених країн (б) 
 

Розраховано за даними джерел: 1. Держстат України: Експорт товарів, послуг [2004-2018]. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 08.05.2020); 2. Eurostat: Export of goods and services [2004-

2018]. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10_exi/default/table?lang=en (дата 

звернення: 08.05.2020). 
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Рисунок Г.5 – Динаміка рівня тінізації транспортних послуг в Україні (а) та 

щільність ймовірності рівня тінізації транспортних послуг економічно 

розвинених країн (б) 
 

Побудовано автором за даними джерел [2, с.33-36] та за розрахунками науковців Інституту економіки 

промисловості НАН України. 
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Рисунок Г.6 – Динаміка рівня якості залізничної інфраструктури в Україні (а) та 

щільність ймовірностей рівня якості залізничної інфраструктури економічно 

розвинених країн (б) 
 

Розраховано за даними джерел: 1. The Global Competitiveness Index: Quality of railroad infrastructure // 

The Global Competitiveness Report [2010-2018]. URL: https://www.weforum.org/reports (дата звернення: 

09.05.2020). 
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Рисунок Г.7 – Динаміка рівня якості портової інфраструктури в Україні (а) та 

щільність ймовірностей рівня якості портової інфраструктури економічно 

розвинених країн (б) 
 

Розраховано за даними джерел: 1. The Global Competitiveness Index: Quality of port infrastructure // The 

Global Competitiveness Report [2010-2018]. URL: https://www.weforum.org/reports (дата звернення: 

10.05.2020). 
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Рисунок Г.8 – Динаміка рівня компетенції в області логістики в Україні (а) та 

щільність ймовірностей рівня компетенції в області логістики економічно 

розвинених країн (б) 
 

Розраховано за даними джерел: The Logistics Performance Index: Logistics quality and competence // 

Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy [2010-2018]. URL: 

https://lpi.worldbank.org/report (дата звернення: 11.05.2020). 
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Рисунок Г.9 – Динаміка рівня ефективності митних процедур в Україні (а) та 

щільність ймовірностей рівня ефективності митних процедур економічно 

розвинених країн (б) 
 

Розраховано за даними джерел: 1. The Global Competitiveness Index: Burden of customs procedures // 

The Global Competitiveness Report [2010-2018]. URL: https://www.weforum.org/reports (дата звернення: 

12.05.2020). 
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Рисунок Г.10 – Динаміка ступеню орієнтації на клієнта в Україні (а) та 

щільність ймовірностей ступеню орієнтації на клієнта економічно розвинених 

країн (б) 
 

Розраховано за даними джерела: 1. The Global Competitiveness Index: Degree of customer orientation // 

The Global Competitiveness Report [2010-2018]. URL: https://www.weforum.org/reports (дата звернення: 

13.05.2020). 
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Рисунок Г.11 – Динаміка інтенсивності перевезення вантажів в Україні (а) та 

щільність ймовірностей інтенсивності перевезення вантажів економічно 

розвинених країн (б) 
 

Розраховано за даними джерел: 1. Держстат України: Вантажообіг, експлуатаційна довжина 

залізничних колій загального користування [2004-2018]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата 

звернення: 13.05.2020); 2. Eurostat: Railway transport - length of tracks [2004-2018]. URL: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/RAIL_IF_TRACKS__custom_35757/default/table?lang=en 

(дата звернення: 13.05.2020). 
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Рисунок Г.12 – Динаміка інтенсивності перевезення пасажирів в Україні (а) та 

щільність ймовірностей інтенсивності перевезення пасажирів економічно 

розвинених країн (б) 
 

Розраховано за даними джерел: 1. Держстат України: Пасажирообіг, експлуатаційна довжина 

залізничних колій загального користування [2004-2018]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата 

звернення: 14.05.2020); 2. Eurostat: Railway transport - length of tracks [2004-2018]. URL: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/RAIL_IF_TRACKS__custom_35757/default/table?lang=en 

(дата звернення: 14.05.2020). 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Рисунок Г.13 – Динаміка щільності шляхів сполучення в Україні (а) та 

щільність ймовірностей щільності шляхів сполучення економічно розвинених 

країн (б) 
 

Розраховано за даними джерел 1. Держстат України: Територія України. Україна у цифрах 

(статистичний збірник 2019 р.) . URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/07/zb_Ukraine%20in%20figures_u.pdf  (дата 

звернення: 14.05.2020); 2. Держстат України: Експлуатаційна довжина залізничних колій загального 

користування [2004-2018]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 14.05.2020); 3. Страны 

Европы по площади. Географический справочник. URL: http://merkator.org.ua/ru/spravochnik/strany-

evropy-po-ploshchadi/ (дата звернення: 14.05.2020) 4. Eurostat: Railway transport - length of tracks [2004-

2018].  URL 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/RAIL_IF_TRACKS__custom_35757/default/table?lang=en 

(дата звернення: 14.05.2020). 
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б 

Рисунок Г.14 – Динаміка кількості транспортних подій в Україні (а) та 

щільність ймовірностей кількості транспортних подій економічно розвинених 

країн (б) 
 

Розраховано за даними джерел: 1. Міністерство інфраструктури України: Стан аварійності на 

транспорті [2004-2018]. URL: https://mtu.gov.ua/content/stan-avariynosti-na-transporti.html (дата 

звернення: 16.05.2020); 2. Eurostat: Annual number of accidents by type of accident [2004-2018]. URL: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/rail_ac_catnmbr/default/table?lang=en  (дата звернення: 

16.05.2020). 

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/07/zb_Ukraine%20in%20figures_u.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://merkator.org.ua/ru/spravochnik/strany-evropy-po-ploshchadi/
http://merkator.org.ua/ru/spravochnik/strany-evropy-po-ploshchadi/
https://mtu.gov.ua/content/stan-avariynosti-na-transporti.html
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/rail_ac_catnmbr/default/table?lang=en
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Рисунок Г.15 – Динаміка кількості потерпілих в Україні (а) та щільність 

ймовірностей кількості потерпілих економічно розвинених країн (б) 
 

Розраховано за даними джерел: 1. Міністерство інфраструктури України: Стан аварійності на 

транспорті [2004-2018]. URL: https://mtu.gov.ua/content/stan-avariynosti-na-transporti.html (дата 

звернення: 16.05.2020); 2. Eurostat: Annual number of victims by type of accident [2004-2018]. URL: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/rail_ac_catvict/default/table?lang=en  (дата звернення: 

16.05.2020). 
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Рисунок Г.16 – Динаміка рівня оновлення основних засобів транспорту в 

Україні (а) та функція щільності ймовірності рівня оновлення основних засобів 

транспорту економічно розвинених країн (б) 
 

Розраховано за даними джерел: 1. Держстат України: Вартість основних засобів України за видами 

економічної діяльності. Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності [2010-2019] URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/ibd/ibd_rik/ibd_u/ki_rik_u_e_bez.htm (дата звернення: 

15.06.2020); 2. Рисунок Г.16 (б) побудовано за розрахунками науковців Інституту економіки 

промисловості НАН України. 

https://mtu.gov.ua/content/stan-avariynosti-na-transporti.html
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/rail_ac_catvict/default/table?lang=en
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/ibd/ibd_rik/ibd_u/ki_rik_u_e_bez.htm
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Рисунок Г.17 – Динаміка коефіцієнту електрофікації залізниць в Україні (а) та 

щільність ймовірностей коефіцієнту електрофікації залізниць економічно 

розвинених країн (б) 
 

Розраховано за даними джерел: 1. Держстат України: Експлуатаційна довжина залізничних колій 

загального користування, у т.ч. електрофікованих [2004-2018]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата 

звернення: 17.05.2020); 2. Eurostat: Railway transport - length of tracks (electrified) [2004-2018]. URL: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/RAIL_IF_TRACKS__custom_35758/default/table?lang=en 

(дата звернення: 17.05.2020). 
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Рисунок Г.18 – Динаміка обсягів викидів діоксиду вуглецю в Україні (а) та 

щільність ймовірностей обсягів викидів діоксиду вуглецю економічно 

розвинених країн (б) 
 

Розраховано за даними джерел: 1. Держстат України: Україна у цифрах (Статистичний збірник). 

[2004-2018]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 18.05.2020); 2. Eurostat: Population on 1 

January [2004-2018]. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00001/default/table?lang=en 

(дата звернення: 18.05.2020). 3. Держстат України: Викиди діоксиду вуглецю в атмосферне повітря 

[2004-2018]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 18.05.2020). 4. Eurostat: Greenhouse gas 

emissions (carbon dioxide) by source sector [2004-2018]. URL: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_AIR_GGE__custom_35768/default/table?lang=en 

(дата звернення: 18.05.2020). 

http://www.ukrstat.gov.ua/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/RAIL_IF_TRACKS__custom_35758/default/table?lang=en
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00001/default/table?lang=en
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Рисунок Г.19 – Динаміка рівня кінцевого енергоспоживання по транспорту в 

Україні (а) та щільність ймовірностей рівня кінцевого енергоспоживання по 

транспорту економічно розвинених країн (б) 
 

Розраховано за даними джерел: 1. Держстат України: Кінцеве енергоспоживання [2004-2018]. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 19.05.2020); 2. Eurostat: Final energy consumption by sector [2004-2018]. 

URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ten00124/default/table?lang=en (дата звернення: 19.05.2020). 
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Рисунок Г.20 – Динаміка рівня зайнятості населення в галузі залізничного 

транспорту в Україні (а) та щільність ймовірностей рівня зайнятості населення 

в галузі залізничного транспорту в економічно розвинених країнах (б) 
 

Розраховано за даними джерел: 1. Держстат України: Основні показники ринку праці [2004-2018]. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 20.05.2020); 2. Eurostat: Total employment [2004-2018]. URL: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lfsi_emp_a/default/table?lang=en (дата звернення: 20.05.2020);   

3. Eurostat: Employment in principal railway enterprises, by type of activity [2004-2018]. URL: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/rail_ec_emplo_a/default/table?lang=en (дата звернення: 20.05.2020). 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Рисунок Г.21 – Динаміка коефіцієнту рухливості населення в Україні (а) та 

щільність ймовірностей коефіцієнту рухливості населення в економічно 

розвинених країнах (б) 
 

Розраховано за даними джерел: 1. Держстат України: Україна у цифрах (Статистичний збірник). [2004-2018]. 

URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 20.05.2020); 2. Eurostat: Population on 1 January [2004-2018]. 

URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00001/default/table?lang=en (дата звернення: 20.05.2020). 

3. Держстат України: Кількість перевезенних пасажирів [2004-2018]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата 

звернення: 08.05.2020); 4. Eurostat: Passengers transported [2004-2018]. URL: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/rail_pa_total/default/table?lang=en (дата звернення: 08.05.2020). 
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Рисунок Г.22 – Динаміка питомої ваги оплати праці у випуску в Україні (а) та 

щільність ймовірностей питомої ваги оплати праці у випуску економічно 

розвинених країн (б) 
 

Побудовано автором за даними джерела [2, с.28-30] та за розрахунками науковців Інституту економіки 

промисловості НАН України. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00001/default/table?lang=en
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Рисунок Г.23 – Динаміка значень рівня тіньової заробітної плати в Україні 
 

Побудовано автором за даними джерела [2, с. 33-36] 


