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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Найбільш актуальною проблема економічної безпе-

ки є для країн, що переобувають у процесі системних
трансформацій. До числа таких країн належить і Украї-
на. Однією із характерних суперечностей для таких
країн є, з одного боку, необхідність інтеграції у світо-
господарські структури, а з іншого — необхідність за-
безпечення певної захищеності від наслідків можливих
криз цих структур. Процес глобалізації є невід'ємною
складовою у розвитку світової цивілізації, що має не
лише позитивні, а й негативні сторони. До перших слід
віднести максимальне використання вигод міжнародно-
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У статті показано стан та перспективи розвитку транспортної галузі України. Визначено, що транспортний
сектор відіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку країни, оскільки транспортна галузь у ва-
ловій доданій вартості в Україні становить 13 %; вартість її основних засобів у виробничому потенціалі країни
складає майже 35 %, середньооблікова кількість штатних працівників галузі становить 5 % зайнятого населен-
ня. У транспортній галузі України виявлено наступні проблеми: незадовільний технічний стан рухомого та тяг-
лового складу: зношеність вантажних напіввагонів оцінюється у 80 %, а спеціальних вагонів — у понад 90 %;
рівень зношеності існуючого локомотивного парку наближається до 100 %. На авіаційному транспорті спосте-
рігається втрата суттєвої частки ринку пасажирських і вантажних перевезень. Так, у 1990 р. послугами авіацій-
ного транспорту України скористалися 15 млн пасажирів, у 2012 р. — 8,1 млн пасажирів. На морському транс-
порті у 1990 р. обсяги відправлення (перевезення) вантажів вітчизняним морським флотом становили 53 млн т,
річковим — 66 млн т, у 2012 р. — відповідно 3,5 і 4,3 млн т.

Зроблено висновок, що транспортна галузь України знаходиться у кризовому стані, коли необхідно роз-
робка заходів, щодо оцінки і підвищення її економічної безпеки. Ситуація, що склалась у економічній системі та
зокрема у транспортної галузі України, викликає багато непередбачуваних небезпек і загроз для держави. Зроб-
лено висновок, що економічна безпека транспортної галузі повинна складатись з таких елементів, як науково-
технологічна, інтелектуальна, кадрова, соціальна, організаційно-управлінська, фінансова, інвестиційна, пра-
вова, екологічна, інформаційна, силова, ринкова, інтерфейсна, ресурсна, виробнича, енергетична, демографіч-
на, продовольча, макроекономічна та зовнішньоекономічна.

This article shows the state and development of the transport sector in Ukraine. The transport sector represents an
important role in the socio-economic development. Prove that such indicators: the transport sector in gross value in
Ukraine — 13%, the value of its fixed assets in production potential is about 35%, the average number of full-time workers
in the sector is 5% employed. Transport sector in Ukraine revealed the following problems: poor technical state of rolling
stock and traction stuff: depreciation freight wagons — 80%, special wagons — over 90%, the level of deterioration of the
existing locomotive fleet approaching 100% Aviation is losing significant market share of passenger and freight traffic
(in 1990 Air transport Ukraine benefited 15 million passengers, in 2012 — 8.1 million passengers). Maritime transport
carried in 1990 totaled 53 million tons, river — 66 million tons in 2012 — respectively 3.5 and 4.3 million tons.

It is concluded that the transport industry of Ukraine is in a state of crisis when it is necessary to develop measures
to assess and improve its economic security. The situation that exists in the economy and in the transport industry of
Ukraine causes many unforeseen dangers and threats to the state. It is concluded that the economic security of the
transport industry should consist of items such as science and technology, intellectual, human, social, organizational,
managerial, financial, investment, legal, environmental, information, power, market, interface, resources, production,
energy, population, food, macroeconomic and foreign trade.

Ключові слова: система показників економічної безпеки, економічна безпека транспортної галузі.
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го поділу праці, розвиток глобальних, у тому числі
транспортних комунікацій та дифузію інновацій, до дру-
гих — поляризацію світового економічного простору,
міжцивілізаційну конфронтацію тощо. Ці явища завж-
ди характеризуються загостренням суперечностей, які
створюють кризові ситуації в економіці країни.

Україна активно включається у світові суспільно-
економічні процеси. Транспорт, як інфраструктурна га-
лузь, має розвиватися випереджальними темпами з ме-
тою сприяння швидкому економічному та соціальному
розвитку країни та її участі у міжнародному поділі
праці. Транспортний сектор відіграє важливу роль у соц-
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іально-економічному розвитку країни, адже розвинена
транспортна система є передумовою економічного зро-
стання, підвищення конкурентоспроможності націо-
нальної економіки і якості життя населення. Транспор-
тна галузь у валовій доданій вартості в Україні стано-
вить: 13 %, вартість основних засобів виробництва (за
первинною оцінкою) у виробничому потенціалі країни:
35 %, середньооблікова кількість штатних працівників
галузі становить 5 % зайнятого населення [13]. Тому пи-
тання розробки системи економічної безпеки транспор-
тної галузі України є актуальними.

Для передбачення та протидії кризовим явищам у
транспортній галузі необхідно сформувати систему показ-
ників, які дозволяють забезпечити її економічну безпеку.

Тому проблема визначення теоретичних та практичних
основ системи показників економічної безпеки транс-
портній галузі на сучасному етапі функціонування еконо-
міки є актуальною й має важливе прикладне значення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Важливу роль у формуванні теоретичних та прак-

тичних основ економічної безпеки відіграли праці
вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів таких,
як: Б.М. Андрюшкін [7], М. Бендиков [3], З.С. Варналій
[8], Л.І. Донець [5], Н. Ілляшенко [10], Д. Ковальов [11],
В.І. Мунтіян [16], І.П. Плетнікова [18], А.І. Соловьев [19]
та ін. Аналіз робіт даних авторів свідчить, що економіч-
на безпека формується під впливом різноманітних

Рис. 1. Склад єдиної транспортної системи України

Власна розробка.
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складових та є кумулятивним показником. У більшості ви-
падків вчені обмежуються вивченням лише окремих про-
блемних питань, пов'язаних із формуванням базових за-
сад забезпечення економічної безпеки, визначенням сис-
теми економічних інтересів і пріоритетів розвитку, фор-
муванням окремих елементів управління економічною без-
пекою [1, 4, 6, 16], але стан методологічних засад забезпе-
чення економічної безпеки галузей держави, на жаль, не
можна визнати цілком досконалим. Проведений аналіз
дозволив дійти висновку, що тлумачення економічної без-
пеки грунтується на загальних засадах та у свою чергу не
поглиблюються на функціональні її складові такі (наприк-
лад, галузь). У той же час дослідження окремих елементів
системи економічних показників не може об'єктивно та
комплексно сформувати бачення про стан економічної
безпеки з позицій системного підходу. Зазначені труднощі
впливають на адекватність оцінки рівня економічної без-
пеки та вимагають подальших досліджень.

МЕТА СТАТТІ
Мета роботи полягає у визначенні системи показ-

ників економічної безпеки через дослідження сучасних
теоретичних та практичних основ її оцінки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Підприємства транспортної галузі виконують функ-

цію поєднання підприємств із споживачами, зв'язуючи ре-
гіони України між собою та іншими державами. Головною
метою функціонування підприємств транспортної галузі
є забезпечення потреб громадян, підприємств і організацій
у перевезеннях; обслуговування пасажирів під час довгот-
ривалих перевезень; якісне і своєчасне перевезення паса-
жирів та вантажів; виконання державних завдань (кон-
трактів) щодо забезпечення потреб оборони і безпеки
України; перевезення в безпечних умовах; запобігання
аваріям і нещасним випадкам, усунення причин виробни-
чого травматизму; охорона навколишнього природного се-
редовища від шкідливого впливу транспорту.

Україна має розвинуту транспортну інфраструктуру.
Експлуатаційна довжина залізничних колій загального ко-
ристування складає 21,62 тис. км, річкових судноплавних
шляхів загального користування 2,1 тис. км, довжина авто-
мобільних доріг загального користування 169,7 тис. км [21].
В Україні функціонує 45 аеропортів і аеродромів, 19 морсь-
ких торгових портів, 10 річкових портів, 6 залізниць, 41 авіа
і 114 судноплавних компаній різних форм власності. Одер-
жали ліцензії і працюють на ринку автотранспортних по-
слуг більш 16 тис. суб'єктів підприємництва. У системі транс-
портно-дорожнього комплексу функціонує понад 1370 дер-
жавних підприємств, установ, організацій [15, с. 50]. Робо-
та підприємств транспортної галузі характеризується
складним комплексом пристроїв, споруд, машин і ме-
ханізмів та сукупністю транспортних засобів, шляхів спо-
лучення, засобів управління та зв'язку, технічних пристроїв
та механізмів, споруд, розгалужену інфраструктуру для
надання всього комплексу транспортних послуг, у тому
числі для складування і технологічної підготовки вантажів
до транспортування, що в сукупності відповідає вимогам на-
ціональної безпеки. В єдину транспортну систему України
входять наступі складові: транспорт загального користу-
вання (залізничний, морський, річковий, автомобільний і ав-
іаційний, а також міський електротранспорт, у тому числі
метрополітен); промисловий залізничний транспорт; відом-
чий транспорт; трубопровідний транспорт; шляхи сполу-
чення загального користування, а також інфраструктура й
управління. Склад єдиної транспортної системи України
наведено на рисунку 1.

Структура грузо- і пасажирообороту у світі розпо-
ділена наступним чином: за загальною кількістю ванта-
жообігу та пасажирообороту лідирує автомобільний
транспорт, на який доводиться 8% вантажообігу й 80%
пасажирообороту від загального світового обсягу (на
залізничний — 16% вантажообігу й 11% пасажирообо-
роту, на трубопровідний — 11% вантажообігу, на морсь-

кий — 62% вантажообігу й 1% пасажирообороту, на
річковий — 3% вантажообігу й 1% пасажирообороту,
на повітряний — менш 1% вантажообігу й 8% пасажи-
рообороту) [22]. Наведені данні показують що у світі
автомобільний транспорт є лідером у перевезенні паса-
жирів, морський — у перевезенні вантажу.

Проведений аналіз перевезення вантажів за видами
транспорту в Україні у 2012 році [20, с. 54]. дозволив
дійти висновку, що автомобільний транспорт займає
перше місце у перевезенні вантажу та у 2012 році випе-
реджав залізничний транспорт у 2,8 рази, морський у
315 рази, річковий у 315 разів, трубопровідний у 9,8
разів, авіаційний у 12600 разів. Питома вага автомобіль-
ного транспорту в перевезенні вантажів складала у 2012
році 68 відсотків. У відправленні (перевезенні) пасажирів
за видами транспорту загального користування [21] у
2012 році перше місце займав автомобільний транспорт,
друге — тролейбусний, трете тролейбусний.

Згідно з інформацією, представленої впродовж круг-
лого столу "Стратегічні напрями розвитку транспортної
галузі України у післякризовий період" [13] у транспортній
галузі України існують наступні проблеми: незадовільний
технічний стан рухомого та тяглового складу: зношеність
вантажних напіввагонів оцінюється у 80 %, а спеціальних
вагонів — у понад 90 %; щодобовий дефіцит вантажних
вагонів оцінюється до тисячі одиниць; рівень зношеності
існуючого локомотивного парку наближається до 100 %,
у тому числі тепловози мають 97 % зношеності, а електро-
вози — 90 %. На авіаційному транспорті спостерігається
втрата суттєвої частки ринку пасажирських і вантажних
перевезень так, у 1990 р. послугами авіаційного транспор-
ту України скористалися 15 млн пасажирів, у 2012 р. [21]
— 8,1 млн пасажирів. На морському транспорті спостері-
гається втрата Україною раніше визнаної у світі морської
могутності: у 1990 р. обсяги відправлення (перевезення)
вантажів вітчизняним морським флотом становили 53 млн
т, річковим — 66 млн т, у 2012 р. ці показники становили
відповідно 3,5 і 4,3 млн т, [20, с. 56, 57]. Таким чином, мож-
на зробити висновок, що транспортна галузь України зна-
ходиться у кризовому стані, коли необхідно розробка за-
ходів, щодо оцінки її економічної безпеки та шляхів по-
кращення її діяльності.

Ситуація, що склалась у суспільстві, економічній сис-
темі та зокрема у транспортної галузі України, викликає
багато непередбачуваних небезпек і загроз для держави.
Господарювання в умовах глобалізації економіки, динамі-
чності економічних процесів, підвищення активності світо-
вих ринків ставить перед національним господарством ви-
моги щодо оперативного захисту своїх економічних інте-
ресів. Загроза зниження рівня економічної безпеки транс-
портної галузі обумовлена інерційністю реакції на зовнішні
економічні загрози, підвищенням фізичного зносу облад-
нання, технологічною відсталістю. У даному контексті особ-
ливої уваги набуває необхідність розробки ефективних ме-
ханізмів підвищення рівня національної безпеки в контексті
економічної безпеки транспортної галузі.

Сутність категорії економічна безпека формується
під впливом факторів, які забезпечують найефективні-
ший вектор розвитку національної економічної системи
при мінімізації економічного ризику. Аналіз категорій
економічної безпеки стосовно різних країн світу пока-
зує, що Україна зіштовхується з цілою низкою загроз,
не характерних для розвинених країн. До таких загроз
можна віднести необхідність інтеграції до вже сформо-
ваної системи міжнародних інститутів; складності з іден-
тифікацією стану системи, пов'язані з кризою органів,
відповідальних за збір статистичної інформації, і як на-
слідок, неможливість прийняття оптимальних управлі-
нських рішень; суперечливе законодавство, тощо. При
цьому Україна, як країна, що розвивається в умовах гло-
бальної економіки, зіштовхується з усім традиційним
комплексом загроз, властивих епосі глобалізації.

За оцінками спеціалістів [6—8, 10, 16]. Україна вже
досягла межі майже у всіх допустимих показниках еко-
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номічного розвитку, визначених світовою практикою як
небезпечні. Така ситуація є каталізатором, що свідчить
про необхідність прискорення активного дослідження
проблем і вирішення завдань, пов'язаних з економічною
безпекою держави. Увага до методологічних засад забез-
печення економічної безпеки свідчить про надзвичайно
високу актуальність розвитку як галузі знань, так і при-
кладних аспектів забезпечення економічної політики дер-
жави направленої на підтримку економічної безпеки на-
ціональної економіки та її галузей. Це підтверджується
низькою законодавчо-нормативних актів України.

Правову основу у сфері національної безпеки України
становлять Конституція України [12], Закон України "Про
основи національної безпеки України" й інші закони, міжна-
родні угоди, які ратифіковані Верховною Радою України, а
також нормативно-правові акти Президента України. У
Конституції визначено базові засади забезпечення націо-
нальної безпеки держави. Згідно зі статтею 106 [12], Пре-
зидент України забезпечує державну незалежність, націо-
нальну безпеку і право-наступництво держави.

Згідно з Законом України № 39 від 2003 р. "Про ос-
нови національної безпеки України" (зі змінами та до-
повненнями) національна безпека — це захищеність
життєво важливих інтересів людини і громадянина, сус-
пільства і держави, за якої забезпечуються сталий роз-
виток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і
нейтралізація реальних та потенційних загроз націо-
нальним інтересам у сферах науково-технічної та інно-
ваційної політики, торгівлі, інвестиційної політики,
транспорту та зв'язку, енергетики та енергозбережен-
ня та інших сферах державного управління при виник-
ненні негативних тенденцій до створення потенційних
або реальних загроз національним інтересам. Цей За-
кон відповідно до пункту 17 частини першої статті 92
Конституції України визначає основні засади держав-
ної політики, спрямованої на захист національних інте-
ресів та гарантування в Україні безпеки особи, суспіль-
ства й держави від зовнішніх та внутрішніх загроз в усіх
сферах життєдіяльності [17]. Координаційним органом
із питань національної безпеки й оборони є Рада націо-
нальної безпеки і оборони України, спеціалізований
державний орган із конституційним статусом, що є
органічною частиною системи президентської влади й
покликаний забезпечити одну з найважливіших консти-
туційних функцій Президента — гарантувати держав-
ну незалежність і національну безпеку держави, а та-
кож зобов'язаний виконати одне з головних завдань —
організувати інформаційну, аналітично-прогнозну й
організаційно-технічну діяльність у сфері економічної
безпеки. Головою Ради національної безпеки і оборони
України є Президент України, який самостійно формує
її персональний склад, спрямовує діяльність і здійснює
загальне керівництво роботою Ради.

У результаті проведеного дослідження було вста-
новлено, що автори дотримаються різної думки щодо
сутності економічної безпеки та її практичного спря-
мування. Детальне вивчення трактування економічної
безпеки дозволило одержати повне уявлення цієї кате-
горії та визначити напрями його подальшого розвитку.
Найбільш змістовне уявлення про економічну безпеку
наведено у працях С. Ілляшенко [10]. Під економічною
безпекою автор розуміє стан ефективного управління
складовими об'єкту: фінансовою, технологічною, інте-
лектуальною, ринковою, інформаційною, кадровою,
інтерфейсною, правовою, екологічною, та силовою.
Його підхід дає можливість запобігати внутрішнім та
зовнішнім загрозам, забезпечувати тривале виживання
та стійкий розвиток галузі відповідно до поставленої
мети.

Відповідно до методики розрахунку рівня економіч-
ної безпеки України [14] економічна безпека забезпе-
чується на макроекономічному та зовнішньоекономічно-
му рівнях і складається з інвестиційної, фінансової, нау-
ково-технологічної, виробнича, енергетичної та демог-

рафічної, соціальної, й продовольчої безпеки. У разі нор-
мального функціонування наведених складових забезпе-
чується стан національної економіки, у якому задоволь-
няються потреби особи, сім'ї, суспільства та держави.

На думку М. Бендикова, економічна безпека це за-
хищеність науково-технологічного, виробничого та кад-
рового потенціалу від прямих або непрямих економіч-
них загроз та здатність його до відтворення [3]. Він по-
казує, що оцінка економічної безпеки повинна врахо-
вувати виробничі, фінансові та соціальні індикатори.

Вітчизняні економісти З. Варналій [8], І. Плетніко-
ва [18] розглядають категорію економічної безпеки з
позицій багатофункціональної виробничо-господарсь-
кої системи де виділено сім функціональних складових:
фінансова, інтелектуальна, інформаційна, кадрова, тех-
ніко-технологічна, екологічна, політико-правова та си-
лова. Б.М. Андрюшкін вважає, що економічна безпека
уявляє собою систему, яка складається із фінансової,
інтелектуальної, інформаційної, кадрової, технологіч-
ної, екологічної, правової та силової складових [7]. Л.І.
Донець та Н.В. Ващенко вважають, що система економ-
ічної безпеки складається із обмеженої безлічі взаємо-
залежних елементів. Складовими елементами у такому
випадку є об'єкт і суб'єкт безпеки, механізм ії забезпе-
чення та група практичних дій щодо забезпечення без-
пеки [5]. Д. Ковальов та Т. Сухорукова виділяють на-
ступні підсистеми економічної безпеки: технологічна,
ресурсна, фінансова та соціальна [11]. О. Барановський
розуміє економічну безпеку, як систему, що побудова-
на тільки на принципах реалізації механізму фінансо-
вої безпеки [2]. А.І. Соловьев виділяє чотири складові
економічної безпеки: технічний, інформаційно-аналі-
тичний, організаційно-управлінський та правовий [19].

ВИСНОВОК
У результаті проведеного дослідження встановлено,

що економічна безпека транспортної галузі складається
з таких елементів, як науково-технологічна, інтелекту-
альна, кадрова, соціальна, організаційно-управлінська,
фінансова, інвестиційна, правова, екологічна, інформац-
ійна, силова, ринкова, інтерфейсна, ресурсна, виробни-
ча, енергетична, демографічна, продовольча, макроеко-
номічна та зовнішньоекономічна. Врахування наведених
елементів дозволяє мати уяву про стан економічної без-
пеки транспортної галузі, як цілісної системи.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
На базі узагальнених складових потрібна розробка

системи забезпечення необхідного рівня економічної
безпеки транспортної галузі України.
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