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variable are given. A graphical illustration of the matching functions with respect to the scattering indices of the 
result is given. 

It is found that the period of trouble-free operation of the transport system and the period of time of 
active work can be random, ie the desired result in these conditions is described by a random variable, which is 
usually the minimum required result. Forms of efficiency indicators and compliance functions are given. 

It was found that the performance indicator for these situations includes partial indicators. With any 
strategy of the opponent and the fixed strategy of the decision-maker, the efficiency of the operation will be less 
than the mathematical expectation of the correspondence function. Thus, the mathematical expectation of the 
correspondence function is the lower limit of the average value of the correspondence function of the actual 
result of the operation required for the decision maker. 
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Глобальна криза від пандемії Сovid-19 та її вплив на 
мобільність населення 
 

Досліджено вплив пандемії спричиненої вірусом SARS-CoV-2 на транспорту галузь України та 
світу в цілому. Встановлено, що на початку пандемії Covid-19 в країна Європейського Союзу було 
зафіксовано відміну близько 90% від усіх авіарейсів, також спостерігалося зниження об’єму 
пасажирських перевезень індивідуальним транспортом на 60-90% та транспортом загального 
користування – на 50%. Проаналізовано статистичні дані Адміністрації Державної прикордонної служби 
України за 2019-2020 р. щодо фактів перетинання державного кордону України з Республікою Польща та 
встановлено значне зниження пасажиропотоку у 2020 році. Запропоновано, для підвищення безпеки та 
зниження ризику інфікування пасажирів Covid-19 при використані пасажирського транспорту, що прямує 
у міжнародному сполучені, використовувати додаткове обладнання, яке виконане у формі захисних 
бар’єрів для забезпечення фізичного дистанціювання між пасажирами. 
пасажирський транспорт, пандемія Сovid-19, інфікування пасажирів 
 

 
___________ 
© В.В. Аулін, М.Є. Кристопчук, О.П. Цьонь, М.Я. Сташків,  М.В. Бабій, Ю.Д. Бодоряк, 2021 



ISSN 2664-262X                                                                 Central Ukrainian Scientific Bulletin. Technical Sciences, 2021, Col.4(35) 

 

 248

Постановка проблеми. Забезпечення високих показників безпеки пасажирських 
перевезень є одним з пріоритетних напрямків транспортної галузі в цілому, оскільки 
право на життя та здоров’я людини лежить в основі державних гарантій їх захисту [1]. 
В результаті пандемії COVID-19 транспортна система України та світу виявилася 
однією із найбільш постраждалих галузей економіки через закриття міждержавних 
кордонів, введенням різного роду обмежень на пересування населення, товарів тощо.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На початку пандемії спричиненої 
SARS-CoV-2 в країна Європейського Союзу було зафіксовано відміну близько 90% від 
усіх авіарейсів, також спостерігалося зниження об’єму пасажирських перевезень 
індивідуальним транспортом на 60-90% та транспортом загального користування – на 
50% [2]. Економічна складова впливу пандемії COVID-19 на пасажирські перевезення 
автомобільним транспортом полягає у зменшенні прибутку автотранспортного 
підприємства (АТП) від продажів пасажирських квитків, підвищенням витрат на заходи 
пов’язані із дезінфекцією транспортних засобів та забезпеченням соціальної дистанції 
на об’єктах транспортної інфраструктури. 

Сьогодні Україна та інші країни світу перебувають на так званому перехідному 
етапі, що проявляється у адаптації автоперевізних підприємств до оновлених умов 
діяльності та поступовому відновленні пасажиропотоків після жорсткого локдауну. 

Постановка завдання. Важливим та актуальним питанням сьогодення 
являється не лише повернення до показників та об’ємів пасажирських перевезень 2018 -
2019 року, але й прогнозування діяльності світової транспортної сфери після 
закінчення пандемії спричиненої вірусом SARS-CoV-2, а також пошук шляхів для 
зниження ризиків інфікування пасажирів у громадському транспорті [3]. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до статистичних даних у січні‒вересні 
2020р. пасажирообіг підприємств транспорту у внутрішньому та міжнародному 
сполучені становив 37,1 млрд.пас.км, або 45,6% від обсягу січня‒вересня 2019р. 
Послугами пасажирського транспорту скористалося 1899,1 млн пасажирів, або 60,0% 
від обсягу січня‒вересня 2019р. (рис.1) [4]. 

 

 
Рисунок 1 – Пасажирообіг підприємств транспорту (у % до відповідного періоду  

попереднього року, наростаючим підсумком) 
Джерело: [4] 

 

Згідно інформації станом на 01.01.2020р. про кількість діючих ліцензій за 
видами діяльності на право провадження господарської діяльності з міжнародні 
перевезення пасажирів автомобільним транспортом видано 2502 ліцензії на право 
виконання міжнародних автобусних рейсів. Детальна інформація про кількість 
автобусних пасажирських маршрутів, які проходять через автомобільні пропускні 
пункти України та сусідніх країн та кількість автомобільних пропускних пунктів, через 
які дозволено проїзд автобусам подана на рис. 2, 3 [5, 6]. 
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Рисунок 2 –  Кількість автобусних пасажирських маршрутів, які проходять через  
автомобільні пропускні пункти України та сусідніх країн (станом на 25.08.2020) 

Джерело: [5] 

 

Рисунок 3 – Кількість автомобільних пропускних пунктів, через які дозволено проїзд автобусам 
Джерело: [6] 

 
Географічне розташування України в центральній частині Східної Європи на 

перетинанні транспортних шляхів з Європою в Азію та зі Скандинавських країн у 
країни Середземноморського регіону зумовлює постійний приріст пасажиропотоку із 
країнами – сусідами, такими як Республіка Польща, Словацька Республіка, Угорщина, 
Румунія, Республіка Молдова. 

Найбільший кількість пасажирських перевезень та перетинань державного 
кордону України здійснюється через Україно-Польський кордон. Детальна інформація 
подана на рис.4.  

 

 
а)                                                                б) 

а) найбільш завантажені АПП на кордоні України; б) країни із найбільшою кількістю  
автобусних маршрутів з Україною 

Рисунок 4 –  Статистичні дані Державної прикордонної служби України 
Джерело: розроблено авторами 
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Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 р № 392 
«Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та 
етапів послаблення протиепідемічних заходів» дозволено здійснювати, зокрема, 
міжнародні перевезення пасажирів автомобільним транспортом. Для виконання 
міжнародного перевезень пасажирів необхідно, серед іншого, дотримуватися вимог 
чинних двосторонніх Угод між Україною та країною, до якої або через яку проходить 
відповідний міжнародний маршрут, а тому необхідно враховувати карантинні 
обмеження, які введені країнами-сусідами внаслідок кризи, що викликана вірусною 
хворобою COVID-19 [7]. 

В свою Чергу Республіка Польща відповідно до рішення Міністрів Республіки 
Польща № 964 дозволяється перетин державного кордону пасажирським 
автомобільним транспортом регулярного сполучення в межах 50% від загальної 
кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного 
засобу з дотримання всіх вимог щодо індивідуального захисту. 

Згідно даних Адміністрації Державної прикордонної служби України, у 2019 
році на кордоні із Республікою Польща в пунктах пропуску для автомобільного та 
пішохідного сполучення зафіксовано 21,117 млн. фактів перетинання державного 
кордону особами (на в’їзд – 10,577 млн., на виїзд – 10,54 млн, громадянами України – 
18,876 млн, іноземцями та особами без громадянства – 2,241 млн). Детальна інформація 
подана на рис.5 [8, 9]. 

 

 
Рисунок 5 – Кількість фактів перетинання державного кордону Україна – Польща за 2019р. 

Джерело: [8, 9] 
 
У січні – вересні 2020 року відповідно до даних Адміністрації Державної 

прикордонної служби України було зареєстровано 6,327 млн. фактів перетинання 
державного кордону з Республікою Польща (на в’їзд – 3,061 млн, на виїзд – 3,266 млн, 
громадянами України – 5,814 млн, іноземцями – 513 тис). Детальна інформація по 
місяцям 2020 року подана на рис. 6. 
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Рисунок 6 – Кількість фактів перетинання державного кордону Україна – Польща за 2020р. 

Джерело: [4] 
 

Проведений аналіз статистичних даних Державної прикордонної служби 
України за останні роки дозволив спрогнозувати можливий обсяг перетинання 
державного кордону України з Республікою Польща на 2021 рік (рис. 7).  

 

 
Рисунок 7 – Прогнозовані дані про перетинання державного кордону з республікою  

Польща на 2021 рік 
Джерело: розроблено авторами 

 
Результати, представлені у матеріалах Union Internationale des Transports Publics 

свідчать про те, що від 20% до 30% з усіх хворих COVID-19 заражаються вірусом у 
громадському транспорті, оскільки велика кількість пасажирів знаходиться в 
замкнутому приміщені на протязі тривалого часу (при міжнародних пасажирських 
перевезеннях) та не має можливостей для виявлення потенційних носіїв інфекції серед 
пасажирів.  
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Для підвищення безпеки та зниження ризику інфікування пасажирів Covid-19 
при використані ними пасажирського транспорту, що прямує за міжнародним 
сполученням, важливим є забезпечення фізичного дистанціонування між ними. Це 
можливо досягнути шляхом використання додаткового захисного обладнання у формі 
захисних бар’єрів, що встановлюється між суміжними сидіннями. Прозорі захисні 
бар'єри з акрилу є ефективним засобом протидії зараженню вірусними 
захворюваннями, в т.ч. коронавірусною інфекцією Covid-19. 

Висновки:  
1. Міжнародні перевезення пасажирів суттєво скоротилися під час пандемії 

коронавірусу SARS-CoV-2. Це зумовлено рядом обмежувальних заходів, що були 
запроваджені урядами країн.  

2. Після подолання пандемії існує велика ймовірність того, що населення різних 
країн буде уникати використання громадського автомобільного транспорту з метою 
зменшення соціальних контактів. Тому підвищення безпеки пасажирів при 
міжнародних перевезеннях набуде вагомого значення на шляху отримання прибутків 
автотранспортними підприємствами.  

3. Досягнути підвищений рівень безпеки від інфікування вірусними 
захворюваннями на автотранспорті можливо досягнути лише шляхом забезпечення 
фізичного дистанціонування між пасажирами з використанням захисних бар’єрів між 
суміжними сидіннями. Прозорі захисні бар'єри з акрилу є ефективним засобом протидії 
зараженню вірусними захворюваннями, в т.ч. коронавірусною інфекцією Covid-19. 
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The Global Crisis of Covid-19 and Its Impact on Population Mobility 

An important and relevant issue today is not only the return to the indicators and volumes of passenger 
traffic in 2018-2019, but also forecasting the activities of the world transport sector after the SARS-CoV-2 virus 
pandemic, as well as finding ways to reduce the risk of passenger infection in public transport. 

The impact of the pandemic caused by the SARS-CoV-2 virus on the transport industry of Ukraine and 
the world as a whole has been studied. It was found that at the beginning of the Covid-19 pandemic, about 90% 
of all flights to the European Union were recorded in the European Union, as well as a decrease in passenger 
traffic by individual and 60-90% and public transport - by 50%. The statistical data of the Administration of the 
State Border Guard Service of Ukraine for 2019-2020 on the facts of crossing the state border of Ukraine with 
the Republic of Poland are analyzed and a significant decrease in passenger traffic in 2020 is established.  

It is proposed to use additional equipment, which is made in the form of protective barriers to ensure 
physical distance between passengers, to increase safety and reduce the risk of infection of Covid-19 passengers 
when using internationally transported passenger vehicles. 
passenger transport, Covid-19 pandemic, infection of passengers. 
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