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системами, поскольку уровень ментальности 

определяется духовностью и интуицией, 

генерируемых только человеческим сознанием. 

Целесообразно создать национальную синхронную 

систему взаимодействующих законодательных 

актов для обеспечения государственного 

управления подсистемами цифровой экономики в 

симбиозе с субьектами ГЧП, которые объединить в 

Кодексе законов о развитии цифровых систем и 

рыночной финансово-инвестиционной 

инфраструктуры. Причем, обоснование 

законодательно-правовых актов должно 

определяться критериями и показателями роста 

результатов цифровой экономики, а также 

обеспечивать национальную, экономическую и 

кибернетическую безопасность и страхование 

рисков.  
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SUMMARY 

The article reveals the essence of methodological tools of ensuring of protection of railway transport as a 

component of critical infrastructure based on the analysis of foreign countries. It is noted that railway transport as 

an object of critical infrastructure plays a significant role in ensuring of defense capabilities of foreign countries. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті розкрито сутність методологічних інструментів забезпечення захисту залізничного 

транспорту як складової критичної інфраструктури на основі аналізу іноземних держав. Зазначено, що 

залізничний транспорт як об’єкт критичної інфраструктури відіграє значну роль у забезпеченні 

обороноздатності іноземних держав. 
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Постановка проблеми. Сьогодні усі країни 

приділяють значну увагу розробці комплексів 

запобіжних заходів для зменшення ризику 

переривання функціонування критичної 

інфраструктури внаслідок воєн, стихійних лих, 

страйків працівників, вандалізму та терористичних 

актів. 

Функціонування будь-якої країни, її безпека та 

якість життя населення суттєво залежать від 

безперервної та скоординованої роботи комплексу 

підприємств і споруд, які через їх важливість 

прийнято називати терміном «critical infrastructure – 

критична інфраструктура» [1, 2]. 

Одним з ключових об’єктів критичної 

інфраструктури є залізничний транспорт, який на 

ряду із забезпеченням потреб економіки і 

населення у перевезеннях відіграє важливу роль в 

оборонній діяльності будь-якої країни [3]. 

Метою статті є визначення методологічних 

інструментів, які спрямовані на підвищення 

захисту залізничного транспорту як складової 

критичної інфраструктури іноземних держав. 

Виклад основного матеріалу. З метою 

вирішення проблеми зменшення ризику 

переривання функціонування критичної 

інфраструктури Радою ЄС прийнято Директиву 

2008/114/EC [4], на підставі якої розроблено 

Європейську програму захисту критичної 

інфраструктури (EPCIP). У рамках даної програми 

запропоновано чотирьохетапну методологію 

ідентифікації об’єктів критичної інфраструктури, 

при цьому ідентифікація виконується за рядом 

галузевих та наскрізних критеріїв [5]. Програма 

захисту критичної інфраструктури (CIP) у США 

реалізується у відповідності до президентської 

Директиви про внутрішню безпеку (HSPD-7) [6]. В 

даній Директиві визначено 17 секторів, для 

кожного з яких створене спеціалізоване агентство – 

SectorSpecific Agency (SSA) та розроблено 

галузевий план Національної програми захисту 

інфраструктури (NIPP) [7]. Таким чином, 

американський підхід є галузевим і подібний до 

підходу, який був впроваджений у EPCIP. Проте в 

американській програмі CIP існує тенденція 

приділяти більше уваги питанням стійкості. Крім 

того, як зазначається в [8], на відміну від EPCIP, у 

NIPP не існує формалізованої процедури 

ідентифікації критичних інфраструктур. Діяльність 

у сфері CIP в Канаді здійснюється у відповідності 

до Національної стратегії [9], що визначає ключові 

напрямки забезпечення стійкості критичної 

інфраструктури, та Плану дій [10], який містить 

процедури у сфері партнерства, управління 

ризиками та обміну інформацією при реалізації 

CIP. Значний інтерес становить прийнятий в Канаді 

розподіл обов’язків між суб’єктами CIP: завданням 

оператора інфраструктури є управлінні та 

зменшення ризиків, а на уряд покладається 

забезпечення стійкості критичної інфраструктури. 

Зрозуміло, що забезпечення стійкості не може бути 

вирішено на рівні операторів, оскільки це вимагає 

співпраці різних суб’єктів, у багатьох випадках 

також залучення суб’єктів різних секторів. 

В період з 2011 по 2013 р. в рамках програми 

EPCIP в ЄС реалізовано проект METRIP [2], метою 

якого є розробка методологічних інструментів, 

спрямованих на підвищення захисту залізничної 

інфраструктури (Rail Infrastructure Security – RIS), з 

особливим акцентом на пасажирський рейковий 

транспорт. Дана методологія базується на підставі 

процесу прийняття рішень, який включає:  

– збір даних та аналіз стану безпеки 

залізничної інфраструктури;  

– аналіз та моделювання функціонування 

залізничної інфраструктури для кількісної оцінки її 

уразливості з метою встановлення найбільш 

критичних елементів залізниці, що потребують 

першочергового захисту; 

– класифікацію загроз і сценаріїв 

несанкціонованих втручань в роботу залізничного 

транспорту;  

– часово-просторова оцінку поведінки системи 

при можливих сценаріях дестабілізації її 

функціонування та розробка перехресних таблиць 

для елементів системи і сценаріїв атаки;  

– розробку системи ідентифікації критичних 

елементів системи та вибору ефективних шляхів їх 

захисту.  

Окрім міжнародних організацій у країнах 

діють національні органи безпеки на транспорті. 

Так, французькі залізниці (SNCF) розділено на 11 

зон безпеки, контроль за дотриманням якої 

покладено на спеціальну службу SUGE та 

спеціалістів з безпеки, що працюють в 

регіональних дирекціях і оперативних установах 

SNCF. Служба SUGE є збройною силою 

уповноважених служб безпеки залізничного 

транспорту з 2 800 агентами, що мають поліцейські 

повноваження у сфері запобігання злочинності, 

забезпечення безпеки персоналу, клієнтів та майна 

залізниці. Крім того агенти можуть здійснювати 

арешт у разі скоєння злочину на залізниці.  

На залізницях Іспанії контроль за безпекою 

покладено на спеціальну службу RENFE. Відділ 

безпеки RENFE координує та організовує 

діяльність у сфері безпеки. Відділ охорони даної 

служби займається природними (заметілі, 

паводки), соціальними (тероризм, страйки) та 

екологічними ризиками (перевезення небезпечних 

вантажів).  
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У Швейцарії під керівництвом Федерального 

департаменту транспорту у швейцарській 

залізничній компанії SBB CFF FFS працюють 

служба безпеки і транспортна поліція, яким надано 

право видаляти з об’єктів транспорту осіб, а при 

необхідності – виконувати їх арешт.  
В Італії функціонує залізнична поліція, що 

запобігає та припиняє злочини, охороняє 
громадський порядок та забезпечує безпеку 
громадян на об’єктах залізниці та в поїздах. 

Діяльність в сфері запобігання незаконному 
втручанню в роботу транспорту регламентується 
рядом міжнародних та національних нормативно-
правових актів. Так, концепцією [11] надається 
кваліфікація акту незаконного втручання 
терористичного характеру в діяльність залізниць як 
діяння (бездіяльності), що загрожує безпечному 
функціонуванню залізничного комплексу та тягне 
за собою або створює загрозу заподіяння шкоди 
життю та здоров’ю людей та нанесення 
матеріальних збитків.  

Основними загрозами нормальній роботі 
залізничного транспорту є:  

– порушення графіку руху поїздів, страйки 
працівників;  

– пограбування пасажирів, безквитковий 
проїзд та підробка проїзних документів;  

– рух за непідготовленими або неправильно 
підготовленими маршрутами, зіткнення рухомого 
складу та сходження з рейок;  

– зіткнення з автомобільним транспортом на 
залізничних переїздах;  

– зіткнення з худобою або дикими тваринами;  
– дія непереборної сили, надзвичайні ситуації, 

пожежі;  
– інциденти з небезпечними вантажами;  
– крадіжки майна залізниці, вантажів;  
– пошкодження інфраструктури та рухомого 

складу залізниць, вандалізм на транспорті;  
– накладання на рейки сторонніх предметів, 

незаконна зупинка поїздів;  
– несанкціоноване втручання в роботу 

обладнання залізниць;  
– екстремізм та тероризм;  
– напади на пасажирів та працівників 

залізниці, захоплення об’єктів транспорту.  
Більшість вказаних подій за своїми ознаками 

та наслідками настання (загибель або травмування 
людей; пошкодження рухомого складу 
залізничного транспорту, технічних засобів; 
порушення графіка руху поїздів; завдання шкоди 
навколишньому природному середовищу) можуть 
бути класифіковані згідно з положенням про 
класифікацію транспортних подій на залізничному 
транспорті як транспортні події, що загрожують 
стійкому та безпечному функціонуванню залізниці 
[12].  

На сьогодні залізниця стала однією з основних 
цілей для вчинення актів тероризму з великою 
кількістю жертв та значними матеріальними 
збитками, у зв’язку з великою кількістю пасажирів, 
що знаходяться на вокзалах, станціях та в поїздах 
[13, 14]. 

У більшості країн залізниці та інші об’єкти 
критичної інфраструктури перебувають під повним 
контролем держави. У зв’язку з цим уряди цих 
країн прагнуть до розробки і реалізації єдиної 
національної політики в галузі транспорту [15, с. 
160–168.] Цілі та принципи реалізації транспортної 
політики різних держав нерозривно пов’язані із 
завданнями загальноекономічного розвитку, 
внутрішньо- і зовнішньополітичним становищем 
певної країни. Як правило, вони формуються у 
вигляді окремого документу програмно-
політичного характеру, що у багатьох країнах 
схвалюється або затверджується вищим 
законодавчим органом і, таким чином, стає 
загальним орієнтиром у питаннях розвитку 
транспортної системи для всіх органів влади і 
управління. Розвинені країни, завдяки швидкому 
розвитку процесів політичної та економічної 
інтеграції при формуванні національної 
транспортної політики, орієнтуються насамперед 
на положення і норми сформульовані 
компетентними міжнародними органами, що 
закладають основу сталого і гармонійного розвитку 
транспорту в міжнародному масштабі. Основні 
положення цієї політики закріплені в міжнародних 
угодах і конвенціях (обов’язкових для всіх сторін, 
що приєдналися), стандартах, інструктивних 
матеріалах та рекомендованій практиці.  

Цільові програми виступають ефективним 
інструментом реалізації державної економічної та 
соціальної політики. Саме такі інструменти 
застосовуються у країнах для вирішення 
стратегічних завдань економічного розвитку, коли 
необхідно сконцентрувати ресурси і раціонально 
використовувати їх для досягнення конкретних 
цілей та для забезпечення безпеки на транспорті. 
Так, у США приблизно 50% державних витрат 
здійснюється за програмно-цільовим методом, у 
Німеччині – до 80%. Програмно-цільовий метод 
насамперед дозволяє вирішувати завдання, які 
надто важкі для виконання або малопривабливі для 
бізнесу.  

Програмні документи у сфері розвитку 
національної транспортної системи, розроблені у 
країнах зі стабільною економікою, які мають 
тривалий досвід планування розвитку 
транспортних систем в умовах ринку (США, 
Німеччина, Нідерланди), характеризуються такими 
важливими особливостями:  

• комплексним підходом до розвитку 
транспортної системи. В останні роки ця 
особливість пов’язана перш за все із прагненням до 
розвитку перевезень у змішаному сполученні та 
цілеспрямованого переключення за рахунок 
економічних стимулів вантажо- і пасажиропотоків 
на ті види транспорту, які повинні мати пріоритети 
у розвитку;  

• чітким визначенням сфери впливу 
держави на транспортну систему та її 
відповідальності (розвиток ключових 
інфраструктурних об’єктів, розвиток громадського 
транспорту, підвищення безпеки та екології 
транспортного комплексу тощо);  
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• програмно-цільовим характером заходів, 
що намічені для реалізації основних напрямів 
транспортної політики.  

• оцінкою окремих проектів і програм, що 
включаються у державні транспортні плани, 
документи тощо. Детально оцінюються необхідні 
для реалізації проекту витрати, пряма фінансова 
віддача, екологічний ризик реалізації проекту, його 
відповідність пріоритетним напрямам транспортної 
політики тощо;  

• ув’язкою фінансування проектів та 
програм, які гарантуються бюджетними 
можливостями. З певною обережністю слід 
підходити до оцінки результатів проектів і програм, 
які повинні фінансуватися в основному з 
позабюджетних джерел; мають бути законодавчо 
закріплені механізми державної підтримки 
громадського транспорту; повинні широко 
застосовуватися системи диференційованих 
податків і зборів як основного засобу 
стимулювання або обмеження розвитку тих чи 
інших видів транспортної діяльності.  

Висновки і пропозиції. Враховуючи 
вищевикладене залізничний транспорт є об’єктом 
критичної інфраструктури, що виконує не лише 
пасажирські та вантажні перевезення, а й відіграє 
значну роль у забезпеченні обороноздатності 
країни. При цьому залізниця – це складний 
технологічний комплекс з мережевою структурою, 
що слабо захищений від несанкціонованих 
втручань в його роботу. У зв’язку з цим одним з 
напрямів посилення безпеки у світі є забезпечення 
ефективної роботи транспорту, зокрема залізничної 
галузі шляхом модернізації залізничної 
інфраструктури, що включатиме впровадження 
нових технологій у оптоволоконні мережі, нові 
системи цифрового радіозв’язку, системи 
ідентифікації вагонів, системи динамічного 
зважування на критичних ділянках, бортові 
комп’ютери для поліпшення передачі інформації з 
локомотивів тощо. Отже, ключовим пріоритетом 
іноземних держав щодо залізничного транспорту як 
складової критичної інфраструктури має стати 
подальше удосконалення методологічних 
інструментів спрямованих на підвищення захисту 
об’єктів залізничного транспорту. 
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АННОТАЦИЯ 

Международные транспортные коридоры играют важную роль в мировой экономике. Некоторые из 

них проходят по территории Российской Федерации. В их число должен войти и создаваемый МТК 

«Европа – Западный Китай», маршрут которого проложен от западных границ России через Казахстан до 

Китая. Другим международным транспортным маршрутом в будущем может стать высокоскоростная 

железнодорожная магистраль (ВСМ) из России в Китай, проект которой пока находится в стадии 

обсуждения.  

ABSTRACT 

International transport corridors play an important role in the global economy. Some of them pass through 

the territory of the Russian Federation. They should also include the "Europe – Western China" ITC, which is 

being created, and its route is laid from the Western borders of Russia through Kazakhstan to China. Another 

international transport route in the future may be a high-speed railway from Russia to China, the project of which 

is still under discussion.  

Ключевые слова: международные транспортные коридоры, автомагистрали, высокоскоростная 

железная дорога. 

Keywords: international transport corridors, motorways, high-speed railway. 

 

В настоящее время основной объем 

грузоперевозок между европейскими и азиатскими 

странами осуществляется морским путем через 

Суэцкий канал. Срок доставки грузов от Китая до 

Европы по этому маршруту, протяженностью 21 

тыс. км, составляет 30 – 40 суток. Создание 

автотранспортного коридора «Европа – Западный 

Китай», проходящего по территории России и 

Казахстана, позволит существенно сократить сроки 

доставки грузов по сравнению с морским 

маршрутом – до 15 – 17 суток.  

Инициатором создания этого коридора 

выступил Китай. Российская Федерация реально 

подключилась к данному проекту лишь после 2000 

года. В 2005 году на переговорах представителей 

России, Китая, Казахстана и Европейского Союза 

были рассмотрены различные варианты 

транспортного пути. В 2008 году был подписан 

российско-казахстанский меморандум о создании 

транспортного коридора «Европа – Западный 

Китай». А в 2015 году был подписан российско-

китайский договор о сотрудничестве в рамках 

международного проекта «Один пояс и один путь».  

Китай активно включился в работу по 

реализации проекта автомагистрали. В 2016 году 

китайский участок дороги был практически 

полностью построен. Он начинается от 

пограничного перехода Хоргос на границе с 

Казахстаном и заканчивается в городе Ляньюньган 

на побережье Желтого моря. Строительство 

казахстанского участка – от границы с Россией (к 

югу от Оренбурга) до китайской границы (к 

востоку от Алматы) к настоящему времени также в 

основном завершено.  

Что касается российского участка, то в 2013 

году компанией «Автодор» был намечен основной 

вариант маршрута. Конечным юго-восточным 

пунктом магистрали должен стать пограничный 

переход «Сагарчин» на российско-казахстанской 

границе в Оренбургской области. От Оренбурга 

маршрут должен идти по новой автомагистрали до 

Казани, а затем на запад через Нижний Новгород и 

Москву. Причем после Москвы допускалось 

разделение маршрута на северо-запад (в сторону 

Санкт-Петербурга) и на запад – до границы с 

Белоруссией (по трассе М-1). Причем в 

перспективе предполагалось построить магистраль, 

между Санкт-Петербургом и Казанью через 

Вологду (в обход Москвы). И, кроме того, был 

предусмотрен второй вариант пути между Казанью 

и Оренбургом – через Тольятти и Самару, для 


