


















Відзив офіційного опонента  

на дисертацію БУЛАХ Марини Олексіївни «ФОРМУВАННЯ МЕТОДІВ 

ЗОВНІШНЬОГО КОНТРОЛЮ БЕЗПЕКИ РУХУ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ 

ТРАНСПОРТІ» , поданої на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 275 – Транспортні технології (за видами) 
 

 

 На рецензію надано текст дисертації, який складається з анотації, 

вступу, чотирьох розділів, висновків, переліку літературних джерел з 188 

найменувань, шести додатків загальним обсягом 220 сторінок. З них 

основного тексту 141 сторінка, які містять 39 рисунків та 20 таблиць. Таким 

чином за показниками обсягу робота відповідає вимогам МОН України. 

 

Актуальність теми дисертації визначається декількома обставинами. 

По-перше питання безпеки руху як і завжди є головними соціальними 

аспектами діяльності транспортних систем, а тому актуальними. По-друге, 

обрання Україною шляху до євроінтеграції привело до необхідності 

якнайшвидшого приведення показників діяльності та контролю стану 

залізничного транспорту до європейських стандартів. Це стосується 

показників рівня безпеки та розмежування функції контролю та нагляду за 

убезпеченням залізничного транспорту на внутрішні та зовнішні складові. 

По-третє, існуюча система управління безпекою руху потребує нових 

підходів до моніторингу стану безпеки, впровадження засобів цифровізації, 

застосування сучасної концепції розгляду винності людини та цілей 

використання результатів розслідування транспортних подій.  

Тематика даного дисертаційного дослідження відповідає всім трьом 

складовим проблеми технологічної безпеки, а тому її слід визнати 

актуальною.  

Дисертаційна робота виконана відповідно до пріоритетних напрямків 

розвитку залізничної галузі, що визначені Національною транспортною 

стратегією України на період до 2030 року (Розпорядження КМУ від 30 

травня 2018 р. № 430-р), Стратегією АТ «Українська залізниця» на 2019-2023 

роки, а також пов’язана з науково-дослідними роботами, що виконувалися у 



Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені 

академіка В. Лазаряна. 

Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій. Наукові положення та висновки, що 

сформульовані в дисертаційній роботі, випливають з її змісту та 

відображають нові результати, які отримані здобувачем. 

Необхідність зовнішнього контролю та аудиту стану безпеки руху у 

структурних підрозділах  АТ «УЗ» обґрунтовано недоліками існуючого 

використання можливостей ЦТА НДКТІ на сучасному етапі та логікою 

європейського підходу та європейської концепції до вирішення проблем 

убезпечення залізничного транспорту. 

Достовірність математичної моделі визначення та прогнозування поля 

потенційної та критичної небезпеки підтверджено принципами математичної 

та байєсової статистики. 

Експериментальні дослідження реалізовано з використанням методів 

математичної статистики та наочного відображення часових рядів динаміки 

показників стану безпеки руху на залізницях України .  

Обґрунтованість висновків та практичних рекомендацій, що 

запропоновані в дисертаційній роботі, підтверджується практичними та 

теоретичними дослідженнями. Одержані результати узгоджуються з даними 

раніше проведених досліджень. 

Новизна наукових отриманих результатів полягає у розробці 

наукового підходу до зовнішнього контролю (аудиту) рівня безпеки руху на 

залізничному транспорті. Найважливіші наукові результати: вперше 

розроблено математичну модель оцінки ризиків за апріорними, 

апостеріорними значеннями та інтегральною оцінкою; отримано 

математичну модель для визначення та прогнозування потенційного 

(критичного) поля небезпеки при зовнішньому контролі безпеки руху.  

Удосконалено та набули подальшого розвитку: експлуатаційна модель 

управління ризиками, яка включає показники інвестицій та експлуатаційних 

витрат; система ризиків, що, включає інформацію про технічні відмови та 



порушення технології транспортного процесу з визначенням загального, 

інтегрального, локального, спеціального і точкового ризиків.  

Повнота викладення наукових результатів в опублікованих 

працях. За темою дисертації опубліковано сім  статей у фахових українських 

та іноземних виданнях. Крім того матеріали опубліковані у   матеріалах п’яти 

наукових конференцій.  Аналізуючи матеріал, що опубліковано, можна 

зробити висновок щодо достатньої повноти викладення основних положень 

та розділів дисертації в опублікованих працях. 

Практична значимість отриманих результатів. Розроблені у роботі 

методика та моделі можуть бути використані в якості методів зовнішнього 

контролю під час проведення технічного аудиту, а також для оцінки, 

прогнозування та визначення ефективних управлінських рішень у сфері 

безпеки руху на залізничному транспорті. 

Алгоритм виконання технічного аудиту використовує розроблену 

програму у середовищі Microsoft Excel, що спрощує процес роботи аудитора 

і зменшує трудомісткість робіт. 

У роботі представлені акти впровадження результатів дисертації у 

Знам’янській дирекції залізничних перевезень та у вагонному депо Знам’янка 

регіональної філії «Одеська залізниця» АТ  «Українська залізниця». 

У результаті виконаних теоретичних і експериментальних досліджень 

запропоновано методи зовнішнього контролю безпеки руху на залізничному 

транспорті.  

Оцінка змісту дисертації. 

Назва дисертації адекватно відображає її зміст.  

У вступі обґрунтована актуальність дослідження. Визначені мета, 

завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження, наукова новизна й 

практичне значення одержаних результатів, наведені дані щодо апробації, 

впровадження та публікації результатів дисертаційної роботи. Наведено 

перелік вчених, які працювали у галузі. 



Перший розділ дисертації присвячено аналізу етапів убезпечення 

перевізного процесу на залізничному транспорті та питанням контролю та 

аудиту стану технологічної безпеки в різних галузях. 

Розглянуто історію та етапи становлення безпеки руху на залізничному 

транспорті, логіка послідовності, недоліки та позитив. 

Зроблено огляд та аналіз наукових досліджень та результатів з 

широкого кола питань щодо безпеки руху на залізничному транспорті: 

загальна термінологія, ризики (класифікація, ідентифікація), рівень безпеки 

(способи визначення, методи, особливості застосування у різних країнах), 

організація забезпечення та нагляду та ін.. 

Проаналізовано основні документи, що регламентують систему 

управління безпекою руху на залізничному транспорті в Україні та ЄС 

(Директива Європейського парламенту та Ради ЄС 2004/49/EC). Узагальнено 

зміни, що відбулися в питаннях безпеки руху на залізничному транспорті в 

процесі євроінтеграції України.  

Розглянуто поняття технічного аудиту як потенційного інструменту 

зовнішнього контролю безпеки руху на залізничному транспорті. 

Проаналізована особливість аудиторської роботи в Україні, яка представляє 

собою практичне виконання перевірок, організаційне і методичне 

забезпечення аудиту та надання інших аудиторських послуг суб’єктами 

підприємницької діяльності. Проаналізовано різновиди аудиту: технічний, 

інвестиційний, податковий, промисловий, управлінський, технологічний, PR-

аудит, екологічний, аудит персоналу тощо. 

Незважаючи на існування нормативного регулювання аудиторської 

діяльності в Україні, законодавчо сфера застосування аудиту зводиться лише 

до результатів фінансової діяльності суб’єктів господарювання. 

Підкреслено, що в умовах імплементації вимог законодавства ЄС, 

необхідна побудова нової системи управління безпекою руху на 

залізничному транспорті, в якій особливої актуальності набуває питання 

розробки та застосування методів зовнішнього контролю. На основі аналізу 

особливостей та ефективності застосування технічного аудиту в інших 



секторах економіки, зроблено висновок про доцільність його застосування на 

залізничному транспорті, проте відсутність законодавчого регулювання 

діяльності та конкретно визначеної методики і методів цієї процедури 

вимагає вирішення певного кола завдань. 

Зроблено постановку проблеми, сформульовані мета та задачі 

наукового дослідження. 

У другому розділі «Методи дослідження та методика технічного аудиту 

як інструменту зовнішнього контролю безпеки руху на залізничного 

транспорті»  визначено об’єкт, предмет дослідження та обрано методи для 

вирішення поставлених задач дисертаційної роботи. Також досліджено 

показники безпеки руху, що використовуються АТ «Українська залізниця. Не 

дивлячись га позитивну динаміку статистики транспортних подій в АТ «УЗ» 

останні роки, автор відзначає відсутність комплексного показника безпеки 

руху, який доцільно було б розглянути при здійсненні зовнішнього 

контролю, а також сформувати метод його визначення. 

При вивчені практики застосування технічного аудиту в різних 

секторах економіки України встановлено, що, в їх переважній частині, 

кінцевою метою є підвищення рівня безпеки. Порівняльний аналіз 

застосування технічного аудиту на залізничному транспорті свідчить про 

наявність кардинальних відмінностей в його завданнях, меті та очікуваних 

результатах, у порівнянні з іншими секторами. 

На основі узагальнення отриманих даних, у розділі визначено основні 

поняття для проведення технічного аудиту при зовнішньому контролі 

безпеки руху на залізничному транспорті. А також визначено поняття 

технічного аудиту як незалежного процесу зовнішнього контролю безпеки 

руху об’єктів залізничного транспорту в процесі експлуатації для оцінки та 

прогнозування ризиків і управління ними. Визначено мету технічного аудиту 

як оцінку, прогнозування та управління ризиками в процесі здійснення 

зовнішнього контролю безпеки руху об’єктів залізничного транспорту. 

Оскільки в процесі зовнішнього контролю досліджуються ризики, було 

проаналізовано класифікацію транспортних ризиків. Встановлено, що оцінка 



стану безпеки руху при зовнішньому контролі не може бути здійснена за 

значеннями ризиків, наведених в існуючих класифікаціях, тому в роботі 

систематизовано ризики у вигляді таких градацій: загальний, інтегральний, 

локальний, спеціальний і точковий ризики.  

Розроблено методику зовнішнього технічного аудиту безпеки руху на 

залізничному транспорті, в яку включено оцінку безпеки руху на основі 

ризиків. 

Третій розділ  присвячено розробці та викладенню теоретичних основ 

формування методів зовнішнього контролю стану технологічної безпеки на 

залізничному транспорті.  

На основі байєсова підходу розроблено математичну модель, яка для 

поточного стану безпеки руху в конкретний момент часу розглядає 

апостеріорний ризик на певному досліджуваному інтервалі спостережень, а 

для прогнозування стану безпеки руху – апріорний ризик. Статистичні дані 

стану безпеки руху конкретного об’єкту залізничного транспорту у 

відповідний досліджуваний період визначають апостеріорний ризик, який 

характеризує рівень втрат відповідної досліджуваної транспортної системи 

від порушень безпеки руху. Оброблені статистичні дані є основою для 

апріорного ризику транспортних процесів. Відносна оцінка безпеки руху за 

абсолютними показниками (кількість транспортних подій) АТ «Українські 

залізниці» показала реальність оцінки стану.  

При прогнозуванні апріорного ризику на окремому інтервалі часу може 

спостерігатись розбіжність значень відносної оцінки безпеки руху за 

кількістю транспортних подій. При використанні річної тенденції  

спостерігався більший збіг значень апріорного ризику, ніж при використанні 

дворічної тенденції. Математична модель дозволяє розрахувати значення 

апостеріорних, теперішніх і апріорних ризиків безпеки руху, які 

використовуються при проведенні технічного аудиту для зовнішнього 

контролю. 



Розроблена математична модель поля потенційної (критичної) 

небезпеки, яка надає оцінку безпеки руху при зовнішньому контролі та 

обгрунтовує невідкладні дії щодо поліпшення ситуації. 

В методиці проведення технічного аудиту для зовнішнього контролю 

передбачено використання інтегральної оцінки і експлуатаційної моделі 

управління ризиками. Інтегральна оцінка стану безпеки руху поїздів є 

комплексна величина, яка призначена для оцінювання загального рівня 

безпеки руху під час проведення технічного аудиту та визначення значення 

інтегрального ризику.  

Експлуатаційна модель управління ризиками дозволяє здійснювати 

прогноз кількості транспортних подій на визначений період, а при варіюванні 

показниками продуктивності праці, обсягів інвестицій і експлуатаційних 

витрат здійснювати управління ризиками. 

Розділ 4 дисертації присвячено практичному застосуванню 

розроблених методів зовнішнього контролю. При цьому надано інтегральну 

оцінку стану безпеки руху поїздів в АТ «УЗ» за наступними показниками: 

а)матеріальний збиток від порушень безпеки руху поїздів, б)кількість 

порушень безпеки руху поїздів та кількість відмов технічних засобів. 

Зроблено порівняння інтегральної оцінки комплексного показника стану 

безпеки руху поїздів з загальною кількістю транспортних подій. Інтегральну 

оцінку проведено з використанням показників, які беруться до уваги в АТ 

«УЗ», що були виявлені ревізорами з безпеки руху. Адекватність розробленої 

моделі за критерієм Пірсона склала 8,7 %. 

Проведено розрахунки апріорних та апостеріорних ризиків для 

господарства перевезень АТ «УЗ» та станції Знам’янка. Отримані результати 

дозволяють провести порівняльний аналіз величин та визначити вузькі місця 

в системі забезпечення безпеки руху. Враховуючи прийняте значення 

мінімального та граничного ризиків 10−8 та 10−5  відповідно зроблено 

висновок про те, що всі значення апріорних та апостеріорних ризиків 

перевищують прийняті. Виняток становлять значення апріорних ризиків, 

отриманих за оптимістичним сценарієм при ймовірнісному прогнозуванні. 



Аналіз результатів розрахунків значень технологічних ризиків 

господарства перевезень свідчить про те, що всі значення апостеріорних 

ризиків перевищують прийняте значення 𝑅𝑚𝑖𝑛 . Майже всі значення 

апріорних ризиків перевищують прийняті значення. Крім цього, значення 

апріорного ризику, отримані за оптимістичним сценарієм при ймовірнісному 

прогнозуванні, не перевищують мінімального значення ризику як по АТ 

«УЗ», так і по господарству перевезень. 

Результати розрахунків ризиків на станції Знам’янка свідчать про те, 

що всі значення загальних апріорних та апостеріорних ризиків перевищують 

прийняте значення 𝑅𝑚𝑖𝑛, проте залишаються в діапазоні граничного ризику. 

Необхідно відмітити домінування технологічних ризиків в діяльності станції, 

та стрімке зростання технічних ризиків. 

Цілком протилежна ситуація склалася зі значеннями апріорних та 

апостеріорних ризиків, розрахованих з урахуванням інтегральної оцінки, які 

не тільки перевищують прийняте значення 𝑅𝑚𝑖𝑛, але й виходять за межі 

діапазону граничного ризику. 

В якості точкового ризику станції Знам’янка проведено аналіз 

порушення ТРА станції, ІДП, ПТЕ інших інструкцій. Отримані результати 

розрахунків свідчать про те, що всі значення апріорних та апостеріорних 

ризиків перевищують прийняте значення 𝑅𝑚𝑖𝑛, проте залишаються в 

діапазоні граничного ризику. Це дозволяє стверджувати, що вузьким місцем 

в роботі станції є низький рівень дотримання технології транспортного 

процесу. За допомогою аналізу точкових ризиків визначено найбільш суттєві 

види інциденти та порушення.  

Виконана оцінка адекватності математичної моделі оцінки ризиків за 

апріорними, апостеріорними значеннями та інтегральною оцінкою, що 

призначена для зовнішнього контролю безпеки руху на залізничному 

транспорті під час технічного аудиту за критерієм Фішера (з використанням 

MS Excel), показала достатню збіжність існуючих та прогнозованих 

результатів, що підтверджує можливість її застосування. 



Проведено розрахунки з експлуатаційною моделлю управління 

ризиками при варіюванні показників продуктивності праці, обсягів 

інвестицій і експлуатаційних витрат. Визначено продуктивність праці як 

найбільш впливовий фактор порушень безпеки руху, середнім по впливу є 

інвестиційні вкладення, найменшими – експлуатаційні витрати. Тобто 

збільшення інвестиційних вкладень призводить до зменшення кількості 

транспортних подій, а збільшення експлуатаційних витрат – не призводить. 

Отримана експлуатаційна модель управління ризиками є адекватною, 

оскільки коефіцієнт детермінації дорівнює 0,9945. При цьому середня 

відносна помилка для отриманої експлуатаційної моделі склала 12,3%.  

Завершеність у цілому. Отримані результати свідчать, що автором 

досягнута мета дослідження.  

Апробація. Основні результати теоретичних досліджень дисертаційної 

роботи викладені у наукових доповідях на чотирьох міжнародних науково-

практичних конференціях. 

Серед недоліків дисертаційної роботи можна зазначити такі: 

1. Фраза «Загалом, залізничний транспорт СРСР був одним з 

найбезпечніших в світі: за кількістю загиблих на 1 млн. пасажирів радянські 

залізниці в кінці 1980-х рр. поступалися лише японським» (стор.24) 

суперечить даним Центру досліджень епідеміології аварій та потребує 

посилки на відповідне джерело. 

2. Некоректно звучить висловлення «відділення контролю за 

безпекою руху від технологій роботи залізниць» (стор.25). Його треба б було 

замінити на «відділення контролю/нагляду за безпекою руху від 

забезпечення безпеки руху». 

3. З рис.1.1 випливає, що це класифікація, а з опису - що алгоритм. 

4. У першому розділі, даючи аналіз багаточисленних варіантів 

поняття ризику, авторка не дає чітко своє визначення цього поняття. 

5. На стор. 46 авторка помилково каже про «дочірні підприємства» 

АТ «УЗ». 



6. Не зрозуміло необхідність п.2.1 обсягом 12 рядків, бо ця 

інформація представлена у вступі. 

7. Представлення статистичних даних АТ «УЗ» (наприклад, рис.2.2, 

рис.2.3) потребує вказати джерело інформації. 

8. У розділі 3 авторка нетрадиційно використовує поняття 

«апріорний та апостеріорний». 

9. Потребує пояснення використання у (3.9) простого 

підсумовування. 

10. Незрозуміла фраза «…питомі ваги кількості інцидентів за більш 

ранні періоди повинні зменшуватися» нижче (3.16). 

11. Значення змінної у (3.44) кількість транспортних подій, що 

виникли «у відповідному господарстві»  треба б було змінити на «з вини 

господарства», бо транспортні події виникають на залізничному транспорті в 

цілому. 

12. Говорячи про технічний та технологічний ризики (рис.3.1), 

авторка з рухомого складу каже тільки про вагони і не каже про локомотиви. 

13. На рис.4.2 відсутній другий вихід з останнього логічного блоку. 

14. Не зрозуміла необхідність  інформації Додатку А, яка не має 

відношення до предмету чи об’єкту дослідження. 

Загальний висновок. 

На підставі аналізу дисертації Булах М.О. «Формування методів 

зовнішнього контролю безпеки руху на залізничному транспорті», поданої на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 275 – 

Транспортні технології (за видами): 

- сукупність представлених на захист результатів можна 

кваліфікувати як вирішення наукової задачі підвищення рівня безпеки руху  



 


