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МОБІЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ В УМАХ ПАНДЕМІЇ 
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POPULATION MOBILITY IN THE MIND OF A PANDEMIC 
 

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% [1]. Економічна складова впливу 

пандемії COVID-19 на пасажирські перевезення автомобільним транспортом полягає у 

зменшенні прибутку АТП від продажів пасажирських квитків, підвищенням витрат на 

заходи пов’язані із дезінфекцією транспортних засобів та забезпеченням соціальної 

дистанції на об’єктах транспортної інфраструктури. 

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) [1]. 

 
Рис. 1. Пасажирообіг підприємств транспорту (у % до відповідного періоду 

попереднього року, наростаючим підсумком) 

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.  

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. 
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