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ДІАГНОСТИКА ТА ОЦІНКА СЕГМЕНТІВ
ТРАНСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
Козлов В. С.

УДК 332.14:338.47

Розглянуто питання підвищення конкурентоспроможності регіону, що неможливе без визначення та оцінювання стану сегментів транспортного потенціалу.
Обґрунтовано критерії оцінки видів транспорту з огляду на основні показники, які
впливають на вибір компанії-перевізника. Наведено модель діагностики транспортного потенціалу з використанням кількісних та якісних методів. Адаптовано
метод загальних індексів та узгоджено систему моделей в інтерактивному процесі
перерахунків, яка здатна забезпечити достатньо повний опис транспортного потенціалу із внутрішньо узгодженою системою показників діагностики.
Ключові слова: транспорт, критерій, транспортний потенціал регіону, сегмент,
оцінка, діагностика, експлуатаційна довжина, індекс, мультиплікативна індексна
модель.

ДИАГНОСТИКА И ОЦЕНКА СЕГМЕНТОВ
ТРАНСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
УДК 332.14:338.47

Козлов В. С.

Рассмотрены вопросы повышения конкурентоспособности региона, которое
невозможно без определения и оценки состояния сегментов транспортного потенциала. Обоснованы критерии оценки видов транспорта в разрезе основных
показателей, влияющих на выбор компании-перевозчика. Приведена модель диагностики транспортного потенциала с использованием количественных и качественных методов. Адаптирован метод общих индексов и согласована система
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моделей в интерактивном процессе пересчета, которая способна обеспечить достаточно полное описание транспортного потенциала с внутренне согласованной
системой показателей диагностики.
Ключевые слова: транспорт, критерий, транспортный потенциал региона,
сегмент, оценка, диагностика, эксплуатационная длина, индекс, мультипликативная индексная модель.

DIAGNOSTICS AND EVALUATION OF SEGMENTS
OF TRANSPORT CAPACITY OF THE REGION
UDC 332.14:338.47

V. Kozlov

Identification and assessment of the segments of transport capacity are considered aiming to raise the competitiveness of the region. Criteria for evaluation of
transport in the context of the main parameters affecting the selection of a carrier are
substantiated. A model of diagnostics of the transport potential using quantitative and
qualitative methods is offered. The method of general indexes was adapted and the
system of models was coordinated in the interactive process of calculations, which can
provide a fairly complete description of transport capacity with an internally consistent
system of diagnostics indexes.
Keywords: transportation, criterion, transport capacity of the region, segment,
evaluation, diagnostics, operational length, index, multiplicative index model.
Подальший розвиток конкурентоспроможності регіону неможливий без визначення та оцінювання транспортного потенціалу як одного з найважливіших сегментів
господарського комплексу регіону. Можливість подальшого розвитку окремих сегментів транспортного потенціалу є
визначальним чинником і передумовою розвитку промисловості та сфери послуг певної території.
Транспорт є сектором регіонального (національного) господарства, який забезпечує переміщення вантажів і
населення, тому він належить до двох сфер – виробничої і
послуг. Урізноманітнення видів транспорту, ускладнення
його структури і взаємозв'язків між окремими галузями
зумовили формування транспортного потенціалу.
Взаємозв'язок складових транспортного потенціалу
в межах однієї території, інфраструктури шляхом дублювання та підтримки функціонуючих мереж має дуже велике значення. На транзитних шляхах вантажних перевезень використовуються різні види транспорту. Перевезення – від маленької відстані з окремого регіону в інший
до міжконтинентальних – здійснюються завдяки поєднанню
окремих видів транспорту, взаємозв'язок між якими повинен постійно модернізовуватися. Тому своєчасні оцінювання та діагностування сегментів і самого транспортного
потенціалу дуже важливі для розвитку регіону та регіонально-господарського комплексу.
Аналіз робіт сучасних вчених у даній сфері дає
можливість стверджувати, що вплив транспортного потенціалу на конкурентоспроможність економіки регіонів є недостатньо вивченим. У цілому дослідженням проблем
розвитку потенціалу транспортної галузі займалися відомі
вітчизняні та зарубіжні науковці: Чугай О. М., Волошин В. В.,
A. Ботаско, Лексин В. Н., Фінагіна О. В. та ін. [1 – 5].
Однак перелік питань, які розглядаються в роботах
зазначених та інших авторів, не охоплює всього кола

проблем, що виникають у результаті розвитку транспортного потенціалу регіону.
Метою дослідження є оцінювання транспортного
потенціалу регіону та адаптація для розв'язання проблем
подальшого розвитку його міжсегментних зв'язків моделі
діагностики його кількісних і якісних показників.
Транспортний потенціал можна визначити як загальний обсяг накопичувальних транспортних ресурсів регіону, галузі, підприємства, які можуть бути задіяні для досягнення максимально можливих обсягів задоволення попиту
на ринку транспортних послуг у перспективі за їх оптимального використання. Сьогодні існує значна проблема
визначення транспортного потенціалу регіону. Тому актуальним є проведення наукових досліджень у цьому напрямі. Аналіз інформаційних джерел свідчить про фрагментарне подання даних з питання транспортного потенціалу. Так Чугай О. М. [1], доводить, що Україна володіє
високим транспортним потенціалом. Водночас відзначається низька ефективність інфраструктури комплексу.
Основну увагу приділено питанням міжнародних перевезень.
Іншими аспектами, які характеризують роботу транспорту, можна вважати такі характеристики, як транзитний
потенціал і транспортна спроможність. Зокрема, Волошин В. В. [2] описує такий показник, як коефіцієнт транзитності, за яким проводиться оцінка транзитного потенціалу
країни. Далі простежується зв'язок між потенціалами транспортним і транзитним, а також між використанням транспортного потенціалу та інтеграцією транспортної системи.
Однак не слід забувати про поширення дешевих
перевізників та відповідне цьому величезне зростання
трафіку. Мало уваги приділялося тому, як постраждали від
змін у новому інституційному середовищі деякі сегменти
транспортного потенціалу, що призвело до негативних
тенденцій у розвитку регіону в цілому [3].
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Залишаються нерозглянутими питання діагностування оцінки транспортного потенціалу регіону з метою
підвищення його рівня та конкурентоспроможності регіону.
Робота транспорту становить матеріальну основу
географічного, галузевого і міжнародного поділу праці.
Транспорт забезпечує зв'язки між виробництвом і споживанням, задовольняє потреби населення у перевезеннях
та має велике оборонне значення.
Вплив транспортного критерію на транспортування
залежить від рівня розвитку транспортної системи. Чим
більше розвинена транспортна мережа, чим більше функціонує ефективних транспортних засобів, тим сприятливіше транспортне розташування будь-якого об'єкта в регіоні.
Недостатній розвиток цієї системи обмежує можливості
формування й розвитку господарств на окремих територіях,
тим самим знижуючи розвиток конкурентоспроможності
регіону. Його стан та визначення положення як конкурентоспроможного формується, в тому числі, сукупністю певних
сегментів та складових його транспортного потенціалу.
Транспортний потенціал регіону – це комплексне
функціонування транспортної системи зі здатністю нарощування можливостей, що стимулюють розвиток регіонального господарського комплексу [4]. Це сукупність певних
чинників, що впливають на нього, формують і визначають
його становище та вплив на розвиток регіону.
Ефективність використання засобів технологічного
оснащення транспортних операцій досягається тоді, коли
вони відповідають усім або багатьом вимогам замовника.
У табл. 1 наведено результати аналізу даних з оцінкою
різних видів транспорту з огляду на основні показники, що
впливають на їх вибір.
Слід відзначити, що становлення інтер- і мультимодальних перевезень має велике значення для розвитку
транспортно-експедиційної діяльності як одного з невід'ємних елементів, що підвищує ефективність виробничокомерційної діяльності. Наведені дані оцінки показників
сегментів транспортного потенціалу дають можливість
транспортним організаціям у процесі розробки найпривабливіших для вантажовласників умов акцентувати увагу на тих,
які викликають найбільшу зацікавленість у регіоні, тим
самим знижуючи можливі втрати, підвищуючи привабливість регіональної транспортної мережі та конкурентоспроможність самого регіону.
Таблиця 1
Загальна оцінка сегментів
транспортного потенціалу регіону
Показник, що впливає на вибір
виду транспорту, S
фінансова
стабільність, ft

швидкість, Ut

ціна, et

здатність доставки
вантажу в будь-яку
точку території, at

наявність відповідних
технічних засобів, ht

збереження
вантажу, pt

доставка в
строк, dt

Гарантії,
Wt

Залізничний

4

3

3

4

2

5

3

Водний

2

2

5

2

1

2

2

Автомобільний

5

4

2

5

3

4

4

Трубопровідний

3

1

4

1

5

1

5

Повітряний

1

5

1

3

4

3

1

Сегмент транспортного
потенціалу

Розглядаючи питання транспортного потенціалу з
боку оцінювання основних показників, слід зазначити, що
ставлення до його сегментів відрізняється у випадку роботи транспорту в разі міжнародних перевезень та перевезень усередині країни, а також в окремо взятому регіоні. З
погляду управління економікою регіону важливим є залучення вантажу і пасажиропотоків.
У ринкових умовах виникає необхідність оцінювати
чинники, що впливають на конкурентостійкість транспортного потенціалу та регіону взагалі. До таких показників
належать, наприклад, фінансова стабільність, швидкість,
ціна, здатність доставки вантажу в будь-яку точку території, наявність відповідних технічних засобів, гарантії збереження вантажу та доставка у строк, що вкрай складно
визначити за допомогою виключно математичних розрахунків. Відповідно, необхідно вдаватися до комбінування
математичних та експертних методів. Останні в умовах
конкуренції є найбільш ефективними. Експертні методи
застосовуються в багатьох галузях і науках: менеджменті,
маркетингу, економічному аналізі, юриспруденції, психології і т. д.
У загальному вигляді модель оцінювання показників, які впливають на сегменти транспортного потенціалу
регіону та формують його конкурентоспроможність, можна
подати так:
5
(1)
n =1 S i ,
де n – кількість видів транспорту, від 1 до 5;
Si – оцінка критеріїв сегмента транспортного потенціалу, бал;

Ar =

Si = ft + Ut + et + at + ht + Wt(pt + dt),
(2)
де ft – фінансова стабільність, бал;
Ut – швидкість доставки вантажу, бал;
et – ціна за перевезення, бал;
at – здатність доставки вантажу в будь-яку точку території, бал;
ht – наявність відповідних технічних засобів, бал;
Wt – гарантії, що їх надає обраний сегмент транспортного потенціалу замовнику, до яких входять збереження
вантажу (pt) та доставка у строк (dt), бал.
Проведення регіональної діагностики, на думку Лексіна В. М., може бути вельми різноманітним, проте слід
виділити мінімум три напрями, відмінності в яких зумовлюються виключно встановленими цілями, а саме: дослідний, регулятивний і корпоративно-господарський. Результати робіт за кожним із цих напрямів можуть взаємодоповнювати один одного (не виключена і може бути корисною
координація конкретних діагностичних дій), але цільова
специфіка організації проведення таких робіт залишається
незмінною [6; 7].
Завданнями діагностики регіонального транспортного комплексу є розробка територіальної промисловотранспортної, соціальної та маркетингової політики, здійснення взаємодії транспортного потенціалу регіону з іншими потенціалами. Можна рекомендувати декілька напрямів
діагностики транспортного потенціалу регіону. Загальна
модель повинна включати, як мінімум, оцінку: інформатизації кожного сегмента, густоти мереж кожного сегмента,
здатності кожного сегмента транспортного потенціалу до
пересування, вантажообігу кожного сегмента, а також
соціальну та ринкову характеристики й оцінку факторів,
які впливають на сегменти транспортного потенціалу
регіону.
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(3)

де Ar рег – оцінювання факторів, які впливають на сегменти
транспортного потенціалу, бал;
n – кількість регіонів у державі.
На рівень розвитку транспортного потенціалу регіону можуть впливати експлуатаційна довжина й обсяг, які
постійно змінюються. Для ефективної діагностики транспортного потенціалу доцільно використовувати не тільки
кількісні, але й якісні показники, зокрема індекси. Індексом
називається відносна величина, що показує, у скільки
разів рівень явища, що вивчається, за даних умов відрізняється від рівня того ж явища за інших умов. Відмінність
може виявитися в часі, виборі як бази порівняння якогонебудь умовного рівня, наприклад, планового показника,
рівня договірних зобов'язань і т. д. [5].
Якщо відомо, що транспортний комплекс неоднорідний і порівняння рівнів можна провести тільки після
зведення їх до загального вимірювання, то діагностика
виконується за допомогою загальних індексів. Індекс стає
загальним, коли в розрахунковій формулі показується
неоднорідність сукупності, що вивчається, наприклад загальний обсяг перевезення вантажів у всіх або декількох
сегментах транспортного потенціалу. Тоді ефект від перевезення можна записати у вигляді агрегату [8], наприклад:

E=

Lе.д. × V ,

(4)

де Lе.д. – оцінка експлуатаційної довжини, бал;
V – обсяг вантажу, т.
Для загального розрахунку індексу обсягу перевезення вантажів розроблено шкалу оцінки в кожному сегменті транспортного потенціалу. За десятибальною шкалою береться максимальний показник (табл. 2 [8]).
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Таблиця 2

Відправлення (перевезення) вантажів
усіма видами транспорту, тис. т

Діагностика транспортного потенціалу регіону за
рівнем оцінки ринкової трансформації з позиції потенційних клієнтів має містити: оцінку транспортного потенціалу;
розробку системи оцінних показників за групами напрямів
(фінансова стабільність, швидкість, ціна, здатність доставки вантажу в будь-яку точку території, наявність відповідних технічних засобів, збереження вантажу та доставка в
строк); визначення "норми" для порівняльних оцінок; аналіз
рівня складності послуг підприємств-операторів та розроблених оцінних індикаторів.
Сучасний стан транспортного потенціалу регіону
залежить від безлічі факторів, які впливають на структуру
попиту і пропозиції, їх співвідношення, динаміку і тенденції
розвитку.
Стан засобів виробництва транспорту обумовлює
їх віддачу, що формується під впливом певної кількості
факторів, взаємодія яких може бути різноспрямована, і
має динамічну статистику. Діагностика транспортного потенціалу є основою прогнозування його майбутнього стану,
тому доцільно розробити показники даного напряму і
загальні індекси оцінки сегментів транспортного потенціалу
регіону.
При цьому доцільно використовувати реальні показники довжини та обсягу перевезення, тобто допустиму
норму для перевезення вантажу без перешкод та за наявною експлуатаційною довжиною.
Важливо також регулярно зіставляти реальну оцінку транспортного потенціалу регіону із середньою у державі і розраховувати відповідний індекс:

Відношення агрегатів, побудованих для різних умов,
дає загальний індекс показника в агрегатній формі.
Так, можна одержати індекс загального обсягу перевезення вантажів в агрегатній формі:

Ес =

Lе.д.1 × V1
.
Lе.д.0 × V0

(5)

Якщо прийняти за базу порівняння 2005 р., то індекс
загального обсягу перевезення вантажів у Донецькому
регіоні у 2011 р. склав 1,009.
Закономірність сьогодення є такою, що інформаційний
ресурс стає одним із найважливіших факторів виробництва,
основою ефективного використання інших видів ресурсів і
передумовою ефективності всіх видів діяльності [9].
У процесі аналізу збільшення загального обсягу перевезення вантажів це збільшення також пояснюється зміною
відправлення вантажів та експлуатаційної довжини. Вплив
на зміну обсягу перевезення вантажів зміни експлуатаційної довжини виражається агрегатним індексом експлуатаційної довжини IL, який у припущенні первинності кількісного показника v і вторинності якісного показника Lе.д. має
вигляд:
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Ес =

Lе.д.1 × V1
.
Lе.д.0 × V1

(6)

Таким чином, вплив загальної зміни експлуатаційної довжини у 2005 р. на обсяг перевезення вантажів у
Донецькому регіоні у 2011 р. склав 1,052.
Вплив зміни на збільшення експлуатаційної довжини відображається агрегатним індексом обсягу перевезення вантажів Iv, який будується також у припущенні первинності зміни кількісних показників ( Lе.д. ) і вторинності
впливу якісних (v):
Ес =

Lе.д.0 × V1
.
Lе.д.0 × V0

(7)

У Донецькому регіоні у 2005 р. агрегатний індекс
експлуатаційної довжини, або вплив обсягу перевезення
вантажів на загальний обсяг перевезення вантажів у 2011 р.,
склав 0,959.
У формі мультиплікативної індексної моделі динаміка експлуатаційної довжини може виражатися співвідношенням:
IE = IL × Iv або Е1 = Е0 × IL × Iv.
Звідси Е0 

Lе.д.0 × V0 ;

Е1 

(8)

Lе.д.1 × V1 .

Дійсно, 1,052 × 0,959 = 1,009.
Таким чином, кожна із цих моделей має різний ступінь агрегації показників, описує той або інший аспект транспортного потенціалу економіки. У моделі можуть бути
закладені різні передумови, більшою чи меншою мірою
адекватні реальній дійсності.
Проте узгоджена система цих моделей в інтерактивному процесі перерахунків здатна забезпечити достатньо повний опис транспортного потенціалу і видавати
внутрішньо узгоджену систему показників для діагностики.
Поряд із розрахунковим оцінюванням та діагностуванням
для більш повної картини стану транспортного потенціалу
треба додати експертне оцінювання [10] та експертне опитування [11].
Основними проблемами, які стримують забезпечення зростаючого за обсягами та якістю попиту на транспортні послуги, є:
недостатнє оновлення основних фондів усіх видів
транспорту і дорожнього господарства, невідповідність їх
технічного рівня перспективним вимогам;
низький рівень міжгалузевої координації у розвитку
транспортної інфраструктури, що призводить до роз'єднання єдиного транспортного простору, нераціонального
використання ресурсів і зниження ефективності використання транспорту;
слабкий ступінь використання геополітичного положення України та можливостей її транспортних комунікацій для міжнародного транзиту вантажів територією
України;
повільне вдосконалення транспортних технологій
та недостатній їх зв'язок із виробничими, торговельними,
складськими і митними технологіями;
неприпустимо низький рівень інформатизації транспортного процесу та інформаційної взаємодії транспорту
з іншими галузями економіки;
недостатня ефективність фінансово-економічних
механізмів, що стимулюють інвестиції в розвиток транспорту;

відставання в реалізації державних і галузевих
програм щодо окремих видів діяльності, видів транспорту,
транспортного машинобудування та розбудови державного кордону.
На сьогодні транспортний потенціал України не
повною мірою готовий до забезпечення перевезень у потрібному обсязі. Внаслідок недостатнього розвитку нормативно-правової бази і низького інвестиційного потенціалу
транспортно-дорожнього комплексу збільшується зношення технічних засобів, погіршується їх структура, не
забезпечується належна безпека руху, зростає негативний вплив діяльності транспорту на навколишнє природне
середовище та здоров'я людей. Усе це в умовах жорсткої
конкуренції призводить до витіснення українських перевізників (логістичних підприємств) із міжнародних ринків транспортних послуг, знижує якість обслуговування вітчизняних
підприємств і населення, створює реальну загрозу економічній безпеці держави.
Отже, підвищення конкурентоспроможності регіону
неможливе без визначення та оцінювання критеріїв сегментів транспортного потенціалу.
Для ефективної діагностики транспортного потенціалу регіону доцільно використовувати не тільки кількісні і
якісні методи, але й різні економічні моделі. Перш за все,
це такі моделі:
динамічні макроекономічні – для розрахунку зведених показників розвитку економічного потенціалу регіону;
статистичні і динамічні міжсегментного балансу –
для забезпечення пропорційного розвитку всіх сегментів
транспортного потенціалу;
натурально-вартісні міжсегментні – для пов'язування обсягів перевезення в натурі з вартісними показниками;
розрахунку підвищення швидкості;
прогнози вантажообігу.
Можливість подальшого розвитку окремих сегментів транспортного потенціалу є визначальним чинником та
передумовою поширення і стимулювання діяльності промисловості та сфери послуг регіону. Відтворення національного продукту відбувається за рахунок активного використання національної та регіональних транспортних мереж,
що мають характеристики географічного розташування,
земельної ділянки, технічних та експлуатаційних описів
магістральних і промислових мереж тощо.
Прискорення розв'язання цих проблем має важливе значення не тільки для транспортної галузі і регіону в
цілому, але й для ефективного функціонування її виробничої та соціальної сфер, яке значною мірою забезпечується
стабільною і надійною роботою транспортного комплексу.
Усе більшої ваги набуває роль транспорту в розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і реалізації геополітичного потенціалу України як транзитної держави.
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