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У статті обґрунтовано критерії оцінки видів транспорту в аспекті
основних показників, які впливають на вибір компанії-перевізника.
Можливість подальшого розвитку окремих сегментів транспортного
потенціалу є визначальним чинником і передумовою поширення й стимулювання діяльності промисловості та сфери послуг регіону. Підвищення конкурентоспроможності регіону неможливе без визначення
та оцінювання сегментів транспортного потенціалу.
Автор пропонує загальну оцінку сегментів транспортного потенціалу
регіону, які дають можливість транспортним організаціям у процесі
вибору найпривабливіших для вантажовласників умов зосередити увагу
на тих показниках діяльності, які викликають найбільше невдоволення з
боку користувачів транспортних послуг. Також автором запропонована
шкала оцінки для кожного сегмента транспортного потенціалу регіону з
експлуатаційної довжини для загального розрахунку індексу обсягу
перевезення вантажів. У роботі адаптовано загальний індекс показника в
агрегатній формі, за допомогою якого можна одержати індекс загального
обсягу перевезення вантажів.
У статті зроблено висновок, що на сьогодні залишається нерозглянутим питання оцінки та діагностування транспортного потенціалу
регіону. Можливість подальшого розвитку окремих його сегментів є
визначальним чинником і передумовою поширення й 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 велике значення не тільки
для транспортної галузі, а й для регіону в цілому. Все більшої уваги потребує роль транспорту в розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, реалізації геополітичного потенціалу України як транзитної держави.
Із теоретичного погляду стаття є значущою для подальших аналітичних досліджень транспортного потенціалу та пошуку розв'язання
проблем, які перешкоджають розвитку конкурентоспроможності регіону.
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