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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ
СИСТЕМИ ПРИДНІПРОВСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ
Дослідження виконано в рамках науково-дослідної роботи Інституту економіки промисловості НАН України
«Формування інституційного середовища модернізації економіки старопромислових регіонів України».
Постановка проблеми. Функціонування транспортно-логістичної системи є стратегічним напрямом
регіональної економіки, що обумовлено інтенсивним
розвитком транспортної логістики й формуванням
єдиного європейського транспортного простору у
рамках транспортної політики Європейського Союзу
TEN-T [1-2]. Особливо це актуально в сучасних умовах розвитку економічних районів України з урахуванням їх специфічних особливостей (географічних, демографічних, соціально-економічних, транспортних,
логістичних тощо).
Необхідність теоретичного обґрунтування й розробка пропозицій щодо удосконалення інституційного
забезпечення розвитку транспортно-логістичних систем у контексті модернізації економіки економічних
районів України обумовлюють проведення подальших
досліджень у цьому напрямі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значну
кількість наукових праць провідних вітчизняних і зарубіжних учених присвячено концептуальним засадам,
науково-методичним підходам і практичним рекомендаціям з формування транспортно-логістичних систем
з використанням кластерного підходу. На основі аналізу наукових публікацій узагальнено основні положення вчених і фахівців з обраної теми:
обґрунтовано застосування інтегрованого підходу
до управління ланцюгами поставок та організації логістичних процесів [3; 4; 5; 6];
запропоновано напрями підвищення ефективності транспортно-логістичної діяльності [7; 8];
розроблено теоретико-методологічні засади управління розвитком ринку логістичних послуг в умовах економіки знань й обґрунтовано концептуальні
положення інституційного формування національної
логістичної системи як ієрархії логістичних систем за
мікро-, мезо- і макрорівнями [9];
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проаналізовано ключові завдання, напрями та
пріоритети розвитку транспортного сектору вітчизняної економіки [10];
визначено індикатори інноваційного розвитку
транспортної системи України, їх динаміку та інтегральний індекс стану інноваційності за кінцевими
результатами соціально-економічного розвитку для
подальшого обґрунтування стратегій [11];
розглянуто модернізацію транспортної системи
України на основі поєднання технічних, технологічних та інституційних змін; викладено концептуальні
положення стратегії розвитку транспортної системи
України та заходи державної політики її реалізації [12];
обґрунтовано теоретичні й науково-методичні
підходи до формування транспортно-логістичних кластерів [13-20];
окреслено світові тенденції цифровізації, до яких
віднесено використання великих даних та хмарних
технологій, розповсюдження Інтернету речей, розвиток роботизації, поширення 3D друку, технології
блокчейну та краудсорсингу [21-22]; досліджено процес цифровізації у транспортному секторі в контексті
визначення тенденцій та індикаторів її розвитку [23].
Ця стаття є продовженням наукових розробок у
напрямі обґрунтування концептуальних положень
щодо формування й розвитку транспортно-логістичної системи в контексті модернізації старопромислових регіонів України (на прикладі Придніпровського
економічного району). У попередніх дослідженнях:
виявлено, що формуванню й ефективному функціонуванню транспортно-логістичної системи в регіонах
України перешкоджає безліч ключових бар'єрів, які
умовно систематизовано за такими групами, як політичні, зовнішньоекономічні, інституційні, інвестиційно-фінансові, інфраструктурні й логістичні [24-26];
виконано статистичний аналіз сучасного стану
розвитку транспортно-логістичної системи При-

143

ІВАНОВ С. В., ЛЯШЕНКО В. І., ШАМІЛЕВА Л. Л., ТРУШКІНА Н. В.
дніпровського економічного району; на основі узагальнення стратегічних документів соціально-економічного розвитку регіонів на прикладі Дніпропетровської, Запорізької й Кіровоградської областей встановлено, що в них не розроблено відповідних регіональних програм і стратегій розвитку транспортно-логістичної системи, а також не прописано механізм реалізації інвестиційно-фінансового забезпечення її
функціонування із залученням нетрадиційних джерел
інвестування й фінансових інструментів, у тому числі
за рахунок публічно-приватного партнерства [27].
Разом з тим, незважаючи на таку пильну увагу до
окресленої проблеми з боку вчених, актуальним і необхідним залишається проведення наукових досліджень у напрямі виявлення тенденцій і закономірностей розвитку регіональної транспортно-логістичної
системи Придніпровського економічного району. Все

це значною мірою обумовило вибір теми даного дослідження та його цільову спрямованість.
Постановка завдання. Метою даного дослідження
є прогнозна оцінка показників, що характеризують
розвиток регіональної транспортно-логістичної системи Придніпровського економічного району з використанням економіко-математичного інструментарію,
і на цій основі визначення тенденцій її функціонування.
Виклад основного матеріалу дослідження. Виходячи з того, що показники, які характеризують розвиток транспортно-логістичної системи Придніпровського економічного району, представлені рядами динаміки за 2005-2018 рр. (табл. 1), основні моделі прогнозування базуються на трендових та інтегрованих
авторегресійних моделях, що адекватно відображають
тенденції й закономірності зміни рівнів рядів динаміки.
Таблиця 1

Роки
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Динаміка показників, що характеризують функціонування
транспортно-логістичної системи Придніпровського економічного району
Показники

y1

y2

y4

y5

y6

y7

y8

y9

y10

y11

112,0
119,1
123,4
114,7
96,2
110,4
116,7
115,5
118,3
107,9
104,9
99,4
97,6
96,7

48,1
51,1
55,7
53,5
41,1
45,4
51,8
46,9
44,6
36,7
30,2
31,2
32,0
32,8

375,3
404,5
446,3
437,5
370,7
452,2
451,0
427,2
445,4
438,8
372,7
352,0
404,3
404,3

303,9
325,1
367,0
347,1
309,0
359,2
355,9
345,1
376,1
361,7
300,4
284,2
328,1
324,4

46,3
51,3
50,7
59,1
34,4
64,9
61,8
51,4
35,1
31,4
28,5
29,0
30,4
30,7

25,1
28,1
28,6
31,3
27,3
28,1
33,3
30,7
34,2
45,7
43,8
38,8
45,8
49,2

5654,2
5795,4
6866,5
6793,9
6002,4
6428,9
6689,5
6668,8
6578,8
7259,0
6658,8
7000,7
7808,9
8219,7

2180,6
2660,0
3219,2
3541,0
3258,4
3587,1
3805,5
3738,0
3730,1
3798,3
3641,6
4421,4
4815,6
5138,0

2912,1
2437,9
2772,7
2242,5
1631,8
1758,7
1747,2
1841,7
1633,9
1409,5
1278,4
1384,3
1522,8
1499,6

561,5
697,5
874,6
1010,4
1112,2
1083,1
1136,8
1089,1
1214,8
2051,2
1738,8
1195,0
1470,5
1582,1

Умовні позначення: вантажоперевезення Придніпровською залізницею ( y1 ), млн т; вантажообіг Придніпровської залізниці ( y2 ), млрд ткм; відстань ( y3 ), км; обсяги перевезення вантажів автомобільним транспортом у ПЕР ( y4 ), млн т;
у тому числі у Дніпропетровській області ( y5 ); у Запорізькій області ( y6 ); у Кіровоградській області ( y7 ); вантажообіг
автомобільного транспорту в ПЕР ( y8 ), млн ткм; у тому числі в Дніпропетровській області ( y9 ); у Запорізькій ( y10 ); у
Кіровоградській ( y11 ).
Складено й розраховано авторами.

Вибір оптимальної моделі апроксимації базується
на змістовній характеристиці результатів розрахунків
та оптимальному сполученні формальних критеріїв
апроксимації, зокрема, min
методу

найменших

(y

квадратів

2

t

− yˆ t ) , — критерій
(критерій

МНК),

min ε відн. , — мінімальне значення відносної помилки
апроксимації та

max F − критерій, — максимальне

значення критерію Фішера-Снедекора1. З усіх розрахованих варіантів моделей для аналізу та прогнозу-

вання на підґрунті визначених критеріїв вибирається
оптимальний.
Наприклад, динаміка відправлення вантажів
Придніпровською залізницею за своїм змістом має автокореляційну складову, тому оптимальною моделлю
є інтегрована авторегресійна модель, зокрема модель
ковзної середньої та авторегресії (АРіКС) або модель,
яка реалізована за алгоритмом ОЛІМП. Значення відносної помилки апроксимації ( ε відн . = 5,5%) свідчить
про статистичну точність моделі, а за умови, що
Fp > Fα ( Fp =6,4; Fα =3,26), відповідна модель аде-

1

Алгоритми математико-статистичного моделювання досить детально розкрито в спеціальній літературі
з математичної статистики, економетрії, статистичного
моделювання та прогнозування [28; 29; 30; 31].
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кватно відображає закономірність зміни рівнів ряду
динаміки та може бути використана для його моделювання та прогнозування.
Так, тенденція зміни обсягів вантажоперевезень
Придніпровською залізницею відповідає АРіКС-

моделі, а прогнозні оцінки на її підґрунті свідчать, що
в найближчі п’ять років (2019-2023 рр.) обсяги можуть
досягти від 101,1 (2019 р.) до 106,9 (2023 р.) млн т.
Аналогічно були розраховані прогнозні оцінки за
всіма показниками (табл. 2).
Таблиця 2

Прогнозні оцінки обсягів відправлення вантажів Придніпровською залізницею на 2019-2023 рр.
Прогнозні оцінки
Оптимальна модель
Фактичний
на період упередження
апроксимації, ε відн . ,
рівень
Показники
2018 р.
2019
2020
2021
2022
F − критерій
Відправлення
вантажів ( y1 ),
млн т

2023

Інтегрована авторегресійна модель ОЛІМП;
ε відн. = 5,5%;

Fp =6,4;

α = 0,1


Fα V1 = 1  =3,26;
V = 10 
 2

Fp > Fα
Вантажообіг
( y2 ), млрд ткм

Модель ОЛІМП;
ε відн. = 9,8%;

96,7

101,1

104,5

106,3

106,8

106,9

32,8

33,9

34,7

35,3

35,8

36,2

Fp =16,0
Складено й розраховано авторами.

Наведені прогнозні оцінки показують, що за
2005-2018 рр. склалися умови, які забезпечують незначне зростання обсягів відправлення вантажів Придніпровською залізницею. За останні п’ять років мало
місце падіння обсягів вантажоперевезень на 10,4%.
Але вже за прогнозними оцінками вони можуть зрости
станом на 2020 р. до 104,5 млн т, або на 8,1% по відношенню до 2018 р., а за п’ять років (до 2023 р.) цей
приріст може скласти 11,3%. Приблизно така ж закономірність склалася й за обсягами вантажообігу —
вони можуть збільшитися до 36,2 млрд ткм на 2023 р.,
що складає 10,4% до 2018 р.
Прогнозні оцінки обсягів перевезення вантажів
автомобільним транспортом у Придніпровському економічному районі розроблено на підґрунті наведених
моделей (табл. 3). Розрахунки свідчать, що в цілому по
району в найближчі п’ять років обсяги перевезень можуть зрости на 15,7% та досягти 467,8 млн т. Як наслідок, збільшується і вантажообіг, — за п’ять років темпи
приросту можуть скласти 24,3%. Необхідно також
звернути увагу, що загальний приріст вантажообігу

Показники
1
Обсяги перевезення ( y4 ),
млн т
Вантажообіг
( y8 ), млн ткм

2019/№2

складається на 15,7% у результаті збільшення обсягів
перевезення вантажів з одночасним зростанням
відстані їх перевезень на 7,4%.
Варто відмітити, що за прогнозними оцінками
найбільші темпи приросту обсягів перевезення вантажів становлять по Кіровоградській області, — станом
на 2023 р. їх приріст може досягти майже 36,4%, а
вантажообіг — на 22,8%. Таке співвідношення свідчить, що можливе незначне скорочення відстані перевезень вантажів по області.
Найнижчі темпи приросту обсягів вантажів у
Дніпропетровській області, за п’ять років вони можуть
зрости на 12,1% при збільшенні вантажообігу на 20%.
По Запорізькій області за прогнозними оцінками
можливе зростання до 2023 р. обсягів вантажообігу на
40,8% як за рахунок безпосередньо обсягів перевезень
на 20,5%, так і суттєвого збільшення відстані перевезень, — на 16,8%.
Розглянемо факторну модель зміни результатів
діяльності транспорту Придніпровського економічного району.

Таблиця 3
Прогнозні оцінки обсягів перевезення вантажів автомобільним
транспортом у Придніпровському економічному районі
Оптимальна модель
Прогнозні оцінки на період упередження
Фактичний
апроксимації, ε відн . ,
рівень
2019
2020
2021
2022
2023
2018 р.
F − критерій
2

3
4
5
Придніпровський економічний район
Адитивна
модель:
y 4 = y5 + y6 + y7
404,3
442,3
448,9
Адитивна

модель:

y8 = y9 + y10 + y11

8219,7

8559,2

8935,5

6

7

8

458,6

462,1

467,8

9337,8

9766,0

10219,8
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1
Обсяги перевезення ( y5 ),
млн т
Вантажообіг
( y9 ), млн ткм

2

3
4
5
У тому числі: Дніпропетровська область
Інтегрована авторегресійна модель
324,4
356,9
358,8
ОЛІМП; ε відн . = 11,7%
Інтегрована авторегресійна модель
Бокса-Дженкінса
(АРіКС); ε відн . = 6,5%;

5138,0

5343,4

6

Закінчення табл. 3
7
8

363,7

362,7

363,7

5549,1

5754,9

5960,6

6166,3

Fp =27,7
Запорізька область
Обсяги перевезення ( y6 ),
млн т
Вантажообіг
( y10 ),

Інтегрована
авторегресійна
модель
ОЛІМП;
ε відн. = 5,1%; Fp =20,7
Параболічний тренд;
ε відн. = 7,0%; Fp =39,7

30,7

33,1

34,4

35,6

36,3

37,0

1499,6

1567,0

1664,4

1787,5

1936,3

2110,8

млн ткм
Кіровоградська область
Обсяги перевезення ( y7 ),
млн т
Вантажообіг
( y11 ), млн ткм

Параболічний тренд;
ε відн. = 6,7%; Fp =32,0
Інтегрована авторегресійна модель
Бокса-Дженкінса
(АРіКС); ε відн . =

49,2

52,3

55,7

59,3

63,1

67,1

1582,1

1648,8

1722,0

1795,4

1869,1

1942,7

14,0%; Fp =13,2
Складено й розраховано авторами.

Результати роботи транспорту, які представлені
загальними обсягами відправлення вантажів залізничним та автомобільним транспортом, залежать від чисельності зайнятих та продуктивності їх праці, а також
від капітальних інвестицій у сфері транспорту й складського господарства. Для визначення впливу наведених чинників використовуються багатофакторні регресійні залежності наступного виду1.
— лінійна модель:

yˆ xi = 763, 5 − 5, 92 x1 + 0, 012 x2 − 6,117t ;
Dyˆ xi = 0,825; ε відн. = 2, 2%; Fp = 7,84;
α = 0, 05


Fα = V1 = 3  = 5, 41; Fp > Fα ;
V = 5 
 2


(1)

— степенева модель:

yˆ xi = 1749, 4 x1−0,423 ⋅ x20,053 e −0,012t ;
Dyˆ xi = 0,821; ε відн. = 0,3%; Fp = 7, 67,
де

(2)

y t — обсяги перевезення вантажів транспортом

Придніпровського економічного району за 20102018 рр., млн т;
x1 — середньооблікова кількість штатних працівників у сфері транспорту, тис. осіб;
1

Включення фактору часу (t) у рівняння регресії як
додаткової незалежної змінної обумовлено тим, що за
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x2 — капітальні інвестиції в сфері транспорту та
складського господарства (у фактичних цінах), млн
грн;
t = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} — фактор часу або порядковий номер року.
Статистична достовірність та точність моделей
( ε відн. ≤ 15,0%; Fp > Fα ) свідчить, що визначені міри
зв’язку носять об’єктивний характер та можуть бути
розповсюджені за межі періоду спостереження.
За 2010-2018 рр. вплив витрат живої праці, тобто
чисельності штатних працівників носить зворотній характер, зростання контингенту працівників супроводжується зниженням обсягів відправлення вантажів.
Наприклад, за рівнянням (2) кожний відсоток приросту чисельності штатних працівників супроводжується
зменшенням обсягів відправлення вантажів залізничним та автомобільним транспортом на 0,423% за
умови, що одночасно впливають і зміни обсягів капітальних інвестицій. Визначена міра зв’язку свідчить,
що використання витрат живої праці на транспорті
Придніпровського економічного району має навіть не
екстенсивний, а деінтенсивний характер, та супроводжується зниженням продуктивності праці. Вплив капітальних інвестицій носить прямий характер, але міра
зв’язку незначна. Зокрема, кожний відсоток їх зрос-

об’єкти спостереження беруться ряди динаміки, — для забезпечення незалежності рівнів рядів динаміки за
об’єктами спостереження.
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тання супроводжується збільшенням обсягів відправлення вантажів на 0,053% за умови, що одночасно
впливають на обсяги і витрати живої праці. Фактор
часу свідчить, що за останні дев’ять років у цілому
склалася негативна тенденція, особливо до 2016 р. Незважаючи на незначне зростання обсягів перевезення,
в 2017-2018 рр. зберігається тенденція до зниження. У
цілому всі фактори на 82,1% визначають зміни загальних обсягів вантажоперевезень.
На підґрунті наведених регресійних моделей можна визначити прогнозні значення обсягів відправлення вантажів з урахуванням як тенденцій зміни факторів, так і міри їх впливу на обсяги вантажів. На
першому етапі методом екстраполяції за оптимальною

моделлю відповідного ряду ( x1 , x2 ) розраховуються їх
прогнозні оцінки. Другий етап включає розрахунки
вже безпосередньо результативної ознаки ( y t ) за конкретним рівнянням регресії (табл. 4).
Слід зазначити, що зміни обсягів капітальних інвестицій мають досить високий рівень варіації протягом всього терміну, наприклад, за 2014-2016 рр. їх обсяги були майже в 3-3,5 раза менші, ніж в 2011 р. або
вже в 2018 р. Така закономірність визначила й доволі
невисокий рівень адекватності та статистичної точності цього ряду, — ε відн. = 20%, тому і прогнозні оцінки
обсягів капітальних інвестицій за моделлю мають вірогідність їх реалізації на рівні 80%.
Таблиця 4

Показники
Середньо-облікова
кількість
штатних працівників ( x1 ), тис.
осіб
Капітальні інвестиції ( x2 ), млн
грн

Прогнозні оцінки обсягів перевезення вантажів залізничним
та автомобільним транспортом Придніпровського економічного району
Оптимальна модель апПрогнозні оцінки
Фактичний
на
період упередження
роксимації, ε відн. ,
рівень

F − критерій

2018 р.

2019

2020

2021

2022

2023

41,7

44,5

45,7

46,9

48,2

49,5

3325,7

3644,1

3966,0

4250,3

4497,0

4705,9

501,0

482,6

473,3

464,0

452,7

441,4

501,0

481,4

472,2

463,2

453,8

444,6

Параболічний тренд;
ε відн. = 4,1%;

Fp =3,1
Інтегрована авторегресійна модель — модель
ОЛІМП;
ε відн. = 20,0%;

Fp =2,6
Обсяги перевезення вантажів
залізничним та
автомобільним
транспортом
( y t ), млн т

Лінійна регресійна модель (1);
ε відн. = 2,2%;

Fp =7,84
Степенева
регресійна
модель (2); ε відн. = 0,3%;

Fp =7,67
Складено й розраховано авторами.

За умови збереження тенденцій зміни факторів та
сили й напрямку їх впливу на загальні обсяги перевезення вантажів по Придніпровському економічному
районі за прогнозними оцінками, буде мати місце їх
скорочення. Так, станом на 2020 р. обсяги перевезення вантажів можуть бути на рівні 482,6 млн т, що
на 3,7% менше, ніж у 2018 р., а до 2023 р. це зниження
може скласти вже 12%. Майже однакові значення прогнозних оцінок одержано як за рівнянням (1), так і за
рівнянням (2), що підтверджує точність розрахунків.
Таким чином, наведені прогнозні оцінки можна
вважати прогнозами — попередженням. Тобто за
умови збереження незначного рівня продуктивності
праці та її зниження, низької капіталовіддачі капітальних інвестицій на найближчі роки суттєво можуть
зменшитися обсяги роботи транспорту (залізничного
та автомобільного) Придніпровського економічного
району.
Висновки. У результаті проведеного дослідження
запропоновано комплекс заходів, реалізація яких до-

2019/№2

зволить трансформувати транспортно-логістичну систему Придніпровського економічного району. Серед
них:
розроблення Стратегії розвитку транспортно-логістичного кластеру як складової регіональної транспортно-логістичної системи;
розроблення й реалізація механізму фінансового
забезпечення управління розвитком транспортно-логістичного кластеру, суть якого полягає в застосуванні
таких фінансових інструментів, як венчурне інвестування, краудінвестинг, факторинг, публічно-приватне
партнерство на основі залучення приватних інвестицій, коштів кредитних установ, іноземних інвестиційних ресурсів, грантів міжнародних фінансових організацій;
реконструкція існуючих і створення нових
об’єктів належної логістичної інфраструктури (транспортної, торгівельної, сервісної тощо);
створення оптимальних мультимодальних логістичних ланцюгів, у тому числі за рахунок розширеного
використання енергоефективних видів транспорту;
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залучення приватних інвестицій у технічну модернізацію припортової інфраструктури Бердянського
морського порту;
активізація інноваційної діяльності із застосуванням різних форм преференцій (кредитів, гарантій, податкових пільг, дотацій) для розвитку морського
порту;
передача портових потужностей у концесію або
оренду;
використання інформаційних технологій для управління транспортно-логістичною системою регіону
на основі впровадження «фізичного» інтернету, заснованого на Інтернеті речей; розробки й реалізації інформаційних рішень щодо доставки «останньої милі»
(тобто застосування автономних транспортних засобів
для доставки вантажів); створення цифрових краудсорсингових платформ при доставці продукції споживачам із використанням принципів довіри й кооперації між учасниками логістичних процесів;
реалізація концепції «зеленої» логістики, яка дозволить поєднати в єдину систему екологію й економіку задля збереження екосистеми й довкілля району
із використанням екологічно чистих технологій у
сфері транспорту й складського господарства;
впровадження цифрової логістики як механізму
розвитку транспортно-логістичної системи району
шляхом розробки й реалізації цифрових сервісів на
всіх видах транспорту; застосування цифрових платформ при організації перевезень вантажів; електронного документообігу з різними органами влади (митними, податковими тощо); застосування сучасних
форм розрахунків; формування системи управління
автомобільним і водним транспортом; реалізації системи супутникової навігації Galileo; розроблення й
впровадження інтегрованого квитка, який припускає
використання різних видів транспорту, що відповідає
європейській транспортній політиці TEN-T.
У подальшому планується дослідити й узагальнити передовий світовий досвід формування й розвитку транспортно-логістичних кластерів та розробити
кластерну модель організації логістичної діяльності в
економічних районах України.
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