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Вступ. 
Основою діагностики на транспорті є підходи, пов'язані з оцінкою і аналізом функціонування 

транспорту і систем, в яких він бере участь [1, 2]. 
Виділяють основні напрями досліджень за наступними показниками: 
− енерго- та ресурсозберігання; 
− безпеки і ризиків; 
− потенціалу; 
− територіальним показникам [3]. 
У якості об’єктів діагностування на транспорті виділяють: технологічне забезпечення (об'єкти 

транспортної інфраструктури, рухомий склад та ін.), предмети виробництва (вантажі, люди), 
виконавців (водії, диспетчера і ін.) [4]. 

До засобів діагностування відносять: інформаційні – отримання діагностичної інформації, її 
зберігання, систематизація, техніко-технологічні – різні пристрої для отримання та обробки 
інформації, математичні – діагностичні моделі, алгоритми діагностування. 

Діагностика транспортних систем є одним із напрямів досліджень функціонування 
регіональної транспортно-логістичної системи (РТЛС) у сучасних умовах. 

Створення такої системи Луганського регіону дозволить забезпечити ефективне формування 
мережі транспортних коридорів, що дасть можливість якнайповнішого використання економічного 
потенціалу регіону. До того ж це може надати можливість досягти зростання обсягу перевезень та 
підвищення конкурентоспроможності вітчизняних перевізників, збільшення їх частки як на [5]. 

Аналіз функціонування РТЛС Луганського регіону дозволить: надати достовірну оцінку її 
поточного розвитку, закласти основу для висунення гіпотез про закономірності й можливий 
нестійкий стан системи, виявити причинно-наслідкові зв'язки в дисфункціях управління системою, 
побудувати пояснювальну та прогнозну моделі її функціонування та розвитку, що підкреслює 
актуальність дослідження. 

Метою роботи є системний аналіз і оцінка функціонування РТЛС Луганського регіону за 
допомогою методики, яка базується на створенні системи нормативних показників, що дозволить 
комплексно оцінити ефективності її функціонування у динаміці та сучасному розвитку. 

Основна частина та результати дослідження. 
Діагностика загального рівня ефективності функціонування РТЛС проведена за допомогою 

нормативної системи показників, кожний з яких виражається співвідношенням (індексом) 
результатів, витрат та ресурсів транспортної системи. 

Вони поділяються на первинні та вторинні. Під первинними показниками розуміються такі, 
що отримані у результаті безпосереднього обліку функціонування РТЛС. Вторинні показники – це ті, 
що розраховуються. НСП є мобільною для кожного окремого випадку, тобто може бути доповнена, 
враховуючи особливості регіону. 
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Структурно-логічна модель оцінки функціонування РТЛС за НСП зводиться до чотирьох 
основних положень: 

– формування набору первинних показників, які всебічно характеризують функціонування 
система; 

– розрахунок темпів зростання, які виражають найбільш ефективний режим її функціонування 
РТЛС та їх ранжування; 

– порівняння фактично упорядкованого темпу зростання з нормативним; 
– визначення інтегральної оцінки ефективності функціонування РТЛС [6]. 
Нормативні ранги (пріоритети) темпів зростання РТЛС Луганського регіону, наведені в 

таблиці 1. 
 
Таблиця 1 – Нормативні ранги (пріоритети) темпів зростання Луганського регіону 

№
 п

/п
 

Показники діагностики функціонування РТЛС 
Нормативні ранги 

(пріоритети) темпів 
зростання 

1 Вантажообіг автомобільного транспорту, PАТ, млн. ткм 1 

2 Обсяг перевезень вантажів автомобільним транспортом, QАТ, млн. т 2 

3 Довжина автомобільних доріг загального користування, LАД, усього тис. км 3 

4 Вантажообіг залізничного транспорту, РЗТ, млн. ткм 4 

5 Перевезено вантажів залізничним транспортом, QЗТ, млн. т 5 

6 Експлуатаційна довжина залізниць, LЕЗ, км 6 

 
Автомобільний транспорт має галузевий та регіональний характер і перелік суттєвих переваг. 
Залізничний транспорт використовується, переважно, для перевезень на досить великі відстані, 

володіє властивістю масовості перевезень та відносно невеликою вартістю перевезень. 
Експлуатаційна довжина залізничних шляхів Луганського регіону складає 1092,4 км, розгорнута 
довжина шляхів складає 2380 км. 

Рівень ефективності функціонування РТЛС визначено на основі двох коефіцієнтів: 
коефіцієнтів Кендала – КK  та Спірмена – СK . 

Оцінка ефективності функціонування РТЛС розраховується за формулою коефіцієнта рангової 
кореляції Кендала [7,8,9]: 
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 – число порушених нормативних співвідношень темпів зростання і-их показників; 

n – число показників у нормативній системі. 
Для більшої точності оцінки рівня ефективності функціонування РТЛС використовувався 

коефіцієнт рангової кореляції Спірмена [7,9,10], який розраховується за наступною формулою: 
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де iy  – різниця рангів і-го показника у фактичному і нормативному впорядкуванні темпів 
зростання. 

Комплексна (результуюча) оцінка ефективності функціонування РТЛС розраховувалася за 
наступною формулою: 
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Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена СK  свідчить про те, що інтегральна оцінка надається 
не тільки числу порушених нормативних співвідношень, але й враховується якісний зміст та 
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значущість цих порушень. СK  дозволяє виявити більш ефективний режим функціонування РТЛС з 

тих, що мають однакові значення оцінки КK . 
Комплексна оцінка ефективності функціонування РТЛС, розрахована за формулою (3) має 

наступну динаміку (рис. 1). У таблиці 2 наведено кількісні критерії рівнів ефективності 
функціонування РТЛС. 

 
 

Рисунок 1 – Динаміка комплексної оцінки ефективності функціонування РТЛС Луганського регіону 
 
Таблиця 2 – Кількісні критерії рівня ефективності функціонування РТЛС 
 

Кількісний критерій Рівень ефективності функціонування РТЛС 

до 0,3 практично не функціонує 

0,3-0,5 слабо функціонує 

0,5-0,7 помірно функціонує 

0,7-1,0 функціонує з найвищою ефективністю 

 
Висновки. Стабільність функціонування РТЛС забезпечується завдяки впровадженню 

прогресивних методик оцінки і аналізу транспортних систем. 
Аналіз РТЛС Луганського регіону проведений на основі методики, яка базується на створенні 

НСП, дозволяє розрахувати комплексну оцінку ефективності функціонування системи та визначити її 
рівень. Результати розрахунку дозволили встановити наступне: у 2003 році РТЛС Луганського 
регіону функціонувала з найвищою ефективністю, помірне функціонування системи було досягнуто у 
2005, 2008 р.р., у 2002, 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 р.р. показник комплексної оцінки 
свідчить про слабке функціонування системи. 
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Якісна оцінка функціонування РТЛС дозволить досягти зростанню обсягів перевезень та 
підвищенню конкурентоспроможності перевізників, збільшення їх частки на світовому ринку 
транспортних послуг, реалізації транспортного потенціалу Луганського регіону. 
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РЕФЕРАТ 

Медведєв Є.П. Системний аналіз функціонування транспортно-логістичної системи регіону / 
М. Є. Павлович // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – К.: НТУ – 2013. Вип. 11. 

В статті проведено системний аналіз транспортно-логістичної системи регіону та представлені 
результати розрахунку комплексної оцінки її функціонування. 

Об’єкт дослідження – транспортно-логістична система Луганського регіону. 
Мета роботи – системний аналіз і оцінка функціонування РТЛС Луганського регіону за 

допомогою методики, яка базується на створенні системи нормативних показників, що дозволить 
комплексно оцінити ефективності її функціонування у динаміці та сучасному розвитку. 

Методи дослідження – системний підхід, аналіз та синтез, статистичний, графічний. 
Системний аналіз функціонування РТЛС Луганського регіону дозволить надати достовірну 

оцінку її поточного розвитку, закласти основу для висунення гіпотез про закономірності й можливий 
нестійкий стан системи, виявити причинно-наслідкові зв'язки в дисфункціях управління системою, 
побудувати пояснювальну та прогнозну моделі її функціонування та розвитку, що підкреслює 
актуальність дослідження. 

Результати статті можуть бути використані транспортними організаціями та міською владою з 
метою розвитку транспортно-логістичної системи регіону, а також у навчальному процесі при 
викладанні дисциплін професійної та практичної підготовки. 

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – удосконалення механізмів 
функціонування регіональної транспортно-логістичної системи Луганської області. 
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НОРМАТИВНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ, АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ 
ТРАНСПОРТ. 
 

ABSTRACT 
Medvediev Ie. P. System analysis of the regional transport and logistics system operation. 

Management of projects, system analysis and logistics. Kyiv. National Transport University. 2013. Vol. 11. 
Systematic analysis of the transport and logistics system in the region with the results of the 

comprehensive assessment calculations of its functioning is conducted in this paper. 
Object of research – transport and logistics system in Luhansk region. 
Aim of the paper – system analysis and evaluation of the of Luhansk regional RTLS functioning 

using the technique, which is based on the creation of standard indicators. It allows to comprehensively 
assessing the effectiveness of system functioning in dynamic and modern development. 

Research methods – systematic approach, analysis and synthesis, statistical and graphical. 
Systematic analysis of the Luhansk region RTLS functioning allows to provide a reliable estimate of 

its current development, to lay the basis for hypothesizing about patterns and possible unstable state of the 
system, to identify the cause-and-effect links in the control system dysfunction, to build an explanatory and 
predictive model of its operation and development, emphasizing the relevance of research. 

The results of the article can be used transportation organizations and local authorities to develop 
transport and logistics system in the region, as well as in the learning process in teaching subjects of 
professional and practical training. 

Expected assumptions about the researched object development – improvement of the mechanisms of 
Luhansk regional transport and logistics system functioning. 

KEY WORDS: REGIONAL TRANSPORT AND LOGISTICS SYSTEM, ANALYSIS, 
REGULATORY SYSTEM PARAMETERS, ROAD TRANSPORT, RAIL TRANSPORT. 
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РЕФЕРАТ 
Медведев Е.П. Системный анализ функционирования  транспортно-логистической системы 

региона / Е.П. Медведев // Управление проектами, системный анализ и логистика. – К.: НТУ – 2013. 
Вып. 11. 

В статье проведен системный анализ транспортно-логистической системы региона и 
представлены результаты расчета комплексной оценки ее функционирования. 

Объект исследования – транспортно-логистическая система Луганского региона. 
Цель работы – системный анализ и оценка функционирования РТЛС Луганского региона с 

помощью методики, которая базируется на создании системы нормативных показателей, которая 
позволит комплексно оценить эффективность ее функционирования в динамике и современном 
развитии. 

Методы исследования – системный подход, анализ и синтез, статистический, графический. 
Системный анализ функционирования РТЛС Луганского региона позволит представить 

достоверную оценку ее текущего развития, заложить основу для выдвижения гипотез о 
закономерностях и возможном неустойчивом состоянии системы, выявить причинно-следственные 
связи в дисфункциях управления системой, построить объяснительную и прогнозную модели ее 
функционирования и развития, что подчеркивает актуальность исследования. 

Результаты статьи могут быть использованы транспортными организациями и городской 
властью с целью развития транспортно-логистической системы региона, а также в учебном процессе 
при преподавании дисциплин профессиональной и практической подготовки. 

Прогнозные предположения относительно развития объекта исследования – 
усовершенствование механизмов функционирования региональной транспортно-логистической 
системы Луганской области. 
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АНАЛИЗ, НОРМАТИВНАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ, 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ. 
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