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Постановка проблеми. 

Стан транспортно-логістичної системи України значною мірою впливає на напрямки та темпи 

її соціально-економічного розвитку, відіграє важливу роль у реалізації структурних перетворень, 

створенні умов для забезпечення стійкої макроекономічної динаміки та переходу на інноваційно-

орієнтований шлях розвитку, сприяє формуванню та реалізації конкурентних переваг у світовому 

економічному просторі. 
Важливим фактором економічного зростання є формування транспортно-логістичних систем, 

які охоплюють окремі сфери підприємництва (підприємство, регіон, країна). Існуючий досвід 

використання логістичних систем у промислово розвинених країнах дозволяє зробити висновок, що 

транспортні витрати при цьому скорочуються на 7-20%, витрати на зберігання та вантажопереробку 

продукції зменшуються на 15-30%, а загальні логістичні витрати – на 12-35%. Обіг оборотного 

капіталу прискорюється на 20-40%, а запаси матеріальних ресурсів і готової продукції знижуються 

більш ніж на 50%. 

В свою чергу, підвищення ефективності функціонування регіональних транспортно-

логістичних систем (РТЛС) як складових національної транспортно-логістичної системи виступає 
необхідною умовою виконання державою найважливіших функцій щодо захисту національної 
безпеки, укріпленню єдності економічного простору, створенню передумов для забезпечення потреб 

у транспортних послугах як суспільному продукті важливої соціальної значущості. 
Тому важливим завданням вважаємо розглянути особливості використання методів та моделей 

математичної статистики та зробити висновки про їх застосування щодо функціонування 

регіональних транспортно-логістичних систем. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Питання використання методів та моделей логістики, а також функціонування транспортно-

логістичних систем розглядаються у працях зарубіжних і вітчизняних вчених: Д. Дж. Бауерсокса, 
Д. Дж. Клосса [1], В.М. Бєляєва, Л.Б. Міротіна, А.Г. Некрасова [2], Р.Р. Ларіної [3], 

В.С. Лубєнцової [4], В.С. Лукінського [5,6], Г.І. Нечаєва [7], Т.А. Прокоф’євої [8] та інших. 

Мета статті. 
Розгляд та теоретичне обґрунтування особливостей використання методів та моделей 

математичної статистики, розробка висновків щодо їх застосування при дослідженні функціонування 

регіональних транспортно-логістичних систем. 

Матеріали та результати дослідження. 

Використання методів та моделей математичної статистики має досить широке застосування у 

логістичній практиці. 
Л.І. Бажан при дослідженні вантажної станції залізничного транспорту загального 

користування як елементу структури логістичної системи, де предметом дослідження виступає вплив 
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добової нерівномірності вхідного вагонопотоку вантажної станції на її техніко-технологічні 
параметри функціонування в структурі логістичної системи, застосовує методи: статистичного 

моделювання (випадкова зміна параметрів моделі по заданому закону розподілу та статистична 
обробка результатів рішення); математичної статистики, імітаційного моделювання, системного 

аналізу і т. ін. [9]. 

О.І Кічкіна при дослідженні роботи бетонних розчинних вузлів м. Луганська та взаємодії їх з 
транспортними підприємствами проводить обробку статистичних даних методами математичної 
статистики для визначення законів розподілу ймовірних часових величин. Авторами визначені 
числові характеристики статистичного розподілу, математичне очікування, дисперсію, середнє 
квадратичне відхилення та коефіцієнт варіації в групі. Перевірка висунутої гіпотези про залежність 

ймовірної величини – час завантаження автомобілів за показовим законом здійснювалася за 

критерієм узгодження Пірсона. Отримане значення ймовірності дає підстави підтверджувати гіпотезу 

про нормальний розподіл інтервалів часу [10]. 

Б.К. Плоткін, Л.А. Делюкін стверджують, що результати кореляційно-регресійного аналізу у 

логістиці служать діючим інструментом планування та прогнозування виробничо-комерційної 
діяльності [11]. 

В своїй роботі, при дослідженні функціонування регіональних транспортно-логістичних 

систем, ми застосовували кореляційно-регресійний аналіз на основі коефіцієнтів рангової кореляції 
Спірмена та Кендела. 

Регіональна транспортно-логістична система – сукупність суб'єктів транспортної логістики, 

об'єднаних в логістичних ланцюгах і каналах й взаємозв'язаних в єдиному процесі управління 

матеріальними, інформаційними, фінансовими, сервісними та іншими потоками, що створюються або 

переміщуються на території регіону з метою оптимальної та раціональної організації їх руху в 

транспортному комплексі з мінімальними логістичними витратами та максимальним корисним 

ефектом для всіх учасників системи при дотриманні необхідного рівня сервісу [12]. 

Проведені нами розрахунки підтверджують, що рівень ефективності функціонування РТЛС 

доцільно визначати на основі двох коефіцієнтів рангової кореляції: коефіцієнта Кендела – КК та 
коефіцієнта Спірмена – КС. Комплексна оцінка ефективності функціонування РТЛС розраховується 

за наступною формулою: 
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Інтегральна оцінка ефективності функціонування РТЛС розраховується за формулою 

коефіцієнта рангової кореляції Кендела [13]: 
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показників у нормативній системі. 
Для підвищення точності інтегральної оцінки рівня ефективності функціонування РТЛС 

користуються коефіцієнтом рангової кореляції Спірмена: 
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де 
iy  – різниця рангів і-го показника у фактичному і нормативному впорядкуванні темпів зростання. 

Висновки. Використання методів та моделей математичної статистики має досить широке 
застосування у логістичній практиці. 

Дослідження процесу функціонування РТЛС повинно проводитися у напрямку взаємозв’язку 

та взаємообумовленості. Для цього статистична теорія розробила спеціальні методи, які дозволяють 

кількісно вимірювати досліджувані зв'язки (особливо причинно-наслідкові). Методи рангової 
кореляції Спірмена та Кендела є універсальними та працюють із даними в будь-яких одиницях 

виміру, та прості у застосуванні. Значною перевагою статистичних коефіцієнтів є можливість їх 

використанні незалежно від характеру розподілу ознак, що підлягають дослідженню. 
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РЕФЕРАТ 

Медведєв Є.П. Використання методів та моделей математичної статистики при дослідженні 
функціонування регіональних транспортно-логістичних систем / Медведєв Євген Павлович // 

Управління проектами, системний аналіз і логістика. Науковий журнал: в 2 ч. Ч. 1: Серія: 

„Технічні науки” – К. : НТУ, 2014. – Вип. 14. 
У статті подано дослідження стосовно використання методів та моделей математичної 

статистики у логістичній практиці. Висвітлено принципи використання кореляційно-регресійного 

аналізу на основі коефіцієнтів рангової кореляції Спірмена та Кендела при дослідженні 
функціонування регіональних транспортно-логістичних систем. 

Об’єкт дослідження – транспортно-логістичні системи. 

Мета роботи – теоретичне обґрунтування особливостей використання методів та моделей 

математичної статистики, розробка висновків щодо їх застосування при дослідженні функціонування 

регіональних транспортно-логістичних систем. 

Методи дослідження – статистичного моделювання, математичної статистики, системного 

аналізу. 

Результати статті можуть бути використані транспортними організаціями та міською владою з 
метою розвитку транспортно-логістичних систем регіонів, а також у навчальному процесі при 

викладанні дисциплін циклів професійної та практичної підготовки. 

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – удосконалення механізмів 

функціонування регіональних транспортно-логістичних систем. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: РЕГІОНАЛЬНА ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА, 

СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ, КОРЕЛЯЦІЙНО-

РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ, СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ. 

 

ABSTRACT 

Medvediev Ie. P. Usage of mathematical statistics methods and models for studying Regional 

Transport And Logistics System Operation. Management of projects, system analysis and logistics. Science 

journal: In Part 2. Part 1: Series: "Technical sciences" - Kyiv: NTU, 2014. - Vol. 14. 
The article presents study on the use of methods and models of mathematical statistics in logistics 

practice. The principles for using correlation and regression analysis based on Kandel and Spearman's rank 

correlation coefficients when studying regional transport and logistics system operation are highlighted. 

Object of research – transport and logistics systems. 

Aim of the paper – theoretical grounding for the peculiarity of the methods and models of 

mathematical statistics usage, development of conclusions regarding their application when studying 

regional transport and logistics system operation. 

Research methods – statistic modeling, mathematical statistics, systematic analysis. 

The results of the paper can be used by shipping organizations and local authorities for the 

development of transport and logistics system in the regions, as well as in the educational process at teaching 

courses cycles of professional and practical training. 
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Expected assumptions about the researched object development – improvement of the mechanisms of 

regional transports and logistics systems functioning. 

KEYWORDS: REGIONAL TRANSPORT AND LOGISTICS SYSTEM, STATISTIC MODELING, 

MATHEMATICAL STATISTICS METHODS, CORRELATION AND REGRESSION ANALYSIS, 

SYSTEM ANALYSIS. 
 

РЕФЕРАТ 

Медведев Е.П. Использование методов и моделей математической статистики при 

исследовании функционирования региональных транспортно-логистических систем / Медведев 

Евгений Павлович // Управление проектами, системный анализ и логистика. Научный журнал: в 2 

ч. Ч. 1: Серия: „Технические науки” – К. : НТУ, 2014. – Вип. 14. 
В статье представлено исследование относительно использования методов и моделей 

математической статистики в логистической практике. Освещены принципы использования 

корреляционно-регрессионного анализа на основании коэффициентов ранговой корреляции 

Спирмена и Кендалла при исследовании функционирования транспортно-логистических систем. 

Объект исследования – транспортно-логистические системы. 

Цель работы – теоретическое обоснование особенностей использования методов и моделей 

математической статистики, разработка выводов относительно их использования при исследовании 

функционирования региональных транспортно-логистических систем. 

Методы исследования – статистического моделирования, математической статистики, 

системного анализа. 

Результаты статьи могут быть использованы транспортными организациями и местной 

властью с целью развития транспортно-логистических систем регионов, а также в учебном процессе 

при преподавании дисциплин циклов профессиональной и практической подготовки. 

Прогнозные предположения относительно развития объекта исследования – 

усовершенствование механизмов функционирования региональных транспортно-логистических 

систем. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЕГИОНАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, 
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