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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для забезпечення конкурентоспромож�

ності країни й визначення своєї ролі у світово�
му співтоваристві необхідна наявність інфра�
структури світового рівня, яка створюється
шляхом визначення пріоритетності й будівни�
цтва окремих об'єктів, які поєднуються у висо�
копродуктивні системи, а також є найважливі�
шими чинниками підвищення продуктивності
економіки й створення сприятливих можливо�
стей для розвитку.

Розвиток транспортної інфраструктури
України в рамках реалізації "Транспортної
стратегії до 2020 року" вимагає більш 100 млрд
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У статті обгрунтовано необхідність початку пошуку шляхів фінансування великих інфраструктурних проектів.
На основі проведеного анкетного опитування сформовано категорії передумов, що повинні сприяти формуванню
ефективної транспортної інфраструктури, підтверджено значимість отриманих даних від експертів, наведено реко&
мендації для державних та регіональних органів влади. Підкреслено, що Україна має ряд важливих компонентів,
необхідних для підтримки тривалого інфраструктурного розвитку таких, як сильні технічні й інженерні ресурси дер&
жавного й приватного сектору. Ці ресурси потребують постійного розвитку, а також кращої організації для підви&
щення їх конкурентоспроможності й успішної реалізації інфраструктурних програм. Встановлено, що на розвиток
інфраструктурного забезпечення здійснюють вплив багато факторів як якісних, так і кількісних. За допомогою ви&
користання кореляційного та регресійного аналізу визначити розмір впливу на досліджуване явище, форму зв'язку
та його тісноту. Отримані дані щодо значимих факторів у різних групах відносно рівня розвитку інфраструктури
дозволяють обгрунтовано здійснювати управління транспортною інфраструктурою, складати сценарії та прогнози
подальшого розвитку транспортної інфраструктури.

In the article necessity of the beginning of search of ways of financing of the big infrastructural projects is reasonable.
On the basis of the conducted questionnaire categories which should promote formation of an effective transport
infrastructure are generated, the importance of the received data from experts is confirmed, recommendations for the
state and regional government bodies are resulted. It is underlined that Ukraine has a number of the important components
necessary for support of long infrastructural development, such as strong technical and engineering resources state and
a private sector. These resources require constant development, and also the best organisation for increase of their
competitiveness and successful realisation of infrastructural programs. It is established that on development of
infrastructural maintenance carry out influence many factors both qualitative, and quantitative. By means of use
correlation and regression the analysis the size of influence on the investigated phenomenon, the form of communication
and its narrowness is defined. The obtained data concerning significant factors in different groups concerning an
infrastructure level of development allows is reasonable to exercise administration of a transport infrastructure, to build
scenarios and forecasts of the further development of a transport infrastructure.
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дол. За підрахунками фахівців міністерства
інфраструктури України, на розвиток дорож�
ньої галузі передбачається залучити 55 млрд
дол., на реформування залізничної галузі — 17
млрд дол., 13 млрд дол. — у сферу морського й
річкового транспорту, 15 млрд дол. — в авіа�
цію [1].

У той же час, така сума, можливо, не відпо�
відає реальним розмірам інфраструктурного
ринку. За оцінками закордонних фахівців [2],
Україна має величезний потенціал для розвит�
ку інфраструктури світового класу, але для
цього необхідно визначити групи факторів, які
здатні вплинути на її розвиток.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою статті є визначення передумов й об�
грунтування чинників розвитку транспортної
інфраструктури регіонів України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідженням факторів, що можуть впли�
нути на формування інфраструктурного потен�
ціалу регіону та його подальший розвиток зай�
малося багато авторів: Бойко Т., Гончаренко І.,
Дмитрюк Н., Коваленко В., Петренко Е. та інші.
Але виділення найбільш значимих чинників є
достатньо складним і відповідальним завдан�
ням, особливо в умовах, коли відбувається фор�
мування інфраструктурного потенціалу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У світовій практиці виділяють наступні на�
прями, на які слід звернути увагу при створенні
умов розвитку інфраструктурного забезпечен�
ня регіону [3].

Україні необхідно мати чітку інфраструк�
турну стратегію, будь то створення єдиної
транспортної системи країни, створення логі�
стичної бази на основі експортних коридорів
або модернізація залізниць. Стратегічне плану�
вання повинне бути великомасштабним, загаль�
нонаціональним і конкурентно�орієнтованим.
Воно повинне створювати умови для стабіль�
ного економічного зростання й нових бізнес�
можливостей у різних сферах економіки.

Як показує закордонна практика [2; 3], при�
чиною невідповідності інфраструктурного роз�
витку реальним потребам є недостатня центра�
лізація управління. Системний підхід є запору�
кою успіху розвитку будь�якого сектору еко�
номіки й має на увазі наявність єдиної інстанції
з прийняття ключових рішень. Україні слід роз�
глянути можливість створення при міністерстві
інфраструктури відповідної структури з роз�
витку, яка буде управляти бюджетом і здійсню�
вати фінансовий контроль. Зовнішнє фінансу�
вання з використанням механізму державно�
приватного партнерства, як показує розгляну�
та статистика за кордоном, виявило мало успі�
шних прикладів застосування моделі ДПП.
Тому Україні необхідно рухатися в напрямі,
залучаючи внутрішні фінансові ресурси.

Двигунами процесу інфраструктурного роз�
витку є місцеві інженерні, постачальницькі й бу�
дівельні фірми, яким необхідні фінансові,
технічні й управлінські ресурси для створення й
реалізації проектів. Таким чином, можна ство�
рити сильний кадровий потенціал із професій�

них фірм, здатних успішно працювати на ринку
інфраструктури, що динамічно розвивається.

У цей час відсутня налагоджена система від�
бору добре структурованих як з технічної, так
і з фінансової точки зору, проектів. Для ство�
рення такої системи необхідна наявність додат�
кових джерел первісного фінансування, на�
приклад, через НБУ — самостійно або разом з
відповідними міністерствами, регіональною
владою, а також за участю ЄБРР або Міжна�
родної Фінансової Корпорації (МФК). Така
система дозволить успішно реалізовувати ве�
ликомасштабні проекти.

Останнім часом з'явилася велика кількість
інновацій в області системної інфраструктури (ви�
сокошвидкісні залізниці, поновлювані джерела
енергії, "інтелектуальні" мережі та ін.), моделей
ведення бізнесу, технологій, стратегій проектуван�
ня й впровадження інфраструктурних об'єктів.

Настав час більших можливостей для країн, що
концентрують свої зусилля на будівництві інфра�
структури. Кожний вкладений в інфраструктуру
мільярд доларів створює щонайменше 15000 нових
робочих місць у цій галузі й приблизно вдвічі
більше робочих місць у суміжних областях.

Ще одним важливий аспектом розвитку
інфраструктури є визначення потенціалу ін�
фраструктурного ринку. Існують три основні
орієнтири для розробки довгострокових про�
грам розвитку інфраструктури, що забезпечу�
ють підвищення продуктивності економіки й
конкурентоспроможності країни.

Найчастіше планування проектів базується
на наявних у розпорядженні фінансових ресур�
сах, однак такий підхід помилковий. Починати
слід з постановки конкретних завдань і визна�
чення строків, а лише потім концентрувати зу�
силля на залучення необхідних ресурсів.

Тут слід помітити, що фінансування про�
ектів за допомогою механізму державно�при�
ватного партнерства має ряд обмежень і в
значній мірі залежить від іноземного капіталу.
Наприклад, тільки 10% фінансування інфра�
структурних проектів Великобританії здійсню�
ється за цією схемою.

Україні слід орієнтуватися на розвиток ста�
більних внутрішніх джерел фінансування й роз�
ширення співробітництва з надійними інозем�
ними партнерами.

Інфраструктура є суспільним благом, не
залежно від того чи є об'єкти державними або
прватними. Об'єкти інфраструктури приносять
максимальну користь суспільству, якщо дер�
жавний сектор має адекватні ресурси для
їхнього відбору, проектування, фінансування,
експлуатації й обслуговування. Для будь�якої
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країни, розвиток інфраструктури (так само як
і створення) є найважливішим довгостроковим
капіталовкладенням. Тому від правильного ви�
бору напряму розвитку інфраструктури і
якості проектів залежить рівень її розвитку.

Очевидно, що відбір проектів — процес до�
сить складний; однак настільки ж очевидно й те,
що цей процес повинен проводитися в рамках
довгострокової стратегії розвитку інфраструк�
тури. Високий рівень залежності як від приват�
ного, так і державного фінансування представ�
ляється не цілком правильним. Вважаємо, що
більш перспективний підхід — це вироблення
довгострокового політичного консенсусу між
усіма учасниками інфраструктурного ринку.

Таким чином, Україна налаштована на роз�
виток своєї інфраструктури, тому, як і в інших
країнах, пошук надійного джерела фінансуван�
ня й моделі додаткового фінансування є над�
звичайно складним процесом. Ідея залучення
коштів закордонних інвесторів у рамках меха�
нізму ДПП приваблива, але ризикована через
нестабільність і непередбачуваність міжнарод�
них фінансових ринків.

У цей час починається тенденція з обмежен�
ня використання закордонного фінансування на
користь більш збалансованої комбінації дер�
жавної й приватної участі, де держава задає на�
прям і здійснює контроль, а приватний сектор
надає ресурси для розробки, реалізації й експ�
луатації проектів. Підсилюється розуміння того,
що ризики повинні бути зосереджені в тих сфе�
рах, де існують можливості для їхнього управл�
іння, що особливо важливо для України в кон�
тексті нестабільного міжнародного клімату.

Модель, що розвивається, це модель, яка при�
водиться в дію вітчизняним капіталом (приватним
капіталом, пенсійними фондами, капіталом
банків розвитку) разом з місцевими технічними
й будівельними фірмами, у якій міжнародні гравці
виконують істотну, але не головну роль. Вона
більш схожа на ту модель, яка використовувала�
ся для побудови економіки сучасної Іспанії (за
допомогою Європейського інвестиційного банку
й місцевих проектних і будівельних фірм, що бе�
руть участь у якості постачальників капіталу).

Таким чином, завдання полягає в тому, щоб
правильно визначити ключові передумови
інфраструктурного розвитку України, дати їм
оцінку й виробити рекомендації зі створення
умов розвитку інфраструктурного забезпечен�
ня регіонів.

Нижче розглянуто ключові передумови, які
були отримані в результаті експертного опиту�
вання. На підприємствах транспортної інфра�
структури Одеської, Херсонської, Запорізької,

Дніпропетровської, Донецької областей серед
керівників підрозділів була складена група ек�
спертів у кількості 50 осіб (по 10 фахівців�екс�
пертів у кожній області). У зв'язку з тим, що
кількість експертів у групі не повинна бути за�
надто малою або занадто великою й отримані
результати повинні бути обгрунтованими, за�
стосовувалася методика високої середньої
компетентності групи. Відповідно до неї мак�
симальна чисельність групи nmax визначаєть�
ся з нерівності [4, 5]:

(1),

 де Kj — компетентність j�го експерта; Кmax
— максимально можлива компетентність за
обраною шкалою.

Відповідно, мінімальна кількість експертів
у групі nmin визначалася шляхом виконання умо�
ви стабілізації середньої оцінки прогнозної
характеристики, а саме [4; 5]:

(2),

де В — середня оцінка прогнозної величи�
ни в балах, надана експертною групою; В

.
  — се�

редня оцінка, надана експертною групою, з
якої виключений (включений) один експерт;
Вmax — максимально можлива оцінка прогноз�
ної величини за прийнятою шкалою;  — зада�
на величина зміни середньої помилки при вик�
люченні або включенні експерта.

Таким чином, мінімальна кількість експертів
у групі визначається за формулою:

(3).

Слід зазначити, що мінімальна кількість ек�
спертів у групі не означає мінімальну точність
прогнозної оцінки.

Відповідно до наведених вище формул були
визначені оцінні значення максимальної й
мінімальної кількості експертів у групі. Оста�
точне число визначалося шляхом виключення
малокомпетентних експертів при виконанні
умови:

(4),

де  — задана величина прийнятого відхи�
лення компетентності j�го експерта від макси�
мальної. У нашому випадку було встановлено

= 0,3.
Отже, проведені розрахунки та відповідні

дослідження дозволили довести, що в експер�
тну групу має бути включено не більше 10—15
експертів, оскільки наступне їх збільшення у
групі призводить до зростання помилки екс�
пертизи.
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Вірогідність експертної оцінки, що визна�
чається погодженістю думок експертів, була
розрахована за допомогою коефіцієнту конкор�
дації (W), методика розрахунку котрого доклад�
но описана в літературних джерелах [4; 5].

Оброблені відповіді експертів показали, що
розрахункова величина коефіцієнту конкор�
дації дорівнює 1,0, що відповідає достатньому
ступеню вірогідності оцінок експертів, а отже,
їх думки цілком погоджені.

Таким чином, було названо вісім ключових
передумов, які створюють, на думку експертів умо�
ви розвитку інфраструктурного забезпечення ре�
гіонів. Експерти дали оцінку кожній передумові за
шкалою від "1" до "10", де "10" — це найвищий бал,
а будь�який бал нижче 7 є незадовільним, сигнал�
ізуючи про надзвичайно високі потенційні опе�
раційні витрати й неприйнятні ризики.

За результатами обробки даних експертно�
го опитування було складено діаграму (рис).

Отже, проведене дослідження дозволило
встановити, що названі передумови по різному
впливають на створення умов розвитку інфра�
структури регіонів України:

1. Формування стратегії інфраструктурного
розвитку (оцінка 6,01 балів) — інфраструктур�
на стратегія виробляється на державному й ре�
гіональному рівні й повинна враховувати спектр

ключових інтересів і являти собою логічний з
погляду економічної доцільності й розвитку
бізнес�можливостей посібник з визначення й
оперативної реалізації проектів. Правильно роз�
роблена політичним керівництвом країни за�
гальна стратегія розвитку інфраструктури доз�
волить державному апарату чітко бачити мету
й завдання в проектуванні, фінансуванні й реа�
лізації проектів, а також у підготовці до "нової
хвилі" будівництва інфраструктури.

2. Технічні можливості державного сектору
(6,33 балів) — державному сектору необхідні чис�
ленні висококваліфіковані ресурси для оцінки
проектів відносно якості їх розробки, технічної
заможності, фінансування й реалізації. Важ�
ливість цих ресурсів сьогодні особливо гостра,
враховуючи, що підсилюється в усьому світі на�
прямок убік підвищення ролі держави в реалізації
інфраструктурних проектів. Висока оцінка — 6,33
бала — технічних можливостей державного сек�
тору України є дуже позитивним фактором, тому
що сильний і компетентний державний сектор є
надійною основою для реалізації довгострокових
планів інфраструктурного розвитку.

3. Управлінські можливості державного
сектору (5,0 балів) — наступне велике завдан�
ня, що стоїть перед державним сектором, крім
технічного аналізу проектів, це мобілізація й

Рис. 1. Передумови розвитку інфраструктурного забезпечення регіону
Джерело: побудовано за результатами експертного опитування.
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оптимізація бюрократичних, адміністративних
і ліцензійних процедур для успішного просу�
вання проектів через усі стадії реалізації. Оці�
нка за цією категорією на рівні 5,0 балів для
України є досить низькою. Створення умов для
більш ефективного використання повнова�
жень, серйозного відношення до проекту,
швидкого і якісного прийняття рішень з боку
відповідальних державних осіб допоможе Ук�
раїні поліпшити свій управлінський потенціал.
Показник управлінських можливостей в інших
країнах світу також невисокий, його середнє
значення для Латинської Америки становить
усього 5,1 балів, а для Бразилії — тільки 4,64
балів. Більшість країн не створюють необхідні
умови для виховання державних керівників в
області інфраструктури. Потужні технічні ре�
сурси повинні бути підкріплені державними
управлінськими можливостями.

4. Масштабні проекти (7,0 бала) — це єдиний
фактор, за яким Україна перевищує базовий
показник, що говорить про те, що країна готова
до масштабних інфраструктурних проектів.

5. Керівництво й організаційна структура
(6,3 балів) — впровадження стратегії розвит�
ку, чи то в рамках державного плану, держав�
ного бюджету або інфраструктурної програми,
вимагає постійного активного рішення політич�
них і фінансових питань з консенсусного паке�
ту пріоритетних проектів, і багато в чому зале�
жить від ефективності міжвідомчих взаємин і
правильного розподілу повноважень і ресурсів.
Критичним елементом тут є уніфікація проце�
су прийняття рішень у сфері інфраструктурно�
го розвитку.

6. Проекти, націлені на довготривалу експ�
луатацію (6,5 балів) — від цієї переумови зале�
жить рішення щодо витрати часу й грошей в
інфраструктурний проект, що також підводить
до ще одного важливого питання — "вартості
грошей". Інфраструктурні проекти в Україні
повинні бути націлені на оптимальну експлуа�
таційну й фінансову віддачу протягом тривало�
го часу. Для досягнення тривалого довгостро�
кового інвестування в інфраструктуру україн�
ські об'єкти — автодороги, системи водопоста�
чання, водоочистні спорудження, порти і т.д. —
повинні завоювати репутацію довгострокової
надійності за найважливішими показниками.

7. Місцеві технічні, постачальницькі й буді�
вельні фірми (ТСС) (6,5 балів) — наявність у
країні сильних технічних, постачальницьких і
будівельних компаній є дуже важливим компо�
нентом інфраструктурного розвитку. Пред�
ставники цієї сфери бізнесу повинні й здатні
планувати на 20—30 років уперед, мають знан�

ня й досвід роботи на місцевому ринку. При�
сутність на ринку активних і досвідчених украї�
нських фірм світового класу не виключає
участь міжнародних компаній у реалізації
інфраструктурних проектів, і в цих випадках
забезпечить більш оптимальну розробку про�
ектів і оцінку обсягу роботи, наявність високо�
кваліфікованих місцевих фахівців і партнерів
для проектування, реалізації й експлуатації/
обслуговуванню об'єктів.

8. Ресурси внутрішнього ринку капіталу (4,0
бала) — забезпечення надійності й тривалості
інфраструктурного розвитку не можливо без ак�
тивної участі місцевого капіталу. Державному сек�
тору потрібні надійні інвестори, здатні брати на
себе довгострокові зобов'язання такі як пенсійні
фонди й інші фінансові установи, орієнтовані на
формування довгострокового портфеля.

Приватному іноземному бізнесу потрібні
українські партнери, що вміють управляти ри�
зиками на внутрішньому ринку; а українським
компаніям потрібна впевненість у можливості
знайти місцеві ресурси, здатні підтримати по�
чаті проекти у випадку кризи на міжнародно�
му ринку, як це трапилося у 2009 році.

Україна має ряд важливих компонентів не�
обхідних для підтримки тривалого інфраструк�
турного розвитку таких, як сильні технічні й
інженерні ресурси державного й приватного
сектору (хоча й недостатньо добре організовані
й конкурентоспроможні). Ці ресурси потребу�
ють постійного розвитку, а також кращої
організації для підвищення їх конкурентоспро�
можності й успішної реалізації інфраструктур�
них програм.

У той же час, існують і значні недоліки. Най�
головніший з них — це відсутність чіткої стра�
тегії розвитку інфраструктури, без якої не�
можливо правильно організувати державні й
приватні ресурси для перетворення в життя
довгострокових програм, необхідних для ради�
кального підвищення конкурентоспромож�
ності країни.

Отже, управління подальшими змінами до�
сліджуваного явища можливо лише за умови
визначення факторів, що на нього впливають.
Для цього скористаємося статистичним коре�
ляційно�регресійним аналізом. Оскільки в на�
шому випадку на розвиток інфраструктурного
забезпечення здійснюють вплив багато фак�
торів як якісних, так і кількісних, то скористає�
мося методом множинної кореляції, котра доз�
воляє визначити розмір впливу на досліджува�
не явище, форму зв'язку та його тісноту. У
якості змінних незалежних факторів, котрі
здійснюють вплив на рівень розвитку транспор�
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тної інфраструктури були обрані якісні показ�
ники, що характеризують ці фактори, дослід�
жувані фахівцями Всесвітнього економічного
форуму за 2007—2013 рр. [2]. До них можна
віднести:

Державні й суспільні установи (X1) — це
інституціональне середовище, яке визначаєть�
ся правовою й адміністративною інфраструк�
турою, у рамках якої приватні підприємці, ком�
панії й уряд взаємодіють із метою створення
багатства нації. Значення сприятливого й слуш�
ного інституційного середовища особливо важ�
ливо для крупних інфраструктурних проектів.

Оцінка якості інфраструктури (X2) — висо�
корозвинена інфраструктура має велике зна�
чення для ефективного функціонування еконо�
міки, оскільки є важливим фактором у визна�
ченні місця розташування економічної діяль�
ності, а також видів діяльності або секторів, які
можуть розвинутися в кожному конкретному
випадку. Високорозвинена інфраструктура
зменшує вплив відстаней між регіонами, що
забезпечує інтеграцію національного ринку й
низьковитратний зв'язок з ринками інших країн
і регіонів.

Макроекономічна стабільність (X3) —
стабільність макроекономічного середовища
має велике значення для функціонування сек�
тору транспортної інфраструктури. І хоча мак�
роекономічна стабільність сама по собі не може
останню розбудовувати, але доведено, що мак�
роекономічний хаос серйозно шкодить еко�
номіці й не сприяє здійсненню яких�небудь дов�
гострокових проектів з будівництва й розвит�
ку.

Ефективність ринків товарів і послуг (X4) —
країни з ефективними ринками виробляють
необхідний асортименти товарів і послуг з ура�
хуванням умов попиту та пропозиції. Крім того,
такі ринки гарантують, що товари будуть ефек�
тивно продаватися й купуватися. Здоровіша
ринкова конкуренція на внутрішньому й зовні�
шньому ринках важлива для підвищення рин�
кової ефективності й, відповідно, продуктив�
ності бізнесу, що у свою чергу приводить до
розвитку транспортної інфраструктури.

Розвиненість фінансового ринку (X5) —
ефективний фінансовий сектор надає мож�
ливість розміщення ресурсів усередині країни
або здійснювати інвестування іншими країна�
ми, у ті сфери, де ці ресурси найбільш продук�
тивні. Розвинутий фінансовий сектор направ�
ляє ресурси до інфраструктурних інвестицій�
них проектів з найбільшою очікуваною нормою
прибутковості, а саме: довгострокові і дорогі
проектів.

Оснащеність новими технологіями (X6) —
визначає здатність конкурувати й бути успіш�
ними. У даній складовій оцінюється швидкість,
з якою економіка переймає й використовує нові
технології з метою підвищення продуктивності
своїх секторів, у тому числі й транспортну
інфраструктуру.

Розмір ринку (X7) — впливає на продук�
тивність і на розвиток інфраструктурного за�
безпечення регіону, тому що великі ринки доз�
воляють компаніям скористатися ефектом еко�
номії в масштабі, розширювати свої виробниц�
тва й збільшувати попит на транспортну інфра�
структуру.

Рівень розвитку бізнесу (X8) — безсумнів�
но, впливає на рівень ефективності при вироб�
ництві товарів і послуг, а отже, на необхідність
розвитку транспортної інфраструктури. Чим
більш розвинені бізнес�процеси, тим більше
розвивається інфраструктура.

Інноваційний потенціал (X9) — джерелом
інновацій є як технологічні, так і нетехнологічні
знання. В основі росту продуктивності еко�
номік й розвитку інфраструктури лежать тех�
нологічні прориви.

У якості додаткових кількісних незалежних
факторів, що впливають на розвиток інфра�
структури були взяті:

X10 — результати діяльності транспортно�
го сектору (млн грн.);

X11 — вартість основних засобів (млн грн..);
X12 — рівень зносу інфраструктури (%);
X13 — вантажооборот автомобільного

транспорту (млн т. км);
X14 — щільність залізничних колій загаль�

ного користування, (км на 1000 км2 території);
X15 — довжина автомобільних доріг загаль�

ного користування (тис. км);
X16 — щільність автомобільних доріг загаль�

ного користування з твердим покриттям (км на
1000 км2 території);

X17 — капітальні інвестиції у транспорт (тис.
грн.).

Незважаючи на те, що кожний з названих
вище факторів прямо або опосередковано бере
участь у формуванні умов для розвитку транс�
портної інфраструктурного й підвищенні кон�
курентоспроможності регіону, необхідно вра�
ховувати, що всі вони взаємозалежні, мають
тенденцію підсилювати один одного, а слабка
сторона в одній сфері найчастіше негативно
впливає на інші сфери.

Використання методики кореляційного ана�
лізу в системі Statistic 10 сформованих статис�
тичних даних за всіма вказаними факторами за
період з 2007—2013 рр., дозволило отримати
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зв'язки між залежним показником
(У) — індексом розвитку інфраст�
руктури та незалежними чинниками
(Xi, i � [1-17]).

Таким чином, проведення коре�
ляційного і регресивного аналізу
дозволило оцінити вплив найбільш
значних факторів на розвиток
транспортної інфраструктури. У
таблиці наведено розподіл цих фак�
торів за різними групами щодо роз�
витку транспортної інфраструкту�
ри, коефіцієнти кореляції та рег�
ресії.

Як бачимо, регіон, що активно
займається розвитком транспорт�
ної інфраструктури, має високу залежність та
відчуває суттєвий вплив та відповідну віддачу
від таких факторів, як капітальні інвестиції,
якість інфраструктури, інноваційний потенц�
іал, оснащеність новими технологіями. Стати�
стичні дані підтвердили високу значимість цих
факторів для розвитку досліджуваного секто�
ру. Регіон, котрий потрапив до групи з IPIP<1,
втратив зв'язок з таким чинником, як капі�
тальні інвестиції та інновації, але відчуває
вплив державних інститутів, розміру ринку,
якості інфраструктури та вартості основних
засобів.

Регіони, котрі мають IPIP=1 не втрачають
зв'язок з фактором капітальних інвестицій,
розміром ринку, розміром фінансового ринку
та якістю інфраструктури.

ВИСНОВКИ
Отримані дані щодо значимих факторів у

різних групах відносно рівня розвитку інфра�
структури дозволяють обгрунтовано здійс�
нювати управління транспортною інфраст�
руктурою, строїти сценарії та прогнози по�
дальшого розвитку транспортної інфраст�
руктури.

Також на основі проведено експертного
опитування були встановлені ключові переду�
мови, що створюють відповідні можливості для
розвитку інфраструктурного забезпечення ре�
гіону.
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Таблиця 1. Результати оцінки впливу факторів
на цільовий показник — розвиток транспортної

інфраструктури
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I P
IP

<1
    0,97 2,8545 

  0,96 1,0747
  0,9 3,4096 

    0,98 0,0201  
I P

IP
>1

     0,95 3,4305
 0,96 3,2631

   0,96  0,6463
 0,92 0,0123

-  
I P

IP
=1

     0,96 0,5816 
 0,98 0,6832

  0,97  0,1299
 0,93 0,0024


