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УДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЯК
ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОВАРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРОДУКЦІЇ
Каличева Н.Є., д.е.н., доцент,
Маслова В.О., к.е.н., доцент (УкрДУЗТ)
Транспорт є одним із ключових елементів логістичної системи, котрий
відповідає за забезпечення ефективного просування потоку вантажів із пункту
відправки до пункту призначення. Своєчасне перевезення вантажів у процесі
виробництва та реалізації продукції значною мірою впливає на формування
виробничого ланцюга і забезпечення товарних характеристик виробленої продукції. У
статті обґрунтовано вибір операційних стратегій транспортного обслуговування, а
саме стратегія зниження витрат на транспортування, стратегія удосконалення
управління процесом перевезення, стратегія підвищення якості транспортних
операцій для забезпечення товарних характеристик продукції, яка перевозиться.
Ключові слова: товар, вантаж, транспортний процес, обслуговування,
збереження, транспортні підприємства, фактори впливу, стратегія

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОВАРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРОДУКЦИИ
Каличева Н.Е., д.э.н, доцент,
Маслова В.А., к.э.н., доцент (УкрГУЖТ)
Транспорт является одним из ключевых элементов логистической системы,
который отвечает за обеспечение эффективного продвижения потока грузов из
пункта отправки в пункт назначения. Своевременная перевозка грузов в процессе
производства и реализации продукции в значительной мере влияет на формирование
производственной цепи и обеспечения товарных характеристик продукции. В статье
обоснован выбор операционных стратегий транспортного обслуживания, а именно
стратегия снижения расходов на транспортировку, стратегия совершенствования
управления процессом перевозки, стратегия повышения качества транспортных
операций для обеспечения товарных характеристик перевозимой продукции.
Ключевые слова: товар, груз, транспортный процесс, обслуживание,
хранение, транспортные предприятия, факторы влияния, стратегия

IMPROVEMENT OF TRANSPORT SERVICES AS A FACTOR OF
PROVIDING PRODUCT CHARACTERISTICS OF PRODUCTS
Kalicheva N.E., doctor of economic sciences, associate professor,
Maslova V.О., candidate of economic sciences, associate professor (USURT)
The process of delivery of goods between different consumer groups requires quality
preparation and transport plays an important role in this process. Transport service is limited
not only to ensuring the process of moving goods between manufacturers and consumers,
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providing vehicles, maintaining routes, but also determining distances and times of domestic
transportation, providing raw materials, processing materials and products of markets.
Proper organization of transportation, the availability of reliable rolling stock at transport
enterprises has a significant impact on the timely completion of the production cycle,
increasing productivity and reducing the cost of production. Therefore, reliable transport
service of enterprises is not only the process of ensuring the continuity and rhythm of
production, but also the process of logistically ensuring the commodity characteristics of
products on the path of its passage from producer to consumer. In general, both the external
and internal environmental factors influence the transport service process. All these factors
must be taken into account when developing an operational transportation service strategy to
ensure product performance, which should be presented in the form of a long-term program
of specific actions to plan and execute a set of transport operations in order to optimize the
use of available transportation resources to ensure transportation efficiency and cost of this
certain competitive advantage. Operational strategies for transportation services should be
based on a strategy of reducing transportation costs, a strategy for improving the
management of the transportation process, and a strategy for improving the quality of
transport operations. The proposed operational strategies should be consistent with the
overall corporate strategy of the transport company, be complementary, realistic and
effective to ensure its effective operation. In particular, when assessing the efficiency of
transport services, it is necessary to take into account the quality of transportation, the impact
of transport work on the quality of goods and ensure the preservation of their product
characteristics in the process of moving from producer to consumer.
Key words: goods, cargo, transport process, service, storage, transport enterprises,
influence factors, strategy
Постановка проблеми та її
зв’язки з науковими чи практичними
завданнями. Процес доставки товарів між
різними групами споживачів потребує
якісної підготовки і важливу роль в цьому
процесі займає транспорт [1]. Транспортне
обслуговування зводиться на лише до
забезпечення
процесу переміщення
вантажів
між
виробниками
та
споживачами,
надання
транспортних
засобів, утримання шляхів сполучення, а й
визначення
відстаней
та
часу
внутрішньогосподарських
перевезень,
забезпечення сировиною, матеріалами
місць переробки та продукцією ринків
збуту.
Правильна організація перевезень,
наявність на транспортних підприємствах
надійного рухомого складу має значний
вплив
на
своєчасне
завершення
виробничого
циклу,
збільшення
продуктивності праці та зменшення
собівартості продукції. Тож надійне
транспортне обслуговування підприємств

– це не лише процес забезпечення
безперервності
та
ритмічності
виробництва, а й процес логістичного
забезпечення
товарознавчих
характеристик продукції на шляху її
проходження від виробника до споживача.
Аналіз останніх досліджень і
публікацій.
Питання
дослідження
транспортного обслуговування розкрито у
наукових працях Галабурди В.Г., Диканя
В.Л., Крикавського Є., Перебийноса О.В.
Токмакової І.В.
та інших [2-6].
Наголошуючи на науковій та практичній
цінності
сформованих
теоретикометодологічних та прикладних розробок
зазначених вчених, необхідно відзначити,
що
питання
транспортного
обслуговування виробничих процесів та
комерційної діяльності потребують більш
широкого
охоплення
під
впливом
сучасних економічних процесів для
забезпечення товарних характеристик
продукції
шляхом
формування
операційної
стратегії
транспортного
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обслуговування, забезпечення високої
якості транспортних процесів, тощо.
Мета статті. На основі аналізу
факторів зовнішнього та внутрішнього
середовища, які мають вплив на якість
транспортного
обслуговування,
обґрунтувати
складові
оперативних
стратегій
ефективного
розвитку
підприємств транспорту для забезпечення
товарознавчих характеристик перевезених
вантажів.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження. Вибір транспортного засобу
для переміщення товарів має ґрунтуватися
на його потужності та спроможності
перевезти
необхідний
товар
не
пошкодивши
його
та
враховувати
наступні чинники:
- технічні
обмеження,
що
ґрунтуються на габаритних, фізичних,
хімічних,
біологічних
та
інших
особливостях товарів;
- терміни
доставки,
які
формуються згідно зі строком придатності
товару
та
термінами
конкретних
технологічних процесів, в котрих товар
приймає участь;
- дотримання вимог безпеки та
збереження споживчих якостей товарів;
- дистанція
та
напрям
переміщення;
- вартість перевізної роботи та
інші транспортні витрати.
Загалом, на процес транспортного
обслуговування мають вплив як фактори
зовнішнього,
так
і
внутрішнього
середовища (рис. 1).
Зниження кількості витрат при
значній оперативності, надійності та
стабільності
перевізного
процесу з
доставки товару від виробника до
споживача є однією з основ ефективного
транспортного обслуговування [7]. За
таких умов, доставка товарів має
здійснюватися чітко, відповідно до
встановлених термінів. Кількість товару
має відповідати замовленню. У процесі
перевезення не має пошкодитися товар [8].
При збереженні та транспортуванні

деяких видів вантажів в наслідок наявних у
них фізико-хімічних та біологічних
властивостей може відбутися зміна їхньої
ваги, обсягу або структурної цілісності.
Неминучі товарні втрати вантажів залежать
від умов та часу здійснення процесу
транспортування
(навантаження,
перевезення, збереження, зокрема на
проміжних складах, вивантаження) та
відносяться до природних втрат.
Природна втрата вантажів під час
реалізації перевізного процесу нормується.
Норми
формуються
відповідними
нормативними актами та положеннями, є
контрольними та відповідають тим
максимальним розмірам природних втрат,
за які не несе відповідальність транспортне
підприємство. Але списання втрат має
суворо контролюватися та відбуватися
відповідно до фактичних втрат, на що
мають
бути
оформлені
відповідні
нормативні документи (акти).
До основних причин, які призводять
до природних втрат вантажів, відносять
усушку, вивітрювання, вбирання тарою,
витік,
просочування,
випаровування,
розтрушування та розпорошування, бій
скляної тари, скляних, фарфорових та
фаянсових
виробів,
тощо.
При
транспортуванні штучних вантажів та
фаянсових товарів по розрахунку норми
природних
втрат
не
включаються.
Пошкодження тари, а також різниця між
фактичною масою тари та масою за
трафаретом
до
норми
витрат
не
включаються. Норми природних втрат при
транспортуванні встановлюють у відсотках
до початкової маси чи обсягу вантажу
(нетто). При розрахунку норми зважають
на дальність перевезення, пору року,
способи
транспортування
(тара
чи
насипом), використання певного виду
рухомого складу відповідно до виду
вантажу. Норми витрат встановлюються
лише для перевезення деяких видів
вантажів, затарених у скляний посуд, а
також для перевезення скляного пустого
посуду.
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Зовнішнє середовище

Фактори, які впливають на транспортне
обслуговування

Внутрішнє середовище

Збалансованість у просторі між виробництвом,
переробкою та споживанням продукції

Територіальна розрізненість об'єктів

Просторове розміщення об’єктів на території
підприємства чи організації

Наявність, розгалуженість, щільність та якість шляхів
сполучення між основними ланками виробничого
процесу та між виробником і споживачем

Стан шляхів сполучення

Наявність, розгалуженість, щільність та якість шляхів
сполучення на підприємстві чи в організації

Продуктивність рухомого складу

Наявність, ефективнсть та терміни експлуатації
транспортних засобів засобу на підприємстві чи в
організації

Відповідність конструкції транспортних засобів
умовам роботи та видам вантажів, їх
вантажопідйомність

Відповідність транспортних засобів видам
робіт, групам вантажів та їх фізичним властивостям

Підбір оптимального складу транспортного парку за
вантажопідйомністю, видами робіт та класом вантажів

Наявність вантажно-розвантажувальних засобів на
ринку

Забезпеченість транспортних засобів
вантажно-розвантажувальними засобами

Структура транспортного парку за способами
розвантажування, механізація вантажнорозвантажувальних робіт, наявність вантажнорозвантажувальних засобів та іншої спеціальної техніки

Надійність рухомого складу

Рівень організації транспортних процесів за межами
підприємства (завантаженість шляхів, що визначає
швидкість руху транспорту, організація робіт з
прийому, зважування, вантажно-розвантажувальних
робіт на інших підприємствах)

Рівень управління транспортним процесом

Управління узгодженою роботою рухомого складу і
вантажно-розвантажувальної техніки на території
підприємства чи організації

Рівень цін на сировинні ресурси та енергоносії на
світовому та вітчизняному ринках

Забезпечення транспортних процесів
сировинними ресурсами та енергоносіями

Управління раціональним використанням ресурсів та
енергоносіїв на підприємстві чи в організації

Конструктивні особливості транспортних засобів,
наявність постачальників запчастин та
комплектуючих

Матеріально-технічне забезпечення
транспортного парку

Забезпечення своєчасного і якісного ремонту та технічного
обслуговування транспортних засобів на підприємстві,
використання обмінного фонду вузлів і агрегатів

Оновлення транспортного парку

Поповнення транспортного парку на основі закупівлі
нової техніки за рахунок власних коштів підприємств,
переобладнання наявних транспортних засобів у
відповідності до сучасних вимог

Можливості підвищення кваліфікації персоналу,
зайнятого на транспортних роботах у навчальних
закладах

Ефективність використання трудових ресурсів

Чисельність працівників, зайнятих на транспортних роботах
та обслуговуючого персоналу на 1 транспортний засіб, їх
кваліфікація, організація матеріального та морального
стимулювання їх праці, побутове обслуговування

Своєчасність доставки продукції постачальникам та
споживачам

Своєчасність виконання транспортної роботи

Своєчасність перевезення продукції в потрібному
обсязі, необхідність перевезення товарів у якомога
коротші строки

Поповнення транспортного парку на основі закупівлі
нової техніки за рахунок комерційних кредитів,
фінансового лізингу, державних дотацій тощо

Рис. 1 Фактори впливу внутрішнього та зовнішнього середовища на якість
транспортного обслуговування
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Однією
з
важливих
умов
перевезення товарів є повне збереження їх
якості та кількості [9]. Тому вирішальне
значення має спроможність рухомого
складу пристосуватися до перевезення
певного виду вантажів, його укладання в
транспортному
засобі,
кріплення,
закриття, відповідність швидкості руху
умовам транспортування та обачливість
під
час
здійснення
вантажнорозвантажувальних операцій.
У транспортному засобі вантаж має
бути розташований у такий спосіб, щоб не
перевищувати допустиму вантажність та
осьове навантаження для забезпечення
стійкості при гальмуванні, прискоренні та
зміні напряму руху, особливо це
стосується автомобільних перевезень.
Кріплення вантажів виконується
мотузками,
ременями,
трасами,
ланцюгами або з використанням інших
спеціальних пристосувань (комплектів,
пристроїв, деталей). Для кріплення на
платформах та бортових кузовах мають
бути пристосування для використання
крюків або інших кріпильних елементів.
Всі кріпильні елементи повинні мати

значний запас міцності (не менше 3-х
кратного). Закріплений вантаж не повинен
рухатися
під
час
процесу
транспортування.
Всі
ці
фактори
необхідно
враховувати при розробці операційної
стратегії транспортного обслуговування
для забезпечення товарних характеристик
продукції, котра має бути представлена у
вигляді
довгострокової
програми
конкретних дій щодо планування та
виконання
сукупності
транспортних
операцій
з
метою
оптимального
використання
наявних
транспортних
ресурсів для забезпечення ефективності
транспортного
обслуговування
та
отримання за рахунок цього певних
конкурентних переваг [10].
Таким
чином,
в
основу
операційних стратегій транспортного
обслуговування мають бути покладені
стратегія
зниження
витрат
на
транспортування, стратегія удосконалення
управління
процесом
перевезення,
стратегія підвищення якості транспортних
операцій (рис. 2).

Стратегія зниження
витрат на
транспортування

Стратегія
удосконалення
управління процесом
перевезення

Стратегія підвищення
якості транспортних
операцій

Способи та дії реалізації стратегій

Операційні стратегії транспортного обслуговування

Оптимізація перевізного процесу.
Зменшення витрат від простою
рухомого складу.
Економне використання ресурсів.
Збереження товарів у дорозі.

Використання цифровізації та
автоматизації.
Впровадження GPS-технологій

Приведення рухомого складу у
відповідність до вимог
транспортування.
Забезпечення виконання
транспортної роботи
кваліфікованими спеціалістами.
Розвиток шляхів сполучення.
Запровадження систем контролю
якості на всіх етапах
транспортування.

Рис. 2 Ключові операційні стратегії транспортного обслуговування
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Запропоновані операційні стратегії
мають
відповідати
загальній
корпоративній стратегії транспортного
підприємства, бути взаємодоповнюючими,
реалістичними та результативними для
забезпечення його ефективної роботи.
Зокрема,
при
оцінці
ефективності
транспортного обслуговування необхідно
враховувати
якість
транспортування,
вплив транспортної роботи на споживчі
властивості вантажів та забезпечення
збереження їхніх товарних характеристик
в процесі переміщення від виробника до
клієнта.
Висновки. Транспортна політика та
стратегія
розвитку
перевізного
підприємства мають ґрунтуватися на
сьогочасних та майбутніх потребах й
очікуваннях зацікавлених сторін у сфері
транспортного
обслуговування
виробництва та збуту продукції.
На базі аналізу потреби в
транспортних засобах та визначенні, які
саме фактори впливають на зниження
ефективності
транспортного
обслуговування, необхідно знижувати
витрати на перевезення, оптимізувати
перевізний процес шляхом удосконалення
його управління та підвищувати якість
транспортної роботи. Це дозволить
оптимізувати
роботу
транспортних
підприємств
у
сфері
забезпеченні
товарознавчих характеристик продукції та
бути конкурентними на ринку.
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