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РОЗДІЛ 9  

ЛОГІСТИКА ТОВАРОРУХУ 

 

 

9.1. Поняття логістики 

 

Існує кілька десятків визначень поняття логістики, але найбільш 

точним є наступне: логістика – це мистецтво доставляти товари в 

необхідній кількості до певного моменту часу найбільш швидким і 

вимагаючим найменших витрат способом цілими та неушкодженими в 

пункт призначення. З цього визначення випливає, що для здійснення 

мети логістики необхідна чітка організація планування та управління 

виробництвом, підготовка певного товару до транспортування і його 

доставка споживачеві у певний час і в необхідній кількості. У 

найбільш загальному вигляді під логістикою розуміється організація 

роботи системи, що включає виробництво, зберігання, транспортування і 

розподіл продукції з максимальним прибутком. 

Більш конкретне формулювання поняття логістики дає проф. 

X. Крамп (Німеччина). Логістика визначається як сума діяльності щодо 

керівництва, планування, організації та управління матеріальними 

потоками та інформаційними процесами в межах підприємства і між 

галузями економіки з метою отримання найбільшого ефекту. 

У літературі зазначається, що ідеї та принципи логістики знаходять 

своє відображення не тільки в широкомасштабних наукових 

дослідженнях, в управлінні виробничими процесами, але і в реалізації 

різних форм масової підготовки фахівців [27].  

Слово «логістика» (від грецького «logistik» – мистецтво обчислювати, 

міркувати) в нашій країні в одному зі своїх значень згідно з 

поясненням, наведеним у Великій радянській енциклопедії, відоме як 

синонім математичної логіки, а в іншому – як одне з філософських 

напрямів математики, пов’язане з працями Б. Рассела і його школи. 

У статті професора Гамбурського технічного університету Г. Павеллека 

«Оновлення виробничих підприємств на базі логістики», опублікованій в 

1988 р. у журналі «Консальтінг мегазін» (ФРН), зазначається, що ще в 

період римської імперії існували служителі, що носили титул «логісти» 

або «логістики» і займалися розподілом продуктів харчування. 
Наукою ж, на думку Г. Павеллека, логістика стала завдяки 

військовій справі. Так, візантійський цар Леон VI (865-912 р.р. н. е.) 
дав для неї таке визначення: «Завдання логістики – сплачувати 
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платню армії, належним чином озброювати і розділяти її, 
забезпечувати зброєю і військовим майном, своєчасно і повною 
мірою піклуватися про її потреби та відповідно готувати кожен 
акт військового походу, тобто розраховувати простір і час, робити 
правильний аналіз місцевості з точки зору пересування армії, а 
також сили опору супротивника і відповідно до цих функцій 
управляти і керувати, одним словом, розпоряджатися рухом і 
розподілом власних збройних сил». 

Лише через тисячу років, відзначає Г. Павеллек, у середині 60-х 
років двадцятого століття ці принципи логістики почали успішно 
застосовувати не тільки в системі постачання армій, але й у 
промисловості деяких країн Західної Європи. 

Логістика, як наука і теоретична основа організації перевезень, 
використовувалася і в Росії. Ще на початку XX сторіччя висновки про 
наявність на транспорті залежностей, виражених на функціональних 
графіках в основному прямолінійно, були вивчені і узагальнені 
петербурзькими професорами шляхів сполучення з точки зору 
математичної логіки і були представлені громадськості в якості 
наукової методології під назвою «транспортна логістика». На її основі 
були побудовані «моделі» транспортного руху військових частин, їх 
забезпечення і постачання. Практичне застосування ці моделі 
отримали в ході планування і здійснення ряду кампаній російських 
армій в ході першої світової війни. 

У роки перших п’ятирічок на основі критеріїв транспортної логістики 
розроблялися графіки постачань вантажів для найважливіших будівництв, 
полярних та інших експедицій, а в роки Великої вітчизняної війни 
служби військових сполучень організовували рух «фронтових 
вантажів» усіма видами транспорту. 

Принципи логістики були сформульовані у підручнику В. Г. Бакаєва 
«Основи експлуатації морського флоту» (1950 г.), де вказувалося, що 
основне кредо логістики – вимога раціонального розподілу вантажів за 
видами транспорту, раціональної організації перевезень і перевалок 
вантажів у необхідній кількості та необхідній якості в заданий пункт 
призначення з мінімальними витратами в обумовлений термін. 

Інтенсивний розвиток логістики у невійськовій галузі пов’язують з 
енергетичною кризою початку 70-х років. Різке погіршення економічного 
стану країн Західної Європи та США, зростаюча інфляція і безробіття, 
очікування соціального вибуху вимагали розробки термінових заходів 
щодо стабілізації та поліпшення ситуації у сфері економіки. Тоді 
фахівці звернулися до логістики як однієї з ефективних форм 
інтеграції постачання, виробництва, транспорту, а також розподілу та 
ринку з широким залученням сучасних технічних засобів. Практично в 
економіці створювалася потужна і досить ефективна інфраструктура. 
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Д-р Г. Штабенау (Німеччина) виділяє чотири фази в розвитку 
цивільної логістики [20]. 

Перша фаза: в 60-х роках розвиток логістики в США пов’язують з 
оптимізацією розподілу продукції, називаючи цю фазу фізикою 
розподілу. У результаті створюється спеціальний комітет з «фізичного» 
розподілу. У цей час у США змінився ринок покупців і продажу, 
народилася сучасна філософія маркетингу. Сервіс постачань – 
надійність і стійкість доставки товарів – набув вирішального значення 
в стратегії ринку. 

Другу фазу розвитку логістики пов'язують з японським наступом у 
сфері виробництва і торгівлі, особливо в області автоматизації і 
робототехніки. Європейська і американська відповідь на економічну 
агресію Японії проявилася в підвищенні якості технології при 
підготовці замовлень. Звідси прагнення до інтеграції планування і 
управління виробництвом та розподілом. 

Третя фаза логістики на сьогодні. Реалізується одна з основних 
цілей логістики – доставка вантажів «точно в термін» з широким 
використанням електроніки й оптимізації виробництва. На цьому етапі 
виявляються елементи цілісного вираження логістики. 

Четверта фаза – майбутня логістика. У межах четвертої фази в 
повній мірі при побудові логістичної системи (ЛС) на першому плані 
буде виступати комплексний системний підхід, що охоплює потенціали 
виробництва, постачання, підготовки продукції і споживання. У 
підсумку будується «електронна» інтегрована логістика. 

Сферу вантажної і комерційної роботи транспорту також можна 
розглядати з позиції логістики, що отримує зараз широке поширення. 
Існують два аспекти логістики. Відповідно до першого логістика – 
виробнича сфера економіки, заснована на чіткій взаємодії попиту, 
виробництва, транспорту і розподілу продукції з урахуванням 
кон'юнктури ринку. Другий аспект – це розгляд логістики як наукового 
напрямку, метою якого є розробка методів управління матеріальними 
та інформаційними потоками для задоволення попиту в процесі 
доставки продукції від виробника до споживача (принцип доставки 
«від дверей – до дверей»). 

Основний принцип логістики полягає в мінімізації грошових 
витрат, ресурсів і запасів сировини, палива і готової продукції у 
споживача в тісному зв’язку з процесом транспортування. Вантажна і 
комерційна робота має безпосереднє відношення до діяльності 
виробників, споживачів і ринку (маркетингу), тобто є частиною глобальної 
логістичної системи, не замикається тільки у сфері транспорту. 

Розвиток транспортної логістики ґрунтується на поєднанні 
економічних інтересів відправника, транспортного підприємства та 
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одержувача на базі створення комплексних транспортно-технологічних 
систем з урахуванням кооперованого використання технічних засобів, 
обладнання та ін. 

Основною метою логістики товароруху є організація доставки 
товарів у задані пункти точно у термін при мінімальних затратах 
трудових і матеріальних ресурсів. 

Основними елементами логістики товароруху є: транспортування 
товарів, їх складання, навантаження і вивантаження, пакування і 
підтримка товарно-матеріальних запасів, тобто практично вся сфера 
обігу. 

Доставка палива, сировини, матеріалів і готової продукції «точно у 
термін» (необов’язково прискорення) надає сприятливий вплив на 
функціонування всієї виробничо-економічної системи, дає змогу 
істотно скоротити запаси на складах споживачів. 

Важливо також, що системний підхід до організації товароруху 
дозволяє скоротити загальні накладні витрати та транспортні витрати 
споживачів. Отже, логістика руху товарів за своїми кінцевими цілями, 
як і маркетинг, повною мірою працює на споживача. 

При розробці логістичних систем необхідно враховувати наступні 
принципи: 

– системний підхід, що інтегрує взаємодію всіх елементів 
системи, включаючи технологічні, економічні, екологічні та соціальні; 

– облік сукупності витрат за всім логістичним ланцюжком з 
орієнтацією на ринок і забезпечення економічної зацікавленості між 
учасниками системи; 

– гнучкість і надійність системи, здатність адаптації до випадкових, 
швидкозмінних умов функціонування зовнішнього середовища; 

– висока якість і забезпечення стійкості сервісних послуг, 
врахування інтересів споживачів. 

Кінцева мета логістичних систем (ЛС) полягає в забезпеченні 
інтересів споживачів та отриманні достатнього та справедливого 
прибутку всіма учасниками цього процесу. При цьому будь-яка ЛС 
повинна бути ефективною і на макрорівні, тобто впровадження якої-
небудь логістичної системи на одному підприємстві або в одній галузі 
не повинно негативно вплинути на інші виробничо-економічні системи. У 
глобальному плані ефективність макрологістики забезпечується тільки 
тоді, коли вона дає приріст національного доходу. 

Як відомо, в дослідженнях з оптимізації матеріальних потоків і 
раціоналізації перевезень завжди розглядалися як найбільш важливі 
елементи раціональність розміщення продуктивних сил, забезпечення 
транспортабельності продукції, оптимальність транспортно-економічних 
зв’язків, взаємовигідний розподіл ефекту від оптимізації сфери обігу, 
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включаючи підприємства-вантажовласники, постачальницько-збутові 
органи і транспорт. Як видно, всі ці положення раціоналізації 
перевезень практично повністю відповідають принципам логістики. У 
цьому зв’язку систему оптимізації матеріальних потоків і раціоналізації 
перевезень вантажів можна віднести до логістичних систем (логістики 
товароруху). При цьому, як і логістика, раціоналізація перевезень 
повніше може бути реалізована тільки в цивілізованих ринкових 
відносинах. 

Ще одним важливим принципом логістики товароруху є розробка 
раціональних методів управління інформаційними потоками, причому 
останні повинні випереджати матеріальні потоки (за часом надходження 
до споживачів). Відсутність такого співвідношення в системі товароруху є 
однією з причин неплідної раціоналізації перевезень. 

 

9.2. Концепція транспортної логістики 
 
Логістика вимагає відповідей на наступні питання: коли і де 

повинні бути вироблені ресурси? Коли і де їх повинно бути складено? 
Коли і куди їх повинно бути доставлено? 

Реалізація каналів розподілу сировини, напівфабрикатів і готової 
продукції в рамках логістичних систем вимагає вирішення комплексу 
транспортних проблем. Вибір каналів розподілу – одне з найскладніших 
питань, з якими доводиться мати справу фірмі при доставці товарів на 
ринок. Актуальність транспортних проблем підтверджується тим, що 
близько 50 % всіх витрат на логістику пов’язані з транспортними 
витратами. 

Просторове і часове вимірювання перевезень та відповідні їм 
логістичні функції за кожним призначенням представляють 
унікальний інтерес, оскільки поточне положення рухомого складу в 
часі і просторі істотним чином впливає на витрати. Проблема доставки 
розглядається в рамках функції «транспорт – логістика – користувач». 
Причому в рамках даної формули обговорюються і громадський, і 
приватний сектори. Проблема полягає в тому, щоб в інтегрованому 
вигляді досліджувати лінійні пробіги руху, технологічні цикли 
прийому і відправлення, переробки вантажів на терміналах та їх 
зберігання. Метою такого аналізу є вибір варіанта з найменшими 
витратами, які визначаються на основі принципу «точно в термін». 

Ідентифікація каналів розподілу пов’язана з вибором покупцями 
потенційних постачальників готової продукції. Вибір стратегії 
поставки товарів може здійснюватися так само, як і при виробленні 
споживачем стратегії транспортного сервісу за допомогою матричної 
моделі по мінімуму сумарної вартості поставки. У рядках матриці 
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вказують обсяги замовлення, партіонність, частоту, транспортні 
засоби, вид упаковки і в стовпцях – постачальників однорідної 
продукції, в клітинах матриці – ціни і тарифи. 

Основне призначення логістики у сфері розподілу та збуту полягає 
в тому, щоб забезпечити планування підготовки і реалізації готової 
продукції, контроль за транспортуванням сировини, напівфабрикатів і 
готової продукції найбільш економічним способом на основі 
отримання достовірної та своєчасної інформації відповідно до вимоги 
замовника і перш за все дотримання принципу доставки «точно в 
термін». Розподіл розглядається як істотна частина маркетингу, разом 
з тим неправильно вважати розподіл чисто операційної, технологічною 
сферою. 

Додатковим аспектом проблеми транспортної логістики є 
дослідження циклічної природи попиту і ймовірнісного характеру 
моделей. У свою чергу, циклічна природа попиту залежить від 
тривалості економічного циклу, що визначається циклом бізнесу, який 
в окремих випадках замикається тижневим циклом. Завдання полягає в 
тому, щоб визначити мінімальні витрати при встановленні рівня 
транспортного сервісу, використанні різних логістичних систем і при 
різних рівнях попиту на обслуговування. 

Поєднання моделей випадкового попиту при фіксованій місткості 
рухомого складу дає підставу застосовувати теорію черг для 
ефективного використання у сфері транспортного логістичного 
обслуговування. 

Концентрація потужних і стабільних матеріальних потоків є 
прогресивним заходом у технології перевезень. В окремих випадках 
при відносно невеликих потоках концентрація вступає в протиріччя з 
принципами логістики, яка віддає безперечні пріоритети споживачу. 
Накопичення вантажів і вагонів, яке супроводжує концентрацію, 
збільшує час доставки, рівень запасів і зменшує ефективність від 
скорочення часу просування вантажів залізницею. Концентрація в 
цьому випадку знижує доступність транспорту для його користувача. 
А тому при визначенні ефективності концентрації матеріальних 
потоків необхідно розглядати весь логістичний ланцюг у сукупності 
від джерела матеріального потоку, підприємства, яке виготовляє 
продукцію або добуває сировину, до безпосереднього споживача 
продукції. 

Підприємству (фірмі, концерну) при реалізації каналів розподілу 
готової продукції доводиться вирішувати комплекс питань, пов’язаних 
з доставкою, вибирати вид транспорту, методи організації перевезень і 
тип транспортних засобів. При виборі раціональних транспортних 
засобів керуються відомими підходами і, перш за все, відповідністю 
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властивостям вантажів, що перевозяться. В якості критеріїв найкращого 
вибору приймають збереження вантажів, найкраще використання 
місткості, вантажопідйомності і зниження витрат на перевезення. 
Цілям логістики відповідають такі прогресивні способи перевезень, як 
пакетні, контейнерні, комбіновані, залізнично-автомобільні. 

Відповідно до основоположних логістичних принципів доставки 
вантажів за «потребою» уточнення оцінки показників-критеріїв відбу-
вається з урахуванням наступних міркувань: час на перевезення не має 
особливо важливого значення, якщо вона здійснюється між виробником і 
складом споживача (і цей час заздалегідь «запрограмований»); при 
інтеграції процесів виготовлення і розподілу виробів такий критерій, 
як вартість перевезення, оцінюється досить високо. 

Розвиток транспортної логістики має ґрунтуватися на поєднанні 
економічних інтересів відправника, транспортного підприємства та 
одержувача, на створенні комплексних транспортно-технологічних 
систем, при яких спільно використовується рухомий склад клієнтури і 
транспортних підприємств. 

 

9.3. Логістичні системи транспортного обслуговування 
 
Останнім часом головним напрямком розвитку та вдосконалення 

транспортного обслуговування у сфері виробництва, розподілу і 
споживання продукції в зарубіжних країнах є логістика. 

Метою логістики на транспорті є доставка вантажів «just in time» – 
точно в термін при мінімальних витратах трудових і матеріальних 
ресурсів. Поставка матеріалів, сировини, готової продукції точно в 
термін сприятливо впливає на функціонування усієї економічної 
системи, дає змогу істотно скоротити запаси на складах промислових 
підприємств. Логістика повною мірою працює на споживача. Саме 
тому вважають, що реалізація функцій збуту у сфері логістики 
здійснюється через посередництво «6 richtig» – дотримання шести 
умов: вантаж, якість, кількість, час, витрати та пункт призначення. 

Для досягнення таких результатів оптимізують матеріальні потоки, 
здійснюють комплекс заходів щодо раціоналізації тари та упаковки, 
уніфікації вантажних одиниць, у тому числі пакетизації та 
контейнеризації перевезень, реалізації ефективної системи складання, 
оптимізації величини замовлень й рівня запасів, планування 
найвигідніших маршрутів переміщення вантажів на складських 
об’єктах підприємств і за їх межами на магістральному транспорті. 

Основою для планування логістики є використання так званого 
системного підходу, при якому різні функції логістики (транспортування, 
вантажно-розвантажувальні роботи, упаковка, управління запасами, 
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складання і обробка замовлень) розглядаються як взаємопов’язані і 
взаємодіючі елементи системи. Робота одних елементів системи 
логістики впливає на роботу і ефективність інших її елементів. 
Системний підхід передбачає оптимізацію всієї системи, а не якихось 
окремих її частин. 

Роль транспорту істотно змінюється в логістичних системах. У 
рамках логістичних технологій дисципліна транспортного обслуговування 
визначається не заявкою окремого відправника або одержувача на 
перевезення, а оптимальним співвідношенням витрат і прибутку на 
цикл «виробництво-споживання».  

На наведеній схемі відображені основні варіанти транспортних 
зв’язків, що визначають суму технологій, що використовуються в 
системі розробки. Штриховими лініями показано зв’язки управління. 

Виділимо наступні ознаки класифікації транспортних логістичних 

систем. Вид доставки від виробника до споживача: пряма, з 
переробкою на транспортних терміналах, з переробкою і зберіганням у 
розподільчому центрі (РЦ). Вид дисципліни обслуговування: зі складу 
постачальника або РЦ на склад споживача або РЦ; зі складу 
постачальника або РЦ безпосередньо споживачеві; із виробництва 
постачальника на виробництво споживача без складського зберігання 
та переробки (система типу «точно у термін»). Вид транспортного 
сполучення: змішане (автомобільно-залізничне та ін); пряме (автомобільне, 
залізниче, повітряне, водне, морське). 

Логістичні системи забезпечують матеріало- та товарорух, як 
правило, вантажів високої вартості і великої номенклатури. Першо-
чергова увага таким вантажам зумовлена їх виключно важливою 
роллю в економіці розвинених у матеріальному відношенні країн. 
Підвищення ефективності матеріало- і товароруху досягається за 
рахунок уніфікації й укрупнення вантажних одиниць. При прямому 
сполученні вантаж, як правило, перевозиться пакетами, а в змішаному 
сполученні – контейнерами та трейлерами. 

Слід зазначити, що транспорт, як елемент інфраструктури, все 
частіше бере на себе нетранспортні функції із зберігання та розподілу 
продукції, звільняючи споживача від функцій збуту та розподілу. 
Таким чином, транспорт перестає бути відособленою галуззю 
економіки, яка продає послуги з переміщення продукції. Він виступає 
як виробник широкого кола логістичних послуг, готовий здійснювати 
комплексне обслуговування. 

Розглянемо кілька сучасних логістичних систем, розроблених у 
США і Японії, які отримали широке поширення в Західній Європі. 

У США розроблена і знайшла досить широке поширення система 
МДП. У цій системі формуються плани виробництва продукції за 
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номенклатурою і кількістю відповідно до прогнозів ринкової 
кон’юнктури. Система МДП передбачає створення поточних і страхових 
запасів, що доцільно в умовах багатономенклатурного виробництва. 

Для ухвалення рішення в цій системі застосовують різноманітний 
математичний інструментарій теорії дослідження операцій. Найбільш 
важливою функцією системи МДП є планування потреб матеріалів. Ця 
функція передбачає вирішення низки завдань, у тому числі 
прогнозування, управління запасами і закупівлями, транспортне 
забезпечення поставок і т. д. 

Система «Канбан», розроблена фірмою «Тойота» (Японія), дозволяє 
випускати продукцію високої якості з мінімальними витратами. Цю 
систему на відміну від МДП фахівці назвали «тягнучою», оскільки 
ділянки подальших етапів виробництва витягають необхідну їм 
продукцію з ділянок попередніх етапів. При цьому «тягнуча» система 
протиставляється «штовхаючій» МДП, коли вироби з попередніх 
ділянок виробничого циклу виштовхуються на наступні незалежно від 
того, чи потрібні вони там на сьогодні чи ні. 

Сутність системи «Канбан» у тому, що на всі виробничі дільниці 
заводу, включаючи лінії кінцевого складання, чітко за графіком 
поставляється саме та кількість сировини, матеріалів, комплектуючих, 
яка дійсно необхідна для ритмічного випуску конкретного обсягу продукції. 

Найбільш відчутною є перевага системи «Канбан» в автомобільних 
фірмах Японії. Вартість запасів деталей на кожен випущений автомобіль 
американських фірм сягає 500 доларів, а у «Тойоти» – 77 доларів. 

Різновидом японського варіанту системи «Канбан», що знайшла 
досить широке застосування в Західній Європі, є система «точно у 
термін» (ЛТ). 

Однією з основних умов успішної роботи системи ЛТ є координація 
роботи транспорту. Віддалені один від одного постачальники можуть 
успішно використовувати системи логістики ЛТ шляхом взаємодії між 
собою та планування партій вантажів. Такі постчання набувають все 
більшого поширення і дозволяють здійснювати економічні щоденні 
вантажні перевезення. Наприклад, у Німеччині набули поширення 
системи доставки контейнерів, дрібних відправок, великовагових та 
інших вантажів «за ніч». У цю систему включено одинадцять 
економічних районів, які приймають і відправляють перераховані вантажі. 

Логістика знаходить широке застосування при терміновій доставці 
вантажів. Наприклад, при перевезенні заморожених вантажів і 
вантажів з регульованою температурою, доставці хліба та молочних 
продуктів. 

У міру розвитку ринкових відносин, міжнародного поділу праці 
спостерігається тенденція переходу від регіональних до національних і 
глобальних логістичних систем. 
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Подальше вдосконалення систем логістики пов’язане з 
впровадженням інформаційної технології, що забезпечує електронний 
обмін даними (ЕОД) між учасниками перевізного процесу. Головною 
метою використання ЕОД є усунення паперової документації та 
полегшення обміну інформацією. 

Обмін накладними на відправлення вантажів на основі електронної 
техніки – це вид використання ЕОД, що забезпечує передачу даних по 
накладних на відправлені вантажі від комп’ютера вантажовідправника 
на комп’ютер експедитора або транспортної фірми. Цілями такої 
передачі є точна передача інформації, скорочення до мінімуму 
письмових робіт у пункті відправлення вантажів, прискорення 
переміщення вантажів, збільшення продуктивності вантажовідправника й 
транспортної фірми. 

Повідомлення про місцезнаходження вантажу – це найбільш 
важлива сфера застосування ЕОД на транспорті, що дозволяє 
покращити обслуговування замовника. Можливість отримання інформації 
про місцезнаходження усіх вантажів і її обробка за допомогою системи 
ЕОМ становлять значну цінність для відправника вантажу. Маючи 
постійний доступ до всієї інформації про місцезнаходження вантажів, 
вантажовідправник має можливість покращити обслуговування 
замовника без додаткових трудових витрат. 

Процес передачі замовнику даних про місцезнаходження вантажів, 
здійснюваний щодня з дня вивозу до самої доставки вантажу, дозволяє 
використовувати ці дані для реалізації програм виробництва та 
обслуговування за принципом «точно в термін». 

 

9.4. Транспортний процес і його елементи 
 
Транспорт не створює нових продуктів (товарів), а тільки 

переміщує їх. При цьому властивості і якість перевезених продуктів 
(вантажів) не змінюються, а відбувається лише зміна місця знаходження 
вантажу. Продукція вантажного транспорту – це переміщення 
вантажів у просторі, що є необхідним елементом продукту і умовою, 
що визначає можливість його споживання. 

Транспорт як матеріальна галузь економіки будує своє виробництво за 
своєрідним, тільки йому властивим, виробничим процесом, різко 
відрізняється від виробничого процесу підприємств добувної, обробної 
промисловості та сільського господарства, де в результаті виробничого 
процесу з’являється самостійний продукт. Тут виробництво і 
споживання здійснюються роздільно в часі і просторі. На транспорті ж 
процес переробки предметів праці (вантажу) полягає лише у 
фактичному його переміщенні, без будь-якої зміни природних фізико-
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хімічних властивостей і зовнішніх форм. Таким чином, на відміну від 
інших галузей матеріального виробництва, у транспортній галузі 
виробництво і споживання продукції збігаються, це виражається у 
послідовному переміщенні предмета праці у часі й просторі. 

Отже, транспортний процес – це переміщення товару (вантажу) від 
місця його виробництва до місця споживання, а для пасажирського 
транспорту – переміщення людей між якими-небудь пунктами, 
пов’язане з їх виробничою діяльністю або культурно-побутовими 
потребами. 

Відповідно до ГОСТ 14.308-74 процес переміщення вантажу – це 
сукупність дій, пов’язаних з його переміщенням у просторі без зміни 
геометричних форм, розмірів і фізико-хімічних властивостей. 

Як і будь-який виробничий процес, транспортний процес 
складається з окремих послідовно виконуючих частин (елементів). 
Основними елементами його є послідовно здійснювані навантаження 
вантажів у рухомий склад (посадка пасажирів) у пунктах відправлення; 
транспортування вантажів і пасажирів між пунктами відправлення та 
призначення; вивантаження вантажів з рухомого складу (висадка 
пасажирів) у пункті призначення. Кожен із зазначених трьох 
елементів, у свою чергу, складається з ряду операцій і робіт, що 
виконуються в ході підготовки, організації та безпосереднього 
виконання перевезень. 

Так, при перевезенні вантажів перший елемент транспортного 
процесу (навантаження вантажу) включає роботу з підготовки 
вантажу до відправлення, сортування його за отримувачами і напрямкам, 
навантаженню в автомобіль, закріпленню, ув’язці вантажу в кузові 
автомобіля, зважуванню або визначенню обсягу завантаженого на 
автомобіль вантажу (для штучних вантажів – визначення кількості 
штук вантажу), оформлення транспортної документації на отримання 
та вивіз вантажу. 

Транспортування вантажу забезпечується на основі виконання 
вибору типу рухомого складу, визначення маршруту руху, 
забезпечення безпеки руху та збереження вантажу при перевезенні, 
власне переміщення вантажу, забезпечення усунення технічних 
несправностей рухомого складу, які можуть виникнути під час руху, 
організації заправки рухомого складу пально-мастильними – 
матеріалами в дорозі, організації контролю за рухом рухомого складу з 
метою виконання графіку руху і своєчасності доставки вантажів. 

Вивантаження вантажу складається з таких операцій, як 
ознайомлення вантажоодержувача з товаро-транспортними документами і 
відповідністю вантажу цим документам, зважування або визначення 
обсягу прибулого вантажу вантажоодержувачем (для штучних 
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вантажів – визначення кількості штук), виявлення можливості 
псування або втрат вантажу, підготовка вантажу до вивантаження 
(звільнення від кріплень, укриття, відкриття бортів і т. п.), 
вивантаження вантажу, оформлення товаро-транспортної документації 
по прийому вантажу вантажоодержувачем. 

Процес переміщення вантажу поділяють на його транспортування 
та початково-кінцеві операції (підготовка до перевезення, навантаження, 
розвантаження, перевантаження, складання, подача транспортних 
засобів і т. п.). Основним обов’язковим елементам передують такі 
підготовчі операції з вантажами, як накопичення і формування 
(сортування) партій вантажу. Формування партій вантажу означає 
поділ транспортних одиниць на складові або їх поєднання за якоюсь 
ознакою (наприклад, за напрямком доставки). Під накопиченням 
вантажу розуміється поступове збільшення зберігаємого обсягу продукції, 
призначеної для транспортування. Накопичення закінчується 
відправленням вантажу, після чого процес знову повторюється. 
Транспортування – переміщення вантажу за певним маршрутом від 
місця навантаження до місця розвантаження або перевантаження. 
Навантаження – операція переміщення вантажу з місця постійного 
зберігання або тимчасового накопичення на транспортний засіб. 
Розвантаження – переміщення вантажу з транспортного засобу на 
місце постійного зберігання або тимчасового накопичення. Переванта-
ження – переміщення вантажу з одного транспортного засобу на інший 
або з одного місця зберігання на інше. Складання – операція розміщення 
вантажів у певному порядку для зберігання або тимчасового накопичення. 

Процес переміщення вантажу невіддільний від транспортного 
засобу. Операції руху і переміщення вантажу є сумісними операціями, 
співпадаючими в часі і просторі. Раціональна організація доставки 
вантажу можлива тільки на основі єдиної технології транспортного 
процесу.  

Транспортний процес організовується і здійснюється транспортними 
підприємствами спільно з їх клієнтурою (відправниками і одержувачами 
вантажу), причому найбільшу відповідальність транспортні підприємства 
несуть за організацію та здійснення транспортування вантажу. Це 
пов’язано з тим, що вантажно-розвантажувальні роботи клієнти 
(особливо на автотранспорті) виконують, як правило, за свій рахунок і 
своїми засобами. 

Ефективність транспортного процесу залежить від багатьох 
факторів, що істотно ускладнює визначення критерію оптимальності в 
загальному вигляді, вартісні і деякі натуральні показники (трудомісткість, 
енерговитрати) можуть характеризувати зміни, що відбуваються як в 
окремо взятих системах транспортування, виробництва і споживання, 
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так і сумарно, тобто інтегральний ефект. Різноманіття умов і вимог до 
організації транспортного процесу вимагає, крім того, визначення 
системи показників приватної ефективності окремих процесів, а також 
роботи АТП, що включає різні не інтегруючі вимірники. До таких 
показників ефективності окремих процесів відносяться: своєчасність і 
тривалість доставки вантажу; втрати продукції у процесі транспорту-
вання; продуктивність транспортних засобів та вантажно-розвантажу-
вальних машин; енергоємність перевезення; витрати окремих матеріальних 
ресурсів; екологічні фактори безпеки руху. 

 

9.5. Канали товароруху (збуту товарів і послуг) 
 
Вибір каналів збуту товарів (послуг) є складним маркетинговим 

рішенням, оскільки вони безпосередньо впливають на ефективність 
реалізації концепції маркетингу на підприємстві. 

Канал збуту (розподілу) – сукупність фірм або окремих осіб, що 
беруть участь у процесі просування товару (послуги) від виробника до 
споживача. 

Діяльність каналів збуту характеризується власними функціями, 
умовами та обмеженнями. У маркетингу канали збуту виконують 
різноманітні функції: 

– розподіл і збут виробленої продукції; 
– закупівлю необхідних для виробничого процесу сировини і 

матеріалів; 
– маркетингові дослідження, зокрема, дослідження ринку і 

запитів споживачів, а також збір відповідної інформації; 
– встановлення безпосередніх контактів із споживачами та 

кінцевими покупцями товарів (послуг), проведення переговорів; 
– комерційну роботу з підготовки та укладення контрактів 

купівлі-продажу та контролю за їх якісним виконанням; 
– здійснення стимулюючої політики просування товару (послуг) 

до споживача, рекламних заходів, розпродажів, виставкової роботи і т. д.; 
– участь і допомога у плануванні товарного асортименту; 
– допоміжні види робіт по доведенню товару до необхідного 

рівня вимог споживачів конкретного ринку; 
– фінансування витрат щодо функціонування каналу товароруху 

і збутових операцій; 
– роботу з обслуговування проданих товарів; 
– транспортування товарів; 
– складування і зберігання товарів: 
– сортування, добірку, фасування товарів; 
– прийняття на себе ризиків торгових угод; 
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– участь у формуванні рівня цін на товари, що продаються та ін. 

Канали збуту можна охарактеризувати за кількістю складових 
рівнів. Рівень каналу – це будь-який посередник, який виконує ту чи 
іншу функцію з наближення товару (послуги) до споживача. Оскільки 
певну роботу виконує і сам виробник, і споживач, вони теж входять до 
складу будь-якого каналу. Протяжність каналу позначається за 
кількістю наявних у ньому проміжних рівнів (рис. 9.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.1. Базові канали збуту 

 

Вибір альтернативного варіанта каналів розподілу залежить від 
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Канал нульового рівня (названий також каналом прямого маркетингу) 

не має посередників між виробником, що продають товар (послуги) і 

споживачем. 
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Посередником при однорівневому каналі на ринку споживчих 

товарів зазвичай виступає роздрібний торговець, а на ринку товарів 

промислового призначення – агент по збуту, або брокер (посередник). 

Посередниками при дворівневому каналі на ринку споживчих 

товарів звичайно бувають дрібнооптовий торговець і роздрібний 

торговець, а на ринку товарів промислового призначення – промисловий 

дистриб’ютор (торговець) і дилер (оптовий чи роздрібний торговець).  

При трирівневому каналі між оптовим і роздрібним торговцями 

звичайно стоїть дрібний оптовик, який купує товари у великих оптових 

торговців і перепродає їх невеликим підприємствам роздрібної 

торгівлі, які великі оптовики, як правило, не обслуговують. 

Для більшості підприємств, що ефективно реалізують концепцію 

маркетингу, проблема полягає не в тому, щоб віддати перевагу якому-

небудь одному каналу збуту, а в правильному виборі найкращої їх 

комбінації. 

Вважається, що чим менше посередників між виробником і 

споживачем, тим більше витрата фірми, оскільки вона вимушена 

створювати необхідні запаси товарів, забезпечувати їх зберігання, 

обробку, а потім і оптову реалізацію. У той же час, з точки зору 

виробників, чим більше посередників використовує фірма, тим менше 

безпосередніх контактів із споживачами вона має і тим нижчий 

ступінь її контролю над структурою маркетингу. 

Одна з найбільш розповсюджених помилок – прагнення фірми до 

отримання негайної користі, наприклад, спроба домогтися максимального 

обсягу реалізації продукції вже в найближчій перспективі. Набагато 

перспективнішою є стратегія, спрямована на забезпечення міцних 

довготривалих зв’язків з торгівлею, що ґрунтуються на взаємній довірі 

між виробником товарів і торговими посередниками, що гарантують 

стабільну надійність і високу якість торговельного обслуговування. 

Такого роду співпраця окупає себе в довгостроковій перспективі 

набагато краще, ніж менш витратоємкий, але організований на швидку 

руку збут продукції через різних, часом випадково вибраних торгових 

посередників. 

Підприємство може використовувати подвійні канали товароруху. 

При цій системі підприємство виходить на різні ринкові сегменти або 

розширює свою діяльність з продажу продукції шляхом проникнення, 

використання двох або більше різних каналів. 

Дуже складний характер має система збуту цілого ряду запасних 

частин для автомобілів, наприклад, свічок запалювання, ресор і т. д. 

Згідно з існуючими оцінками, при цьому може використовуватися 

28 різних каналів, включаючи станції обслуговування, спеціалізовані 
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магазини, оптову торгівлю. І кожен з них вимагає різної стратегії 

маркетингу. Це створює значні труднощі для виробників запасних 

частин. 

Критерії ефективності каналів товароруху. Прямий контакт 
вважається вигідним, коли: 

– кількість товару, що продається є достатньо великою і 
можливо виправдати витрати на прямий збут; 

– споживачі розташовані на відносно невеликій території 
(концентрація ринку споживачів) і їх небагато; 

– товар вимагає високоспеціалізованого сервісу; 
– є достатня мережа власних складів на ринках, де фірма 

реалізує свій товар; 

– ціна часто коливається; 
– при інсталяції товару потрібно щоразу враховувати специфіку 

експлуатації. 

Послуги посередника виправдані, якщо: 
– ринок горизонтальний і вимагає створення потужної збутової 

мережі, а власних коштів для цієї мети недостатньо; 
– ринок розкиданий географічно; 

– великі транспортні витрати; 
– погано вивчений ринок. 
Ефективність товароруху крупних фірм може бути підвищена за 

рахунок організації структурного підрозділу – логістики маркетингу, 
що реалізує логістичні підходи управління матеріалопотоками.  

Логістика – наука, що займається проблемами управління 

матеріалопотоками, розглядає їх економічні, правові та інформаційні 
аспекти, а також технічне забезпечення на всіх етапах товароруху. 
Джерелом економічного ефекту логістичного управління є скорочення 
питомих сукупних витрат на рух товару, часу поставок і забезпечення 

їх надійності. Основні ланки логістичного процесу: 
– складання готової продукції; 
– підготовка до відправки, затарення та відвантаження продукції; 

– перевезення продукції; 
– перевантаження продукції з одного виду транспорту на інший; 
– розвантаження, приймання і формування запасів продукції на 

заготівельних складах виробничих споживачів. 

 

9.6. Форми організації торгівлі 
 

Оптова торгівля включає в себе будь-яку діяльність із продажу 
товарів і послуг тим, хто купує їх з метою перепродажу або 
професійного використання. Оптовий торговець виконує низку 
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функцій, які виробник не може виконувати сам або через відсутність 

кваліфікованих кадрів, або через великі витрати на організацію їх 
виконання. Оптовик розпоряджається кваліфікованим торговим 
персоналом, може сформувати необхідний товарний асортимент, 

організувати зберігання товару, забезпечити його оперативну 
доставку, вчасно сплатити рахунки, організувати збір інформації про 
конкурента, динаміку цін, організувати експозицію. 

Розрізняють три загальні категорії організації оптової торгівлі: 

– оптова діяльність виробників; 

– комерційна оптова діяльність. Комерційні організації купують 

товар, отримують на нього право власності для наступного 

перепродажу; 

– продаж товарів через агентів і брокерів, які виконують різні 

функції оптової торгівлі. Однак брокери не беруть на себе право 

власності на товар. Організація торгівлі з використанням агентів і 

брокерів має такі переваги: дозволяє виробнику чи постачальнику 

збільшити збут; визначені заздалегідь витрати збуту (комісійні 

встановлюються у відсотках від збуту); торгівля ведеться професіоналами. 

Роздрібна торгівля – це будь-яка діяльність із продажу товарів або 

послуг безпосередньо кінцевим споживачам для їх особистого 

некомерційного використання. Роздрібна торгівля може здійснюватися 

через магазини, продажем через автомати, прямими продажами на 

дому, прямим збутом (шляхом замовлень поштою, по телефону, на 

підставі інформації через рекламу). 

Дрібні підприємства можуть реалізувати свій товар під маркою 

великої фірми – спільний збут, стратегічний альянс. Від такої угоди 

виграють обидві сторони. Невеликому підприємству не потрібно 

створювати власну збутову мережу. Воно економить на рекламних 

витратах своєї продукції, зразки якої будуть поміщені в каталоги та 

рекламні проспекти великої фірми, використовує товарну марку 

великої фірми для свого виробу. Для великого підприємства 

об’єднання ринку збуту збільшує оборот і масу отриманого прибутку 

кожного з учасників. Природно, що перш ніж прийняти рішення про 

укладання з ким-небудь угоди про стратегічний альянс або просто про 

збут продукції, необхідно якнайкраще вивчити майбутнього партнера. 

Серед посередників, що діють на ринку, слід виділити агентів, 

брокерів і дилерів. 

У категорію агентів включають: агентів виробників, збутових 

агентів і торговців на комісії. Агенти виробників працюють на 

декількох виробників. Вони мають право збуту товару на певній 

території. Звичайно мають справу з невеликою партією товару, що 
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випускається фірмою. Збутові агенти за умовами договору 

відповідають за маркетинг усієї продукції виробника. Вони являють 

собою по суті маркетинговий підрозділ виробника. Мають 

повноваження вести переговори щодо цін, кредиту, способів поставки. 

Але не отримують права власності на продукцію. Якщо фірма, що 

випускає товари, користується послугами декількох агентів виробника, 

то збутовий агент тільки один. Збутовий агент працює на невеликі 

фірми. Оплата – комісійні. Торгові агенти на комісії отримують товари 

на принципах консигнації від виробників, збирають їх із місцевих 

ринків і організують збут. Вони можуть самі встановлювати ціни за 

домовленістю з покупцем, але не нижче мінімального рівня, 

визначеного виробником. Витрати на фрахт та інші витрати вони 

віднімають із доходу після продажу продукції. 

Брокери зводять покупців і продавців для укладення угоди. Вони 

добре інформовані про кон’юнктуру ринку. Брокери зазвичай 

представляють покупця, який виплачує їм комісійну винагороду. 

Дилер – це незалежний підприємець, що займається продажем 

різноманітної техніки, що користується масовим попитом 

(автомобілів, тракторів, сільськогосподарських машин, мотоциклів). 

На відміну від продавця в магазині, який виступає як довірена особа 

господаря, дилер виступає власником. Він купує техніку в 

генерального агента фірми, а потім продає її індивідуальним покупцям 

свого регіону обслуговування через своїх продавців або самостійно. 

Дилер, особливо для експортних товарів, забезпечує продану техніку 

всім необхідним сервісом, веде ремонти, постачає запасними 

частинами. 


