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РОЗДІЛ 2 

РИНОК ТРАНСПОРТНИХ  

ПОСЛУГ 

 

 

2.1. Загальні положення 

 

Поява підприємств з різним статусом (перевізників, транспортно-

експедиційних, комерційно-посередницьких та ін), що належать до 

різних форм власності (державної, акціонерної, приватної, змішаної та 

ін.), створює умови для утворення і функціонування ринку транспортних 

послуг (транспортного ринку), який стає об’єктом дослідження. 

Ринок послуг існує в єдності з товарним ринком і є однією з його 

різновидів, що розвиваються в рамках загальних законів ринкової 

економіки і підкоряються цим законам. Разом з тим він має і ряд специ-

фічних рис, що зумовлюють особливий підхід до підприємницької і 

маркетингової діяльності, покликаної забезпечити задоволення попиту 

на послуги. 

До основних особливостей ринку послуг можна віднести: 

– високий ступінь диференціації послуг (пов’язана з диверси-

фікацією, персоніфікацією та індивідуалізацією попиту на послуги); 

– високу динамічність ринкових процесів; 

– територіальну сегментацію; 

– високу чутливість до змін ринкової кон’юнктури; 

– специфіку організації виробництва послуг. 

Транспортний ринок є олігопольним, тобто він представлений 

декількома видами транспорту і великим числом споживачів їх послуг. 

На таких ринках переважає взаємодія, а не конкуренція різних видів 

транспорту. Висока капіталомісткість транспортних ресурсів, особливо 

постійних пристроїв (залізничних колій, автомагістралей, трубопроводів, 

портів) і неможливість гнучкого маневрування ними у просторі та часі 

обмежують використання ринкових механізмів на транспортному 

ринку, а особлива значущість окремих видів транспорту вимагає 

державного регулювання цим транспортним комплексом з урахуванням 

загальнонаціональних інтересів. 

Ринок транспортної продукції знаходиться в стадії формування з 

притаманними цій стадії яскраво вираженими перехідними процесами 
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і невизначеністю їх перебігу. Характер і динаміка цих процесів суттєво 

залежать від структури системи. 

У свою чергу, до структури транспортного ринку входять два 

головних взаємодіючих суб’єкта: транспортна система і споживач 

транспортної продукції – вантажовідправник і вантажоодержувач. 

Особливості поведінки даних суб’єктів у певних ситуаціях визначають 

стан системи, вид та структуру моделі, яка описує цей стан. 

Стратегія поведінки суб’єктів підпорядкована основній меті – 

завоюванню найбільш вигідних позицій на транспортному ринку. 

Для споживача транспорту це означає по можливості максимально 

скоротити витрати на перевезення, домогтися доступності транспорту 

в будь-який час, забезпечення збереження і доставки вантажу «точно в 

термін». 

Відкласти реалізацію транспортної послуги сам транспорт не має 

права. Для транспортної системи важливо зберегти або завоювати 

найбільш сприятливе стратегічне положення порівняно зі своїми 

конкурентами і залучити для перевезення найбільшу кількість вантажів. З 

цією метою встановлюються конкурентоспроможні тарифи і забезпечується 

високий рівень сервісу при виконанні транспортних послуг. Результатом 

реалізації такої стратегії є отримання максимального доходу і 

відповідного прибутку. 

Важливими умовами побудови взаємовідносин між суб’єктами 

конкурентного транспортного середовища є досягнення принципу 

компромісу, балансу їх економічних інтересів, встановлення по можливості 

партнерських відносин. Такий компроміс дозволяє отримати ефект 

всім суб’єктам транспортного ринку. Пошук рівноважних точок є 

одним із завдань при побудові поведінкових моделей. На основі цього 

принципу будуються багато поведінкові моделі транспорту і його 

споживача в ринковому середовищі. Однак далеко не завжди вдається 

домогтися партнерства у взаєминах між окремими видами транспорту, 

а також між транспортною системою і споживачами транспортної 

продукції. Найбільш вигідною є можливість отримання одностороннього 

ефекту при ігноруванні економічних інтересів свого потенційного 

конкурента. 

Такий стан транспортного ринку створює конфліктні ситуації, 

антагоністичні відносини між його суб’єктами. Конкурентне середовище 

рясніє безліччю різноманітних конфліктних ситуацій. Для того, щоб 

домогтися успіху в безкомпромісній конкурентній боротьбі, противники 

йдуть на своєрідну змагальність. Вони використовують свої грошові 

ресурси на рекламу, сервіс, вивчення тактичних і стратегічних дій 

конкурентів в надії, що ці витрати можуть у майбутньому окупитися. 
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Перед виробником продукції, у тому числі транспортної, стоїть 

завдання вибору найкращої комбінації випуску двох видів взаємозамінної 

у визначених розмірах продукції. При вирішенні такого завдання, 

пов’язаної з пошуком рівноважної точки, яка відображає компроміс 

між задоволенням попиту покупця, його бюджетними обмеженнями, 

доводиться ще враховувати виробничі можливості підприємства. Для 

транспорту ці обмеження виражаються потужністю транспортної 

системи – пропускної і провізної здібностями. 

Транспортний маркетинг охоплює всю сферу діяльності транспортних 

підприємств, пов’язану з перевезеннями вантажів, пасажирів і 

наданням супутніх послуг. 

Філософія маркетингу – це «підвищення якості життя». Насправді 

маркетинг являє собою систематизований підхід до управління 

господарською діяльністю підприємств з більш конкретним урахуванням 

мотивації праці та інтересів виробників і споживачів товарів і послуг. 

Саме тому об’єктивний синтез вітчизняних розробок у сфері 

аналізу, управління та планування і досягнень світової економічної 

думки сприятиме взаємному збагаченню, розвитку цього наукового 

напряму і його практичної реалізації на благо людей. 

Різні види транспорту, незалежно від виду власності, можуть по-

різному надавати послуги споживачам, утворюючи тим самим ринок 

транспортних послуг. Конкуренція між видами транспорту була завжди, 

хоча форми її реалізації були різні. І маркетинг потрібно використовувати, 

перш за все, в основній діяльності, як це запроваджено в розвинутих 

країнах. Особливо це необхідно зараз, коли відбувається спад обсягів 

перевезень, погіршується економічне становище транспортних під-

приємств. Тим більше, що при наявному надлишку транспортних 

ресурсів, продовжується несвоєчасне вивезення вантажів і незадовільне 

транспортне обслуговування споживачів. На транспорті в більшості 

випадків продовжує здійснюватися збутовий, а не маркетинговий 

підхід до реалізації транспортних послуг. 

 

2.2. Поняття транспортної послуги 

 

Розвинений ринок припускає наявність не тільки ринку товарів, але 

і ринку різноманітних послуг. При цьому ринок послуг розглядається 

як сфера обміну послугами, які є результатом праці підприємств 

невиробничої сфери. 

Ф. Котлер зазначає: «Послуга – це будь-який захід, діяльність або 

вигода, яку одна зі сторін може запропонувати іншій стороні і які в 

основному невловимі і не призводять до оволодіння будь-чим. 
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Виробництво послуг може бути, а може і не бути пов’язане з товаром в 

його матеріальному вигляді» [17]. 

Послугам властивий ряд відмінних характеристик, які необхідно 

враховувати в процесі маркетингової діяльності. 

В цілому всі види основної транспортної продукції можна вважати 

транспортними послугами, що характеризуються тими ж особливостями, 

що і будь-які інші послуги (невідчутність, невзаємозамінність, не 

збереженість, невіддільність від джерела, непостійність якості). 

Невідчутність послуг. Багато з послуг нематеріальні (неусві-

домлювальні), наприклад, послуги освітньої, культурної, розважальної 

сфер. Споживач такої послуги після її придбання розпоряджається 

знаннями, враженнями, відчуттями. Він не має речовинних доказів, а 

може спиратися лише на власні суб’єктивні уявлення. Ця властивість 

зумовлює підвищені вимоги до процесу диференціації попиту на 

послуги і різноманітності якісних характеристик. 

Транспортна послуга жорстко «прив’язана» до місця і часу, і тому 

вона невзаємозамінна, що обмежує внутрішньогалузеву конкуренцію 

на одному виді транспорту (наприклад, між залізницями). Така 

конкуренція може бути між видами транспорту або за наявності 

альтернативних шляхів сполучення в рамках одного і того ж виду 

транспорту (наприклад, автомобільного або повітряного). 

Незбереженість послуг. Послугу неможливо зберігати. Незбереженість 

послуг створює особливу форму їх виробництва – форму «споживчого 

виробництва». При цьому споживач заздалегідь оплачує вартість 

послуги, перш ніж одержує можливість оцінки рівня задоволення своєї 

потреби. Це викликає необхідність зміцнення довіри споживачів до 

виробника послуг (у т. ч. транспортних підприємств) і широкої 

пропаганди послуг. 

Неможливість складування і транспортування послуг. Ця 

властивість зумовлена незбереженістю послуг та їх невіддільністю від 

виробника. 

Невіддільність послуг від їх виробника. Якщо товар у його 

матеріально-речовинній формі існує незалежно від свого виробника, то 

послуга не має можливості відчужитися від нього. Транспортна 

послуга виробляється і споживається одночасно, що не дозволяє 

«накопичити» її із запасом і реалізувати потім на вигідних для 

транспорту умовах. У резерві можуть знаходитися тільки транспортні 

ресурси, зміст яких вимагає значних витрат, що також обмежує 

конкуренцію. 

Непостійність якості послуг. Якість послуг коливається в 

широких межах і залежить від якості праці виробників (особливо на 
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транспорті), їх компетентності, комунікабельності, доброзичливості, 

ввічливості та інших особистих якостей, а також від часу і місця 

надання послуг. 

Транспортна послуга володіє міновою вартістю, тобто здатністю 

обмінюватися на інші товари (бартер) і на гроші (у вигляді фрахту, 

зборів та ін.) 

Ціна транспортної послуги, як і на будь-якому іншому ринку, 

формується на основі співвідношення попиту та пропозиції на послуги. 

Ціна на транспорті виступає в специфічному вигляді провізної ставки, 

фрахтової ставки, тарифу, ціни квитка і т. д. Ціна наданої транспортної 

послуги збільшує ціну товару, що існувала до його переміщення. 

Транспортні послуги завжди схожі між собою, тому що вони 

безпосередньо пов’язані з процесом доставки. У той же час здійснюється 

доставка не повністю ідентичних об’єктів. Об’єктами транспортування 

можуть виступати вантажі, пасажири, багаж і вантажобагаж (на 

залізничному транспорті). В рамках вантажних перевезень можна 

окремо розглядати перевезення поштових відправлень, у рамках 

пасажирських – туристичні перевезення. Самі послуги, надані ринком 

транспортних послуг, різноманітні і можуть деталізувати ринок 

транспортних послуг. Крім того, наявність різних видів транспорту 

викликає можливість ще більшої конкретизації об’єктів транспортування. 

Транспортний процес відбувається у сфері обігу, що визначає зміну 

права власності на товар, що перевозиться, а також перехід ризиків 

втрати або пошкодження вантажу з продавця на покупця (термін 

товар використовується в договорах купівлі-продажу, а термін 

вантаж – у договорах перевезення). Транспортні послуги містять у 

собі операції, у ході здійснення яких товар готується до відправки і 

вантажиться в транспортний засіб, перевалюється з одного виду 

транспорту на інший (якщо це необхідно), зберігається в надійному 

місці, доставляється на місце призначення, вивантажується з 

транспортного засобу та здається одержувачу. 

Будь-яка послуга, виведена на ринок, поступово втрачає свою 

конкурентоспроможність і витісняється іншою, більш досконалої 

послугою. Цей процес зумовлений розвитком науково-технічного 

прогресу в галузі виробництва і надання послуг, зміною потреб 

споживачів, проявом конкурентних начал, властивих ринковій економіці. 

Період, протягом якого послуга має життєздатність на ринку і 

забезпечує досягнення цілей її виробника, називається життєвим 

циклом послуги. Тривалість життєвого циклу і його окремих стадій 

зумовлює рівень прибутковості підприємства послуг і його стратегічної 

перспективи. 
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Життєвий цикл послуги включає в себе кілька стадій, для кожної з 

яких характерно певне поєднання маркетингових заходів, що дозволяє 

виробникові послуг здійснювати стратегічні задуми і формувати 

тактику поведінки на ринку. Основним критерієм, що використовується 

при оцінці життєвого циклу послуги, є обсяг її реалізації, що 

забезпечує відшкодування всіх витрат, пов’язаних з виробництвом та 

реалізацією послуги, і отримання запланованого прибутку. 

Концепції маркетингу у сфері послуг перегукуються з відповідними 

концепціями товарного. Вони лише підкреслюють особливості виробництва 

послуг, їх характеру та умов реалізації. До них відносяться концепції: 

– вдосконалення діяльності підприємства послуг; 

– вдосконалення послуг; 

– інтенсифікації комерційної діяльності; 

– традиційного маркетингу; 

– соціально-етичного маркетингу. 

Попит споживачів на послуги визначається рядом факторів. 

Перша група чинників – економічні. Найважливішим показником 

економічної доцільності отримання тієї чи іншої послуги від конкретного 

її пред’явника є підвищення прибутковості на одиницю капіталовкладень. 

Другий показник попиту даної групи – це вартість послуги, зниження 

якої дозволяє споживачеві підвищити прибутковість своїх збутових 

операцій або знизити ціну продукції з метою розширення ринку.  

Друга група чинників – характер організації виконання послуг 

(своєчасність, безпека, комфорт і т. д. перевезення вантажів і пасажирів). 

Зацікавленість споживача послуг у стабільності взаємовідносин з 

транспортним підприємством є одним із факторів мотивації попиту, 

коли клієнт підтримує довгострокові зв’язки з надійним перевізником. 

Попит на послуги, як і на будь-який інший товар, являє собою 

частину потреби в послузі, забезпечену грошовими коштами покупців, 

або платоспроможну потребу. Попит є сполучною ланкою між 

виробництвом і споживанням, це визначає необхідність його вивчення, 

аналізу та прогнозування в маркетинговій діяльності підприємства. 

Основне завдання транспорту – повне задоволення потреб 

промисловості, сільського господарства і населення в перевезеннях як 

за обсягом, так і за якістю. 

Якість транспортних послуг, пов’язаних з перевезеннями, 

проявляється: 

– у забезпеченні безпеки руху; 

– скорочення термінів доставки вантажів і пасажирів; 

– дотриманні регулярності перевезень; 

– підвищенні рівня комфорту; 
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– забезпеченні повного збереження перевезених вантажів; 

– досягненні більш високої економічності перевезень. 
Інтегральний показник якості транспортної послуги kуі має 

індексну форму і з урахуванням рекомендацій [4, 22] може бути 
визначений за такою формулою:  

ni

i

k

k

1

i

ni

1i

уii

уи

β

β

,   (2.1) 

де βі – ваговий коефіцієнт, що враховує місце приватного i-го елемента 
якості в послідовності, ранжируваного за ступенем значущості; n – 
число елементів якості послуги (вартість перевезення, швидкість 
доставки, збереження вантажу, порядок оформлення документів, 
комплексність послуг і т. п.) ; kуі – показник якості i-го елемента. 

Ваговий коефіцієнт βі визначається за формулою: 

βі= 12i
i

,  (2.2) 

де i – номер варіанта в ранжованій послідовності. 
Успішна діяльність підприємств транспорту на ринку транспортних 

послуг, де на сьогодні загострюється конкуренція з іншими видами 
транспорту, відбувається спад виробництва і перевезень, можлива 
лише за умови, коли продукції конкретного підприємства транспорту 
будуть притаманні всі бажані для клієнтури параметри, будуть 
враховувані їх реальні потреби. 

 

2.3. Сегментація ринку транспортних послуг 
 

2.3.1. Основні поняття 
 

Сегментація – це процес розподілу загальної сукупності 
споживачів на окремі групи (сегменти) за певними ознаками, які в тій 
чи іншій мірі визначають мотиви їх поведінки на ринку. 

Необхідність подібної сегментації пояснюється тим, що успіх будь-
якого транспортного підприємства залежить насамперед від правильного 
вибору «свого» клієнта, зони і виду діяльності, на які і буде орієнтована 
його виробнича програма. 

Для реалізації стратегії поведінки на ринку транспортних послуг 
працівникам маркетингової служби транспортного підприємства 
необхідно знати і враховувати всі особливості вимог клієнтури в 
кожному сегменті. 
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Зазвичай сегментація ринку транспортних послуг проводиться за 

трьома групами ознак: за типами споживачів, видами послуг і 

основним конкурентом. Але в умовах ринкових відносин такого 

традиційного поділу недостатньо. Для розширення і завоювання нових 

ринків необхідно більш глибоке вивчення мотивації попиту на 

транспортні послуги та способів його задоволення. 

Необхідний облік усіх факторів, що відображають систему 

споживчих переваг і технічні параметри транспортних послуг, за 

допомогою яких можуть бути задоволені запити вантажовласників. Це 

стосується насамперед якості транспортного обслуговування споживачів. 

У цьому разі кращим є запропоноване Інститутом комплексних 

транспортних проблем позиціонування вантажів за терміновістю 

доставки (рівномірна, гарантована, швидкісна та індивідуальна). 

Таке групування дозволяє визначити розміри найбільш характерних 

вимог споживачів і розробити конкретні заходи щодо їх задоволення 

(формування технологічних маршрутів, організація швидкісних 

вантажних поїздів, розвиток спеціалізації рухомого складу тощо). 

Представляє інтерес запропонована проф. Комаровим А. В. [24] 

класифікація (сегментація) вантажів за якістю їх перевезень. Це 

вантажі, які потребують: 

– регулярності, рівномірності доставки при загальних умовах 

перевезень (в основному паливно-сировинні); 

– гарантованої доставки до визначеного терміну (в основному 

комплектів виробів та обладнання); 

– великій швидкості доставки (швидкопсувні, гостродефіцитні); 

– особливих, індивідуальних умов перевезень (негабаритні, 

отруйні, вибухонебезпечні та ін.) 

З огляду на наведене вище, слід зауважити, що відображення цих 

якісних характеристик перевезення вантажів, хоча і за досить 

збільшеною класифікацією, в документах економічного обстеження 

районів тяжіння залізниць при визначенні попиту на перевезення з 

одночасним встановленням диференційованих за кожним сегментом 

якості тарифами сприяло б кращому задоволенню вимог споживачів 

транспортної продукції та підвищенню прибутковості транспортних 

підприємств. 

Аналіз споживчих переваг, мотивів попиту споживачів дозволяє 

виявити пріоритети в ресурсних потребах транспорту. Залежно від 

того, що більше потрібно споживачам – збільшення швидкості 

доставки або доставка вчасно і без втрат – значною мірою визначає, 

що потрібно розвивати – швидкісну магістраль або більше 

закуповувати спеціалізованого рухомого складу (вагонів, автомобілів 
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тощо), налагодити безперебійний ритм роботи чинних ліній. До цього 

часу цими питаннями мало цікавилися або їх вирішували вольовим 

порядком, без наукових обґрунтувань. 

Перша важлива задача маркетингового аналізу. Враховуючи 

майже постійний дефіцит у задоволенні залізничних перевезень, 

маркетологів мало зацікавив аналіз третьої групи ознак сегментації 

ринку транспортних послуг (за основними конкурентами). Декларація 

«єдиної транспортної системи» завжди залишалася благим побажанням. 

Цивілізований ринок вимагає на основі конкуренції між видами 

транспорту здійснити дійсно взаємовигідну транспорту і споживачам 

взаємодію видів транспорту. Саме ринок, а по суті споживач з часом 

«усуне» нераціональні паралельні і зустрічні перевезення, обравши 

найбільш дешеву схему транспортування вантажу. У зв’язку з цим при 

обстеженні необхідно провести опитування споживачів із виділення 

ними тих видів транспорту, які є вигідними для них із зазначенням 

ознак переваги (таблиця 2.1). 
 

Таблиця 2.1  

Порівняльна оцінка споживачами факторів 

конкурентоспроможності видів транспорту  

за п’ятибальною шкалою 
 

Фактори 

конкурентоспро-

можності 

Види транспорту 

Заліз-

ничний 

Автомо-

більний 

Річко-

вий 

Морсь-

кий 

Трубопро-

відний 

Повітря-

ний 

Потенційне 

різноманіття 

(універсальність) 

транспортних 

послуг 

4 5 3 3 2 4 

Терміновість і 

порядок 

оформлення 

заявок та інших 

документів на 

перевезення 

вантажів 

4 5 4 4 5 5 

Цілорічне 

функціонування 5 5 2 3 5 4 

Не залежать від 

погоди 
5 4 1 2 5 2 

Швидкість 

доставки вантажів 4 4 3 3 3 5 

Надійність доставки 

(безаварійність) 4 4 4 4 4 4 
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Закінчення табл. 2.1 
Збереженість 

перевезень 

вантажів 

3 4 4 4 5 5 

Якість 

транспортних 

послуг 

4 4 4 4 5 5 

Можливість 

масових 

перевезень 

5 3 4 4 5 3 

Ціна перевезень 

вантажів 5 4 5 4 5 4 

Своєчасність 

подачі рухомого 

складу під 

вантажні операції 

4 4 4 4 5 4 

Наявність 

технологічних 

резервів 

3 4 3 3 3 5 

Можливість 

відправлення 

вантажів за 

пред’явленням 

4 5 4 4 2 4 

Постановка 

реклами послуг 3 4 4 4 3 5 

Імідж 

транспортних 

компаній 

4 5 4 5 5 5 

Разом балів 
61 64 53 55 62 64 

 

Наведені в таблиці 2.1 можливі оцінки споживачів свідчать про 

найбільш високу конкурентоспроможність автомобільного, повітряного і 

трубопровідного транспорту. Однак ці оцінки необхідно також 

сегментувати за споживачами. Очевидно, що для споживачів масових 

паливно-сировинних вантажів ці оцінки зсунуться у бік залізничного 

транспорту. Разом з тим такі незалежні оцінки дають можливість 

видам транспорту «підтягнутися», звернути особливу увагу на ті 

фактори, за якими вони втрачають конкурентоспроможність. 

Враховуючи результати проведених досліджень транспортникам 

разом із вантажовласниками необхідно провести спільний аналіз 

відповідності вимогам споживачів наданих транспортом послуг за 

обсягом, вигляду і якості та вироблення (уточнення) узгоджених 

нормативів їх якості. Одночасно можливе ухвалення рішення про 

введення договірних тарифів на послуги підвищеної якості. 
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Другим важливим завданням маркетингового аналізу є 

виявлення рівня незадоволеного попиту на транспортні послуги. 

Обробка реквізитів опитувальних анкет дозволяє виявити залишки 

невивезених вантажів, виконання термінів доставки і ритмічність 

(рівномірність) перевезень, а також рівень збереження перевезених 

вантажів. При цьому необхідно виявити не тільки явні, наявні залишки 

невивезених вантажів, але і так званий прихований (відкладений) 

попит, тобто те, що могло б бути вироблено і вивезено, але обмежується 

транспортними ресурсами. Це ж стосується і своєчасності перевезень 

та інших транспортних послуг. 

Сума набраних видами транспорту балів є узагальненим 

(інтегрованим) показником якості транспортного обслуговування 

споживачів (Ко), виражає рівень задоволення попиту на транспортні 

послуги (з основної діяльності транспорту) і є найважливішим 

зовнішнім показником його ефективності, привабливості чи іміджу.  

І, нарешті, третім і найбільш важливим завданням маркетингового 

аналізу результатів економічного обстеження є визначення ємності 

ринку транспортних послуг, на основі якого розробляються реальні 

плани перевезень вантажів, які у свою чергу є вихідною базою для 

розробки всіх інших частин плану роботи транспортних підприємств. 

На основі обробки даних обстеження визначають: 

– конкретні показники обсягів перевезень вантажів (відправлення і 

прибуття) за встановленою номенклатурою, тимчасових інтервалах (на 

ближчу перспективу) і вантажовідправникам; 

– обсяги перевезень вантажів іншими видами транспорту, в т. ч. 

у змішаному повідомленні; 

– тенденції зміни попиту на перевезення вантажів видами 

транспорту регіону; 

– тенденції змін у розміщенні та обсягах виробництва продукції 

споживачами району тяжіння транспортних підприємств; 

– стан і перспективи технічного розвитку транспортних 

ресурсів; 

– економічний стан і перспективи ресурсозбереження, раціона-

лізації виробництва та підвищення прибутковості перевезень. 

На основі цих даних здійснюється прогнозування перевезень 

вантажу на більш далеку перспективу (на 5 і 10 років). Для цього 

можуть бути використані відомі методи регресивного та кореляційного 

аналізу, екстраполяції часових рядів та евристичного прогнозування на 

базі експертних оцінок. Для усунення неточностей результатів, які 

можуть дати застосування цих методів, пропонується визначення 

прогнозів попиту на перевезення вантажів проводити не за загальними 
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обсягами по транспортному підприємству, а за розмірами 

індивідуального попиту конкретних підприємств-вантажовласників. 

Кінцевий загальний попит встановлюється як сума індивідуальних 

розмірів прогнозованого попиту з урахуванням частки обстеженого 

сегмента ринку транспортних послуг. 

Отримані в результаті економічного обстеження матеріали про 

розміри відправлення і прибуття вантажів дозволяють розробити 

повний транспортно-економічний баланс району тяжіння 

транспортного підприємства. Узагальнені матеріали обстеження 

передаються у відповідні міністерства, де є можливість не тільки 

отримати кінцеві дані про майбутні перевезеннях, але й проводити 

оптимізацію транспортно-економічних зв’язків з метою: 

– встановлення загальних розмірів транспортної роботи та 

ресурсних потреб видів транспорту; 

– визначення завантаження мережі за окремими напрямками і 

виявлення потреби в розвитку пропускної спроможності окремих 

ліній; 

– розрахунку розмірів транзитних вантажопотоків за регіонами; 

– розробки схем нормальних напрямків вантажопотоків та 

виявлення нераціональних перевезень; 

– розрахунку розмірів передачі (у тоннах і вагонах) за 

стиковими пунктами доріг; 

– визначення величини розподілених доходів за дорогами 

мережі. 

Однак головна цінність економічного обстеження районів 

тяжіння транспортних підприємств полягає у формуванні реального 

попиту на перевезення вантажів, можливості виявити нові транспортні 

ринки, підвищувати конкурентоспроможність транспортних підприємств 

і покращувати їх фінансове становище. 

 

2.3.2. Фактори, що враховуються при сегментації підприємств-

споживачів транспортних послуг 

 

Сегментація та аналіз кожного підприємства-споживача комплексу 

транспортних і супутніх послуг (КТіСУ) відповідно до рекомендацій 

[26] проводиться з урахуванням таких факторів: 

– види транспорту, використовувані підприємством-споживачем 

послуг для забезпечення своєї постачальницько-збутової діяльності, 

необхідні для того, щоб транспортне підприємство визначило: чи є 

йому тут місце і за який розмір сегмента ринку він може вступити в 

конкурентну боротьбу; 
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– економічний або географічний регіон, до якого належить 

споживачі продукції, який необхідний для визначення територіальних 

ділянок ринку (населений пункт, місто, район, область, республіка); 

– технологічний процес, застосовуваний на підприємстві-

споживачі. Необхідний для того, щоб транспортне підприємство 

визначило вподобання споживача послуг, тобто який комплекс послуг, 

окрім транспортування вантажу, може надати клієнтові. Чим більший 

перелік транспортних послуг будуть запропоновано підприємством, 

тим більш значним будуть його позиції у клієнтів; 

– номенклатура і характеристика отримуваних і відправлених 

вантажів. Необхідна для визначення марок і моделей рухомого 

складу використовуваного для освоєння даного ринку послуг; 

– обсяги отримуваних і відправлених вантажів, у тому числі за 

напрямками перевезень, необхідні для визначення розміру ринку 

транспортних послуг у цілому; 

– партійність і періодичність відправлень, службовці для того, 

щоб транспортне підприємство змогло визначити розмір частин ринку 

(контейнерні, дрібні відправки тощо), провести вибір транспортних 

одиниць, а також типорозмірів контейнерів, піддонів та ін.; 

– спосіб виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, 

необхідний для того, щоб транспортне підприємство визначило час, 

який буде витрачатися на вантажно-розвантажувальні роботи, і 

відповідно до цього розрахавати продуктивність рухомого складу і 

доходи від його роботи, а також за необхідності (доцільності) 

запропонувати свої послуги з організації вантажно-розвантажувальних 

робіт; 

– наявність і тип інженерно-складських облаштувань під-

приємства-споживача і режим його роботи, потрібні для того, щоб 

транспортне підприємство визначило умови роботи свого рухомого 

складу на території підприємства-споживача послуг, виявило його 

вподобання і запропонувати більш широкий перелік послуг, 

наприклад, по складській переробці вантажів; 

– регулярність перевезень, необхідна для того, щоб транспортне 

підприємство окреслило перспективи роботи в даному сегменті ринку 

в різні періоди року; 

– незадоволений попит у підприємства-споживача, необхідно, 

щоб сформувати свої наміри і ухвалити рішення для освоєння вільного 

сегменту ринку; 

– форма юридичних взаємовідносин між підприємством-

споживачем і транспортним підприємством, необхідна для того, щоб 

транспортне підприємство змогло визначити перевагу споживачам 
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послуг певної форми взаємин (конкретна, річна або сезонна, замовна, у 

вигляді оренди та ін.) 

Знання факторів сегментації підприємств-споживачів робітниками 

транспортного підприємства дозволить їм на етапі входження в 

ринкові відносини правильно визначити своє місце, об’єктивно 

оцінити свої можливості і вигоди, а в подальшому, використовуючи 

знання з теорії та практики маркетингу, зміцнювати свої позиції на 

ринку. 

Сегментація споживачів транспортно-експедиційних послуг за 

виробничо-економічними факторам характеризує в основному 

кількісну структуру попиту підприємств-споживачів на ці послуги. 

Сегментація споживачів відповідно до якісної структури їх попиту 

проводиться за критеріями форми обслуговування, виду обслуговування 

та виду послуг. 

Така сегментація дозволяє виділити наступні можливі сегменти 

підприємств-споживачів, що орієнтуються: 

– на рівень обслуговування, що надається при централізованих 

перевезеннях, коли автотранспортні підприємства вивозять вантажі з 

об’єкта транспортного обслуговування, в повному обсязі надають 

наступний набір послуг: прийом, транспортування, супровід, охорону і 

здачу вантажу. Все інше виконується клієнтурою; 

– першу форму транспортного обслуговування, однак авто-

транспортні підприємства будуть при цьому поряд із централізо-

ваними перевезеннями виконувати завезення вантажів на об’єкт 

транспортного обслуговування, а також послуги з оформлення 

документів і виробництва платіжно-розрахункових операцій; 

– другу форму обслуговування, але автопідприємства при цьому 

додатково будуть виконувати для об’єкта транспортного обслуговування 

послуги з навантаження і відвантаження вантажів; 

– третю форму обслуговування, але автопідприємства при цьому 

додатково будуть виконувати для об’єкта транспортного обслуговування 

складські послуги; 

– посередницький вид обслуговування; 

– повне комплексне обслуговування. 

Наведена сегментація підприємств-споживачів за якісними характе-

ристикам зслуговування зумовлюється тим, що концепція розвитку 

підсистеми вантажного транспорту передбачає поетапне освоєння 

форм обслуговування вантажовласників з виходом на комплексне 

обслуговування і подальше створення транспортно-розподільчих 

систем. Це пов’язано з тим, що на сьогодні вантажно-розвантажувальні 

засоби та складські приміщення в основному є власністю вантажо-



Маркетинг транспортних послуг 

 

30 

власників, а значить припускає надання їх транспортниками в оренду з 

подальшим викупом, створення нових сучасних терміналів, спільних 

підприємств і т. д. 

 

2.3.3. Фактори, що враховуються при сегментації споживачів 

транспортних послуг, що надаються населенню 

 

При сегментації споживачів комплексу транспортних і супровідних 

послуг, що надаються транспортними підприємствами населенню, 

використовуються наступні ознаки [26]: 

– адміністративно-територіальні, які визначають розміри 

поточного і перспективного попиту серед населення різних областей, 

районів республіки, а також дозволяють диференціювати попит за 

групами споживачів залежно від місцевості проживання (міські, 

сільські і т. д.); 

– демографічні, до яких відносяться: чисельність населення, 

середній розмір сім’ї, середньорічна народжуваність і смертність, 

середньорічне число зареєстрованих шлюбів. Ознаки «чисельність 

населення» і «середній розмір сім’ї» застосовують спільно з іншими 

групами ознак, зокрема, до адміністративно-територіальних, для 

визначення коефіцієнтів попиту в розрахунку на 1000 сімей на рік. За 

допомогою ознак «середньорічна народжуваність і смертність», 

«середньорічне число зареєстрованих шлюбів» можна оцінити попит 

населення, пов’язаний з ритуальними обрядами; 

– соціально-економічні, до яких відносяться: обсяг продажу 

товарів, обсяг здаваної в експлуатацію житлової площі, число 

виділених дачних ділянок і ділянок під будівництво індивідуальних 

будинків, обсяг продажу палива та продуктів на колгоспних ринках. 

Сегментація споживачів за цими критеріями дозволяє знайти такі види 

попиту, як перевезення товарів з торговельної мережі, перевезення 

домашніх речей, будматеріалів, палива, сільгосппродуктів і т. п.; 

– економічні, що визначають залежність попиту населення на 

різні види сервісу від рівня тарифів на них, а також від рівня різних цін 

на товари народного споживання. З їх допомогою визначається попит 

(у грошовому вираженні) на перераховані вище види послуг; 

– майнові, які визначають відмінності в попиті різних за рівнем 

доходів верств населення: сім’ї з високим рівнем доходів, середнім і 

рівнем доходів нижче середнього. Застосування цього критерію 

дозволяє диференціювати попит населення на транспортні послуги з 

урахуванням переваг різних за рівнем доходів верств населення. 
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Для оцінки потреб населення у транспортно-експедиційних 

послугах використовують показники кількості послуг і обсягу доходів 

від їх реалізації. 

Основний зміст робіт з аналізу виробничої діяльності автотранспортних 

підприємств зводиться до дослідження номенклатури вантажів, видів 

тари і упакування, обсягів перевезень, партійності відправок, 

застосовуваного рухомого складу, технології та організації перевезень 

реалізованої продукції, організації вантажно-розвантажувальних і 

транспортно-складських робіт. При цьому вирішуються наступні 

завдання: 

– визначається обсяг вивезення в розрізі виділеної номенклатури 

вантажів і клієнтури; 

– аналізується партійність і періодичність всіх видів відправок 

автомобільним транспортом; 

– аналізується розподіл обсягу вивезення вантажів між видами 

транспорту (залізничний, автомобільний, річковий, повітряний); 

– аналізується розподіл обсягу вивезення вантажів автотранспортом 

загального користування та відомчим транспортом у міському, 

передміському і міжміському сполученні; 

– визначається рівень централізованих перевезень; 

– аналізується існуюча організація і технологія перевезень вантажів; 

– аналізуються собівартість, прибуток, тарифи; 

– аналізуються склад наданих послуг, можливості і труднощі в 

розширенні номенклатури. 

 

2.4. Формування попиту на транспортні послуги 

 

Комплекс маркетингу включає двоєдиний процес: 

– ретельне вивчення існуючого ринку; 

– активний вплив на попит і формування споживчих вподобань. 

Завданням маркетингу є не тільки задоволення потреб споживача, 

але і створення таких умов, щоб в нього було бажання знову 

звернутися до продукції або послуг цього продавця (виробника). Для 

транспортних підприємств це означає, що вони не тільки повинні 

відмінно обслуговувати клієнта, але і запропоновувати нові види 

послуг або підвищувати їх якість настільки, щоб у споживача виникло 

бажання і надалі звернутися саме до даного підприємства, виду 

транспорту. Очевидно, що зробити це непросто. Саме тому необхідне 

проведення цілого комплексу маркетингових заходів із глибокого 

вивчення транспортного ринку, вдосконалення технології транспортних 

послуг, реальному підвищенню їх якості, розробці нових, додаткових 
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видів послуг, розвитку реклами і стимулювання споживачів, 

діагностування і прогнозування попиту, а можливо, і деякої диверси-

фікації (концентричної, горизонтальної або конгломеративної) 

транспортного виробництва. 

Концентрична диверсифікація передбачає випуск товарів і надання 

додаткових послуг, схожих з товарами або послугами основного 

виробництва в розрахунку на те, що ними зацікавляться нові групи 

споживачів (організація туристичних поїздів, введення диференційованих 

швидкостей руху вантажних поїздів, пришвидшена доставка, здача в 

оренду поїзних шляхів, пакгаузів та місць загального користування 

тощо). 

Горизонтальна диверсифікація означає випуск нових товарів і 

надання послуг, що не мають відношення до даного виробництва 

(організації відеосалонів, магазинів обслуговування пасажирів, 

обмінних пунктів валют тощо), але пов’язаних з обслуговуванням 

власних клієнтів. 

Конгломератна диверсифікація полягає у виробництві товарів та 

наданні послуг, ніяк не пов’язаних з основним виробництвом (випуск 

товарів народного споживання, ремонт побутової техніки тощо) і 

призначених для нових груп клієнтів. 

Увесь цей комплекс заходів можна назвати системою формування 

попиту на транспортні послуги транспортними підприємствами. 

Найбільш важливою і трудомісткою частиною процесу формування 

попиту на транспортні послуги є аналіз транспортного ринку та 

економічне обстеження районів тяжіння транспортних підприємств. 

Комплексний аналіз транспортного ринку є відправним пунктом 

маркетингового дослідження і розрізняється за видами діяльності, 

ступенем охоплення ринку, періодами проведення і глибиною 

тимчасового горизонту прогнозу. 

За видами діяльності розрізняють ринки: вантажних перевезень, 

пасажирських перевезень, підсобно-допоміжної діяльності транспортних 

підприємств. 

За ступенем охоплення розрізняють ринки: 

– глобальний (світова транспортна система, наприклад, для 

морського і повітряного транспорту); 

– загальнодержавний або міждержавний (у масштабі території 

РБ або країн СНД, наприклад, на мережі залізниць); 

– регіональний (у межах економічного району, великого регіону 

або адміністративного утворення – республіки, області, краю); 

– локальний (у районі тяжіння залізниці, відділення дороги, 

станції, автотранспортного підприємства, пароплавства); 
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– спеціальний або вибірковий, який охоплює певну частину, 

полігон або напрямок транспорту, перевезення окремого роду вантажу 

або виду сполучення пасажирських перевезень (приміських, далеких, 

міжобласних, зарубіжних, туристичних). 

За періодичністю проведення аналізу транспортного ринку 

розрізняють: 

– регулярний, плановий аналіз, проведений через заздалегідь 

встановлені проміжки часу (один раз на рік, один раз на два роки, один 

раз на п’ять років і т. д.); 

– періодичний або ситуаційний аналіз, проведений періодично 

по мірі зміни економічної ситуації на ринку; 

– оперативний аналіз, який передбачає постійне стеження за 

ринковою кон’юнктурою. 

За глибиною тимчасового горизонту прогнозу аналіз ринку 

поділяють: 

– короткостроковий (не більше року); 

– середньостроковий (до 2-5 років); 

– довгостроковий (до 5-10 років і більше). 

Аналіз транспортного ринку проводять на основі маркетингової 

інформації, яку можна розділити на первинну і вторинну, внутрішню і 

зовнішню, а також інформацію, що отримується в результаті спеціальних 

маркетингових досліджень (обстежень). 

Первинна інформація отримується на основі заявок і замовлень 

вантажовідправників та інших споживачів транспортних послуг, а 

також контрактів і договорів транспортних підприємств з клієнтурою 

щодо її обслуговування. Це дуже цінна інформація, оскільки вона 

містить конкретні запити споживачів за кількістю та якістю транспортних 

послуг (наприклад, місячний розгорнутий план перевезень вантажів 

форми ГУ-12 на залізницях). 

Вторинна інформація являє собою звітні дані щодо виконаних 

перевезень, офіційні статистичні дані, матеріали різних публікацій, 

рекламних видань тощо. На залізницях це, наприклад, звіти про вантажну 

роботу (ГО-1), навантаження порід (ГО-2), станційні відправлення 

(ЦО-11), міжрайонний обмін вантажів (ЦO-16) та інші. Ця інформація 

може бути використана на стадії попередніх досліджень. 

Внутрішня і зовнішня інформація розрізняється джерелами отримання 

і змістом матеріалів. З внутрішньої інформації необхідно отримати 

дані про роботу транспортних підприємств, їх технічний та фінансовий 

стан, перспективи розвитку транспортних ресурсів. Матеріали зовнішньої 

інформації містять дані про розміщення і розвиток продуктивних 

сил, окремі галузі і підприємства, технічний стан та сферу діяльності 
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інших видів транспорту, а також про урядові рішення, що мають вплив 

на динаміку попиту на транспортні послуги. 

Перераховані вище види маркетингової інформації збираються 

«кабінетним» способом на основі вивчення існуючих матеріалів, 

публікацій, рекламних добірок, бесід, телефонних переговорів тощо. 

Достовірність цієї інформації не завжди надійна і, головне, мало дає 

перспективного матеріалу. У зв’язку з цим найбільш важливою для 

формування попиту на транспортні послуги є інформація, що 

отримується в результаті спеціальних економічних досліджень районів 

тяжіння транспортних підприємств. Ця робота виконується шляхом 

анкетного опитування споживачів транспортних послуг. 

Завданням цього обстеження є оцінка ємності транспортного ринку, 

встановлення тенденцій його розвитку, визначення якісних запитів на 

транспортне обслуговування споживачів, а також вивчення сфер 

діяльності конкуруючих видів транспорту. 

Для проведення економічного обстеження (повного або часткового) 

складається спеціальна програма проведення цих робіт (рис. 2.1) у 

вигляді послідовних етапів аналітичних досліджень фахівцями. 

При розробці анкет-опитувань споживачів слід враховувати, що 

вони повинні бути досить лаконічними і ясними, їх зміст повинен носити 

поважний характер до споживача, а також можливо стимулювання 

кореспондентів за правильні та повні відповіді на запитання анкети. В 

анкетах повинні бути вказані обсяги і пункти відправлення і прибуття 

за видами вантажів, типами рухомого складу, умов виконання 

вантажних робіт, тари та упаковки, період і терміни доставки тощо. 

Важливим питанням є встановлення оптимальних меж місцевих і 

транзитних районів тяжіння транспортних підприємств з урахуванням 

можливого обслуговування споживачів різними видами транспорту. 

На цей рахунок існує велика кількість методів визначення ефективності і 

сфер застосування різних видів транспорту (за тарифами, наведеними 

витратами, швидкості доставки тощо). При цьому не можна вважати, 

що наявність під’їзної залізничної колії у вантажовласника автоматично 

«тягне» його до залізниці. У ряді випадків необхідні спеціальні розрахунки. 

Для виявлення мотивів попиту і якісних вимог до транспортних 

послуг доцільно введення додаткових легко заповнюваних анкет-

опитувань, що передбачають вказівку клієнтурою (знаком «+» або «-») 

значущість таких факторів, як швидкість доставки, гарантованість доставки 

до певного терміну, збереження вантажу, провізна плата, швидкість 

оформлення провізних документів, цілорічність і незалежність від 

погодних умов транспортного обслуговування, масовість перевезення, 

трудомісткість і вартість вантажно-розвантажувальних робіт, можливість 
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відправлення вантажу за пред’явленням, постановка реклами тощо. 

Обробка результатів цих анкет дасть можливість визначити споживчі 

вподобання, намітити заходи із впровадження нових технологій і 

розширення номенклатури послуг. В анкетах також бажано з’ясувати 

фінансове становище клієнтури, її платоспроможність, перспективи 

розвитку виробництва і перевезень, організаційну структуру тощо. 
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Розробка програми та анкет-опитувань маркетингових 

досліджень ринку 

Вивчення економіки та 

інфраструктури району тяжіння і 

уточнення меж цих районів 

Поширення анкет-опитувань і збір 

інформації про обсяги перевезень і 

вимог споживачів до їх якості 

Аналіз та обробка отриманої інформації 

Сегментування транспортного ринку і визначення попиту 

на комплекс транспортних і супутніх послуг 

Розробка заходів із збільшення 

обсягів перевезень 

Розробка заходів із розширення 

номенклатури і якості 
транспортних послуг 

Планування та прогнозування перевезень, 

визначення витрат і доходів транспортних підприємств 
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проводиться сегментація транспортного ринку, тобто групування 

потенційних споживачів транспортних послуг, що розрізняються за 

своїм вимогам до перевезень. Взагалі транспорт кожен раз не 

створюється знову, він вже існує, як існує сфера (район) тяжіння 

транспортного підприємства. Саме тому процес сегментування 

транспортного ринку полягає в уточненні нових вимог клієнтури до 

умов перевезення. 

Практично залізничні станції і вузли, річкові порти мають 

усталену, традиційну клієнтуру. Разом з тим конкуренція з іншими 

видами транспорту, зниження обсягів перевезень викликають 

необхідність по-новому поглянути на усталені зв’язки і межі районів 

тяжіння. Адже головне не те, що ми думаємо про «свій» транспорті, а 

те, що клієнти думають про нас. У зв’язку з цим сегментування 

транспортного ринку – це саме той випадок, коли треба повернутися 

обличчям до споживача, тому результати обстеження можуть бути і 

несподіваними. 

Питання про істотність критеріїв (ознак) групування сегментації 

ринку в кожному випадку вирішується по-різному. Якщо потреби 

будь-якого єдиного споживача досить унікальні, то він може 

розглядатися як окремий сегмент. У теорії маркетингу критерії 

сегментації ринку умовно об’єднуються в три основні групи: 

– за типами споживачів; 

– видах товарів і способам їх споживання; 

– основним конкурентам. 

Зазвичай споживачі групуються за родами вантажів, якістю перевезень, 

видам відправки і «чутливістю» до провізної плати. Становить великий 

інтерес групування споживачів за якістю транспортного обслуговування, 

що вимагає: 

– регулярності або рівномірності доставки вантажів при 

загальних умовах транспортування (в основному це паливно-

сировинні вантажі); 

– гарантованої доставки вантажів до певного терміну (це, як 

правило, комплектуючі вироби та обладнання); 

– термінової доставки вантажів (швидкопсувні і гостродефіцитні 

вантажі): 

– особливих індивідуальних умов перевезень (негабаритні, 

отруйні, вибухонебезпечні вантажі). 

Таке групування дозволить приділити більш серйозну увагу 

кожному з цих сегментів, виробити відповідний комплекс якісних 

стандартів, краще обслужити споживачів, а також точніше відобразити 

необхідні витрати в тарифах на перевезення. 
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Набір ознак сегментації ринку транспортних послуг (перевезень 

вантажів) за їх видам і способам задоволення споживачів представлено 

на рис. 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.2. Ознаки сегментації транспортних послуг за їх видами  

та способам задоволення потреб 
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швидкостей руху, організації нових технологій (інтермодальних і 

контрейлерних) перевезень, освоєння концентричній диверсифікації 

тощо. 

Вибравши найбільш привабливі сегменти ринку, транспортні 
підприємства здійснюють позиціонування транспортних послуг, що 

означає забезпечення їм такого положення на ринку, яке чітко відрізняло 
б їх конкурентноспроможності порівняно з послугами конкурентів. Для 
цього розробляється відповідний комплекс маркетингу, що забезпечує 
привабливість і перевагу цих послуг за повнотою і вартістю 

обслуговування, рекламу тощо. Актуальним питанням є вироблення 
певної культури або стилю обслуговування клієнтури, усунення ще 
зберігаються у нас серед працівників транспорту бюрократизму, 

грубощів і формалізму. 
Результати обробки та узагальнення маркетингового обстеження 

повинні містити: 

– коротку характеристику районів тяжіння транспортних 
підприємств в адміністративному, географічному, демографічному та 
інших відношеннях; 

– аналіз розміщення і перспективи розвитку продуктивних сил 

району тяжіння за основними вантажними галузями; 
– обсяги відправлення і прибуття вантажів по основних пунктах, 

а також «шахматку» транспортно-економічних зв’язків за основними 

вантажам; 
– результати сегментації ринку транспортних послуг, нові 

найбільш важливі вимоги клієнтури і прогноз або тенденції зміни 

попиту на перевезення; 
– аналіз транспортної забезпеченості регіону та роль видів 

транспорту в обслуговуванні клієнтури; 
– аналіз ресурсного забезпечення розглянутого виду транспорту 

(наприклад, залізниці) для задоволення потреб у транспортних 
послугах та пропозиціях щодо проведення інвестиційної політики; 

– напрямки цінової стратегії для збереження та розширення 

ринку транспортних послуг; 
– пропозиції щодо розвитку рекламних, організаційно-

економічних та інших заходів, які стимулюють попит на перевезення і 
додаткові послуги споживачам з метою підвищення рентабельності 

роботи транспортних підприємств. 
Цей матеріал у вигляді пояснювальної записки з додатками 

результатів обробки анкет опитування передається керівництву і у 

вищі органи для організації ефективної роботи транспорту. 
На основі матеріалів обстеження можуть бути розроблені також 

оптимальні схеми руху товару за основними видами вантажів для 
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окремих об’єднань споживачів та фінансово-промислових груп, які 

забезпечують економію транспортних витрат клієнтури і могли б бути 
використані при укладанні господарських договорів і товарних угод на 
біржах, наприклад, щодо паливно-сировинних та інших масових 

вантажів. Ці схеми можуть бути використані також при укладанні 
взаємовигідних контрактів (договорів) транспортних підприємств з 
клієнтурою, для забезпечення зниження поточних витрат транспорту 

та економії транспортних ресурсів. 


