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ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СТОСОВНО ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

МЕТА 

 

Вивчити досвід роботи в галузі проектування 

транспортного обслуговування на підприємстві 

Дослідити комплекс витрат, пов'язаних з 

виконанням поставлених завдань 

ОБ’ЄКТ 

Процес транспортного обслуговування 

логістичного ланцюга 

ПРЕДМЕТ 

Визначення закономірностей впливу 

транспортного обслуговування на ефективність 

логістичного ланцюга 
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АНАЛІЗ ПІДХОДІВ І ЗАДАЧ, ЩО ВИРІШУЮТЬСЯ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

ТРАНСПОРТНЕ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ (ТО) 

діяльність, пов'язана з переміщенням вантажів в просторі і в часі, яка 

спрямована на здійснення перевезень вантажів 

ТРАНСПОРТНА 

ПОСЛУГА 
специфічний вид продукції по переміщенню вантажів і пасажирів, а 

також по  виконанню супутніх та  доповнюючих  цей процес операцій 

Інформаційне 

забезпечення 

Транспортне 

обслуговування 

Технічне 

забезпечення 

Технологічне 

забезпечення 

Організаційне 

забезпечення 

Транспортне забезпечення 

Задачі 

Вибір 

перевіз-

ника 

Оперативне 

управління 

перевезеннями 

Здійснення 

перевезен- 

ня 

Розробка схеми 

транспорту-вання 

Контроль 

перевезення 
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ТЕХНОЛОГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Напрямки підвищення ефективності транспортного обслуговування 

Планування транспортного процесу 

Організація транспортного процесу 

Управління на транспорті 
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ВИБІР МЕТОДУ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 
Вибір методу і моделі транспортного обслуговування 

передбачає: 

Вибору системи 

доставки 

Вибору виду 

 транспорту 
Вибору перевізника 

(посередника) 

Вибору способу 

транспортування 

- Унімодальна 

- Змішана  

- Комбінована 

- Інтермодальна 

- Мультімодальна 

- інші 

- Експедитори 

- Компанії фізично-

го розподілу  

- Транспортно-

логістичні фірми 

- Залізничний 

- Автомобільний 

- Річковий 

- Морський 

 

- Взаємодія  

виробника, екс-

педитора і 

 перевізника 
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АЛГОРИТМ ВИБОРУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ 

 

I етап. Вибір типу 

рухомого складу 
в залежності від умов експлуатації 

II етап. Вибір 

декількох конкретних 

марок транспортних 

засобів 

III етап. Виділення 

основних  

(найвпливовіших) 

характеристик 

транспортних засобів 

V етап. Вибір необхідної кількості транспортних засобів 

Виходячи зі схеми руху вантажопотоків і обсягу перевезень, за кожною групою вантажів: 

 
За формулами в залежності від 

маршруту руху 

На основі даних звітності визначається максимальним 

значенням потрібної кількості ТЗ серед всіх періодів, 

що розглядаються 

IV етап. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методи вибору  

рухомого складу 

Порівняльний  

аналіз  

за узагальненим 

показником 

Порівняльний аналіз  

за окремими показниками: 

за продуктивністю, собівартістю,  

швидкістю доставки, партійністю 

подач, відповідними дорожніми 

умовами 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ ПАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» 

                СТРУКТУРА АСОРТИМЕНТУ ПРОДУКЦІЇ 

- ПЦ I 500-Н; - ПЦ II/Б-Ш-400; 

 

- ПЦ II/А-Ш-400;           - ШПЦ III/А-400. 

 

1. По відношенню до логістичної системи зовнішній 

2. За призначенням вихідний 

3. За ритмічністю дискретний 

4. Залежно від предмету вивчення операційний 

5. За натурально-речовинним складом одноасортиментний 

6. За кількісною ознакою крупний 

7. В залежності від питомої ваги вантажів важкий 

8. За ступенем сумісництва вантажів несумісний (за 

видом тари) 

9. За консистенцією вантажів навальний/тарно-

штучний 
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СХЕМА РУХУ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ НА ПАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» 

Помол 

Зона зберігання (силоса) та 

відвантаження для перевезення 

вагонами або цементовозами 

Склад, 

зона 

пакування 

Споживачі 1, 2,…, i 

крейда 

шлак 

бура глина 

домішки 

пц 1-500 Н, 25 % 

пц 11/А-Ш-400, 24 %  

пц 11/Б-Ш-400, 26 % 

шпц 111/А-400, 25 % 

пц 1-500 Н, 34 % 

пц 11/Б-Ш-400, 61 % 

шпц 111/А-400,  5% 

тара 50 кг 

тара 25 кг 

тара біг бег (1 т) 

пц 1-500 Н, 4 % 

пц 1-500 Н, 17 % 

пц 11/А-Ш-400, 62 %  

пц 11/Б-Ш-400, 21% 

пц 11/Б-Ш-400, 57 % 

шпц 111/А-400, 38 % 

С
п

о
ж

и
в
ач

і 
1

,2
, 
…

, 
j 

Сировинний 

цех 

(вертикальний 

басейн) 

К
ар

’є
р
  

клінкер 

Повернення тари (біг бегів) 

сировина 

напівфабрикат 

готова продукція 

повернення тари 
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ДАНІ СТОСОВНО ВІДВАНТАЖЕННЯ ПРОДУКЦІЇ  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВІДВАНТАЖЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ ДИНАМІКА ОБСЯГУ ВІДВАНТАЖЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
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КРИТЕРІЙ ВИБОРУ ТЕХНОЛОГІЇ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ  

НА ПАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» 

Варіанти структури 

автомобільного парку  

Найм ТЗ, що 

передбачає 

укладення договору 

оренди з 

підприємством-

перевізником 

Закупка власних ТЗ, 

кількість яких здатна 

задовольнити 

максимальну потребу в 

транспортному 

обслуговуванні 

замовлень 

Закупка певної 

кількості власних ТЗ з 

наймом додаткових ТЗ 

у періоди пікового 

попиту 

max)
221,20

,
2010

,
51,2

,
20

( 



вир

NPV
вир

NPV
вир

NPV
вир

NPVF
вир

сис

NPV

де                                                                             – відповідно чиста приведена вартість проекту транспортної 

підсистеми, що здійснює перевезення тарованого вантажу груп замовлень 0-2 т, 2,1-5 т, 10-20 т, 20,1-22 т. 

вир
NPV

вир
NPV

вир
NPV

вир
NPV

221,20
,

2010
,

51,2
,

20 
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СТРУКТУРА ВИТРАТ УЧАСНИКІВ ЛОГІСТИЧНОГО ЛАНЦЮГА 

ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА-ВИРОБНИКА 

У випадку придбання власних ТЗ У випадку найму ТЗ 

Поточні витрати на організацію виробництва: 

витрати на ЗП водіїв витрати на ЗП експедиторів 

витрати на утримання і ремонт ТЗ – 

витрати на паливо, масла і змащувальні матеріали – 

загальногосподарські витрати – 

– витрати, пов’язані з наймом необхідної кількості ТЗ 

Виплати за запозиченим капіталом – 

Основні податки і збори: 

податок на прибуток 

обсяг відрахувань ПДВ 

податок з власників ТЗ – 

ДЛЯ РОЗДРІБНОЇ МЕРЕЖІ 

У випадку найму ТЗ (ситуація «без проекту») У випадку запровадження проекту 

Поточні витрати на організацію виробництва: 

витрати на оренду приміщення 

витрати на ЗП персоналу  

витрати на утримання і ремонт обладнання  

загальна сума витрат, пов’язаних із підготовкою замовлення до відвантаження 

витрати, пов’язані з наймом необхідної кількості ТЗ – 

Основні податки і збори: 

податок з доходів фізичних осіб 
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ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ВЛАСНИХ ТЗ ДЛЯ 

ОБСЯГУ ЗАМОВЛЕННЯ 0-2,0 Т 

ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ВЛАСНИХ ТЗ ДЛЯ 

ОБСЯГУ ЗАМОВЛЕННЯ 2,1-5,0 Т 

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКІВ ОПТИМАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

 

ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ВЛАСНИХ ТЗ ДЛЯ 

ОБСЯГУ ЗАМОВЛЕННЯ 10,0-20,0 Т 

ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ВЛАСНИХ ТЗ ДЛЯ 

ОБСЯГУ ЗАМОВЛЕННЯ 20,0-22,0 Т 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕНННЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ПАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-

УКРАЇНА» 

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ТЗ, ЯКУ ДОЦІЛЬНО 

ПРИДБАТИ ВИРОБНИКУ 

СТРУКТУРА АВТОМОБІЛЬНОГО ПАРКУ ДЛЯ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ ГРУПИ 20,1-22,0 Т 

Група замовлення Рекомендації щодо впровадження технології транспортного обслуговування 

0 – 2,0 т Залишити наявну систему самовивозу продукції 

2,1 – 5,0 т Наймати у підприємства-перевізника необхідну кількість ТЗ в залежності 

від потреби у них 10,0 – 20,0 т 

20,1 – 22,0 т 
Закупити 26 ТЗ, та додатково наймати певну кількість ТЗ в залежності від 

потреби 

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ВАРІАНТ ВПРОВАДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ПАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» 
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ЕФЕКТ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА-ВИРОБНИКА 

ДЛЯ ГРУПИ ЗАМОВЛЕНЬ 0-2,0 Т ДЛЯ ГРУПИ ЗАМОВЛЕНЬ 2,1-5,0 Т 
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ДЛЯ ГРУПИ ЗАМОВЛЕНЬ 10,0-20,0 Т ДЛЯ ГРУПИ ЗАМОВЛЕНЬ 20,1-22,0 Т 
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ЕФЕКТ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ДЛЯ РОЗДРІБНОЇ МЕРЕЖІ 

ДЛЯ ГРУПИ ЗАМОВЛЕНЬ 0-2,0 Т ДЛЯ ГРУПИ ЗАМОВЛЕНЬ 2,1-5,0 Т 
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ДЛЯ ГРУПИ ЗАМОВЛЕНЬ 10,0-20,0 Т ДЛЯ ГРУПИ ЗАМОВЛЕНЬ 20,1-22,0 Т 



19 

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

Охорона праці – це комплексна система, у якій органічно пов’язані питання законодавства про працю, 

виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки. Вирішення завдань охорони праці базується на 

досягненнях ергономіки, наукової організації праці, технічної естетики, гігієни та фізіології праці, психофізіології. 

Аналіз умов праці працівників відділу безпеки руху виявив наступні небезпечні та шкідливі виробничі 

фактори, які присутні на робочих місцях при виконанні навантажувальних робіт, а саме: 

Фізичні небезпечні й шкідливі виробничі фактори: 

- машини і механізми, що рухаються; рухомі частини виробничого устаткування; вироби, заготовки, матеріали 

що рухаються;  

- підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони; 

- підвищена або знижена температура повітря робочої зони; 

- підвищений рівень шуму на робочому місці; 

- підвищений рівень вібрації; 

- підвищена або знижена вологість повітря; 

- підвищена або знижена рухливість повітря; 

- підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якої може відбутися через тіло людини; 

- відсутність або нестача природного світла; 

- недостатня освітленість робочої зони; 

- підвищена яскравість світла; 

- знижена контрастність; 

- гострі крайки, задирки й шорсткість на поверхнях заготовок, інструментів і устаткування; 

- розташування робочого місця на значній висоті щодо поверхні землі (підлоги). 

Психофізіологічні небезпечні й шкідливі виробничі: 

а) фізичні перевантаження (статичні, динамічні). 
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Дякую за увагу. 


