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Розглянуто особливості форм та видів транспортного забезпечення

підприємств харчової промисловості

Ключові слова: логістика, транспортна логістика, транспортування,

In article is considered  particularities of the forms and type of the transport

service enterprise to food industry

Key words: logistic,  transport logistics,  transportation

Вступ. Підприємства харчової промисловості, як сукупності

висококонкурентних галузей, намагаються знайти нові інструменти поставки

товару належної якості та кількості в необхідному місці та точно в термін

кінцевому споживачеві за конкурентоспроможного рівня ціни.

Саме розгляду цього питання присвячено роботи зарубіжних та

вітчизняних науковців. В економічній літературі досліджено етимологію

терміну «логістика», описано класифікацію, однак, можливості використання

транспортної логістики у практиці  підприємств харчової промисловості

представлені недостатньо, має місце лише виклад окремих питань.

Саме це обумовлює актуальність дослідження питань щодо

використання транспортної логістики у роботі підприємств харчової

промисловості.
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Постановка завдання. В даній статті здійснено спробу дослідити,

проаналізувати  види та форми транспортування харчових продуктів,

розглянути особливості використання транспортної логістики підприємствами

харчової промисловості України.

Мета даної роботи полягає у висвітленні транспортної логістики як

інструменту підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом

мінімізації транспортних витрат та просторово-часової оптимізації за рахунок

вибору найкращої альтернативи транспортування.

Результати. Логістика як діяльність по розподілу продуктів

харчування бере свій початок за часів Римської імперії. Однак, наукового

підґрунтя логістика набула завдяки військовій справі, а лише у другій половині

ХХ століття почала свій розвиток як економічна наука.

Сучасні вчені розглядають логістику як процес управління достатнім та

ефективним (з точки зору витрат та часу перебігу) потоком запасів сировини,

матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції, послуг, фінансів та

супроводжуючої інформації від місця виникнення цього потоку до місця його

споживання (включаючи приймання, відправлення, внутрішнє і зовнішнє

переміщення) з метою повного задоволення потреб споживачів [2; с. 9]

Однією з причин низької конкурентноздатності продуктів харчування,

вироблених в Україні, є великі затрати на транспортне забезпечення експорту

товарів, величина якого в 2-3 рази перевищує рівень розвинутих країн.

Під транспортуванням слід розуміти ключову комплексну активність,

пов’язану з переміщенням матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва

або готової продукції певним транспортним засобом у логістичному ланцюзі, і

яка складається, у свою чергу, з комплексних  та елементарних активностей,

включаючи експедирування, вантажопереробку, упакування, передачу прав

власності на вантаж, страхування тощо [4; с. 270-271.]

Відповідно до призначення виділяють дві основні групи транспорту:

- транспорт загального користування;

- транспорт незагального користування.



Серед основних видів транспорту  загального користування слід

виділити: залізничний, морський, внутрішній водний, автомобільний,

повітряний та трубопровідний.

Транспортна логістика покликана вирішувати комплекс завдань,

пов’язаних з організацією та переміщенням вантажів транспортом загального

користування [3, с. 133].

Транспортна логістика забезпечує вибір найбільш оптимальної

альтернативи серед можливих  з метою мінімізації витрат на транспортування,

скорочення терміну транспортування, але за умов збереження безпеки поставки

товару.

Серед основних завдань слід виділити:

- проведення логістичної оцінки видів транспорту;

- пошук комбінації переваг окремих факторів різних видів транспорту;

- визначення маршрутів перевезень;

- пошук найменших транспортних витрат за інших рівних умов;

- прийняття рішення щодо виду транспортування.

Для прийняття рішення щодо вибору транспорту, що найбільш

оптимально задовольнить потреби підприємства є інформація щодо

порівняльних логістичних характеристик зазначених видів транспорту,

запропонована у таблиці 1.

Отже, говорячи про можливість вибору транспортного засобу, слід

звертати первинну увагу на вид товару, термін та умови зберігання,

особливості упакування, ціну,  обсяги партії, географію поставки.

З метою мінімізації транспортних витрат, сучасні підприємства

приділяють велику увагу вибору виду транспорту, можливостям здійснити

перевезення продуктів харчування швидко, якісно та безпечно.

                                                                                                     Таблиця 1

Порівняльні логістичні характеристики  різних видів транспорту

Вид
транспорт
у

Переваги Недоліки Сфера
застосування

Можливість
застосування  для
товарів харчової



промисловості
Залізничн
ий

Велика
пропускна
спроможність.
Регулярність
перевезень.
Оптимальне
співвідношення
рівня тарифів
та швидкості
доставки

Необхідність
технічного
оновлення

Практично
необмежена,
внутрішньок
онтиненталь
ні
перевезення

Вироби
підприємств
кондитерської
галузі,
сільськогосподар
ські продукти

Морський Можливість
перевезення
великих
обсягів товарів,
оптимальне
співвідношення
рівня тарифів
та швидкості
доставки

Можливість
використанн
я лише у
поєднанні з
залізничним
та авто-
транспортом

Практично
необмежена,
внутрішньок
онтиненталь
ні та
міжконтинен
тальні
перевезення

Вироби
хлібопекарської
галузі (сушки,
сухарі), продукти
цукрової
промисловості,
сільськогосподар
ські продукти
(зерно).

Внутрішні
й водний

Дешевий вид
транспорту

Невелика
швидкість,
територіальн
о обмежений,
в значній
мірі
обмежується
сезонністю
його роботи
в ряді країн

Практично
необмежена,
внутрішньок
онтиненталь
ні
перевезення

В Україні майже
не
використовується

Автомобіл
ьний

Можливість
доставки  без
пере
завантаження
„від дверей до
дверей”, висока
варіативність
схем та
маршрутів

Дорогий вид
транспорту,
низька якість
шляхів

Найчастіше
на відстані
до 1000 км
Практично
необмежена,
внутрішньок
онтиненталь
ні
перевезення

Найчастіше
використовується
для перевезень в
межах країни,
найбільш
пристосований
для перевезення
товарів дрібними
партіями.
Всі галузі
харчової
промисловості

Повітряни
й

Найшвидший
спосіб
доставки,

Дуже
дорогий вид
транспорту

внутрішньок
онтиненталь
ні та

Найбільш
пристосований
для перевезення



безпечність
транспортуван
ня

міжконтинен
тальні
перевезення

товарів дрібними
партіями,
майже не
використовується

Трубопров
ідний

Відносно
дешевий

Обмеженість
видів
вантажу
(нафтопроду
кти, газ),
тільки великі
партії товарів

Не
використовується

В таблиці 2 на основі п’яти факторів запропоновано оцінку видів

транспорту для перевезення харчових продуктів. Проаналізовано  залізничний,

водний, автомобільний, повітряний види транспорту. За кожним окремим

фактором виду транспорту присвоєне відповідне місце від 1 до 4.

Таблиця 2

Оцінка різних видів транспорту в розрізі основних факторів впливу

на вибір виду транспорту для перевезення

продуктів харчування [1]

Вид
транспорту

Фактори
Термін
доставки

Вартість
доставки

Можливість
доставки  у
будь-яку
точку світу

Надійність
дотримання
графіка
доставки

Частота
відправлень

Залізничний 3 2 2 2 3
Водний 4 1 4 3 4
Автомобіль
ний

2 3 1 1 1

Повітряний 1 4 3 4 2

Отже, саме транспортна логістика допомагає  на основі названих вище

факторів обрати найкращий варіант транспортування для певної категорії

товарів. Слід враховувати особливості транспортування харчових продуктів на

великі відстані, особливо міжконтинентальні перевезення.



Серед форм транспортування, що найчастіше використовують

підприємства харчової промисловості, виділяють унімодальні та інтермодальні

перевезення.

Унімодальне транспортування, що передбачають використання одного

виду транспорту та характерне для переміщень в межах країни або на відстані

до 1000 км, логісти  пропонують замінити на інтермодальне – перевезення

двома або декількома видами транспорту.

Інтермодальне транспортування надає можливість  використання

найбільш сприятливих факторів окремих видів транспорту з метою найкращої

комбінації вартості  та швидкості перевезень, по єдиному супроводжуючому

документу з передачею вантажів в пунктах перевалки з одного виду транспорту

на інший без участі власника вантажу.

У висококонкурентних галузях перед підприємствами все гостріше

постає проблема прийняття рішення щодо вибору між власною логістичною

службою та передачею обслуговування логістичним операторам.

Кожне окреме підприємство має вирішити це питання особисто, адже,

необхідність  створення та управління власною логістичною службою

потребує:

 спеціальних знань з логістики та досвіду, яких у керівників вітчизняних

підприємств не вистачає;

створення або реорганізацію структурного підрозділу для організації

транспортування;

утримання та оновлення парку транспорту відповідно до сучасних

європейських норм щодо транспортних засобів;

заохочення досвідчених працівників, які забезпечать якісне

транспортування.

Однак, навіть, вирішення перерахованих задач не дасть можливості

використати всі переваги  досвіду фахівців з транспортної логістики.

На практиці більшість підприємств харчової промисловості на

внутрішньому ринку використовують власні транспортні засоби та внутрішню



логістичну службу. Поставляючи товари на експорт віддають перевагу

співпраці з вітчизняними та закордонними фахівцями з транспортного

забезпечення.

В той же час, постає питання необхідного втручання  держави у

формування та регулювання вітчизняного  ринку логістичних послуг, адже,

зволікання та відсутність корегування призведе до перетворення окремих

логістичних компаній на монополістів та спроби диктувати цінові умови на

ринку.

Факт розширення кордонів ЄС значною мірою функціонально

перебудовує транспортні коридори і, в першу чергу, механізми організації

транспортних перевезень. Так, сьогодні, на території ЄС активно

впроваджується єдина гармонізована система інформаційного забезпечення,

обліку й звітності експортно-імпортних перевезень, відпрацьовуються

взаємопогоджувані технічні, екологічні, митні стандарти й вимоги,

гармонізуються тарифи на перевезення тощо. Всі новації й процеси

вдосконалення спрямовані на прискорення часу переміщення товарів, їхню

економічну доцільність, які, безумовно, сприятимуть збільшенню внутрішніх і

зовнішньоекономічних вантажних перевезень.

Висновки. В умовах глобалізації та приєднання України до СОТ

підприємства харчової промисловості використовують транспортну логістику

як інструмент підвищення конкурентоспроможності на національному та

світовому ринках. Однак, досягти значного результату при використанні

логістики неможливо лише за умови оптимізації транспортування. Логістичний

ефект діє подібно до синергічного за рахунок поєднання зусиль логістичної

системи.
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