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Вступ 

В сучасних ринкових умовах розвитку економіки загострюється 

конкуренція на ринку  транспортних послуг, і тому дуже актуальною стає 

проблема покращення якості  і комплексності транспортного обслуговування 

підприємств, зниження транспортних витрат економіки. В цих умовах зростає 

роль спеціалізованих транспортно-логістичних і транспортно-експедиторських 

фірм і компаній, які беруть на себе функції оператора (координатора)  

логістичного процесу товароруху. 

  Транспорт — це фактор існування, дієздатності і розвитку різних галузей 

економіки і суспільства, який створює умови і можливості товарообміну і 

пересування людей  на виробництво, навчання, відпочинок і т.д. Тільки 

збалансований і пропорційний розвиток всіх підсистем національної економіки, 

у т.ч. транспорту,  робить її успішною і конкурентною на внутрішньому та 

світових ринках.  

Перевезення характеризуються ознаками, притаманними, з одної сторони, 

послугам як соціально-економічній категорії, а з іншої сторони, - властивих 

транспорту, як галузі матеріального виробництва. Тобто ця послуга є 

результатом продуктивної суспільно-корисної і необхідної діяльності, носієм 

вартості. Визначення соціально-економічної сутності комплексного 

транспортного обслуговування, його ролі і місця на транспорті і в соціосфері 

має неабияке значення як для розкриття теоретичних засад забезпечення 

підприємств і населення послугами, так і для практики в питаннях 

фінансування розвитку матеріально-технічної бази, розміру тарифів  тощо. 



1. Базові методологічні засади організації системи комплексного 

транспортного обслуговування логістичних потокових процесів  

В теорії  транспорту  класичне визначення  його як особливої галузі 

матеріального виробництва, яка здійснює процес переміщення товарів і людей, 

пройшло, на думку автора, еволюцію до сучасного тлумачення його змісту як 

сукупності, що  складається не тільки  з процесу транспортування у просторі і 

часі, але й невід'ємного комплексу супутніх сервісних послуг, який є 

обов'язковою  складовою і без якого неможливе переміщення матеріальних і 

людських  потоків у логістичному ланцюгу «від дверей до дверей» в точно 

обумовлений термін з мінімально можливими витратами всіх ресурсів на 

здійснення цього процесу. Реалізація системи сервісного комплексного 

обслуговування потокових процесів - це принципово нова якість 

транспортування, яка звільняє вантажовласника від виконання не властивих 

йому транспортно-експедиційних функцій та витрат часу і ресурсів на їх 

здійснення.  

Основними базовими методологічними засадами організації системи 

комплексного транспортного обслуговування логістичних потокових процесів є 

наступні елементи. 

1. Концепція розбудови в Україні сучасної інноваційної 

клієнтоорієнтованої системи і механізмів найбільш повного  та якісного 

задоволення  прогнозованої номенклатури і обсягу потреб в комплексному 

транспортному обслуговуванні підприємств і населення згідно стандартів і 

вимог європейських та світових транспортно-логістичних ринків.  

2. Стратегія створення інтегрованого логістичного менеджменту рухом  

потоків вантажів і пасажирів на основі взаємоузгодженого з партнерами 

наскрізного управління всіма ланцюгами потоку єдиним оператором – 

транспортно-експедиторською фірмою або транспортним логістичним центром. 

3. Методологія маркетингового дослідження кон′юктури ринку 

комплексних транспортних послуг (попиту, пропозиції, цін). Сегментація, 

діагностика та ідентифікація суб′єктів і об′єктів ринку щодо:  



- техніко-технологічних та організаційно-економічних можливостей 

суб′єктів (операторів і транспортних  підприємств) у сфері надання комплексу 

транспортних і супутніх сервісних послуг,  виявлення їх конкурентної позиції 

на ринку;  

- потреб об′єктів (вантажовласників – споживачів послуг) в комплексному  

транспортному обслуговуванні логістичного потоку вантажів і пасажирів; 

- інтегральної оцінки рівня задоволення потреб у послугах і якості 

обслуговування за критеріями  збереженості вантажів та їх доставки в точно 

обумовлений термін (тайм-менеджмент), виконання узгодженого графіку 

товароруху з мінімально можливими сукупними витратами, зменшення 

оборотних коштів споживачів послуг за рахунок скорочення часу знаходження 

вантажів у дорозі;  безпеки, комфортності і доступності послуг для пасажирів. 

Комплекс супутніх транспортно-експедиційних сервісних послуг, 

починається з маркетингу оператором  (транспортно-експедиційною фірмою,  

логістичним центром, стивідором) товарно-транспортного ринку, створення 

бази даних попиту і пропозиції на ринку, характеристики  конкурентних позицій  

та  потенціалу техніко-технологічних і організаційно-економічних можливостей 

всіх суб᾿єктів логістичного процесу, укладання   з ними відповідних договорів 

про умови спільної діяльності, а вже потім – вибору оптимального виду 

транспорту  або змішаного мультимодального сполучення і взаємодії двох – 

трьох видів транспорту та закінчується розкредитуванням і доставкою 

вантажної відправки на склад вантажоотримувача. При цьому визначаються 

раціональні маршрути руху потоків у відповідності з оптимальними 

транспортно-економічними зв᾿язками, а при перевезенні масових вантажів 

формуються прискорені маршрутні поїзди. Тобто перевезення відбувається по 

логістичному ланцюгу «від  дверей до дверей» за єдиним перевізним 

документом та наскрізними змішаними державно-ринковими тарифами і цінами 

- державними  тарифами  на перевезення, ринково-договірними – цінами  за 

комплекс супутніх послуг: таро-пакувальних, короткострокового зберігання в 

терміналах та комплектування відправок на транспортний засіб (вагон, 



контейнер, судно), експедиційних, вантажно-розвантажувальних робіт, 

оформлення перевізних документів та розрахунків за перевезення, 

розкредитування вантажів в пунктах призначення, а при міжнародних 

перевезеннях – розмитнення, страхування, брокерські послуги за договором з 

митними службами, інформаційно-довідкові послуги в режимі онлайн про стан 

та місце знаходження вантажу та інші. 

В цілому запропоновано нове розширене визначення ролі і місця 

транспорту в сфері виробництва національної економіки. Його принципова 

відмінність від класичного поняття «транспортування (переміщення)» полягає в 

тлумаченні функції транспортного виробництва як забезпечення комплексних 

транспортних  потреб  (перевезення плюс супутні послуги) підприємств і 

населення на якісно новому рівні. Така форма транспортного обслуговування за 

договором з єдиною фірмою (оператором), як відмічено вище, звільняє 

виробника товару  від виконання невластивих йому функцій та непродуктивних 

витрат часу, матеріальних, фінансових і трудових ресурсів. Вартість 

перелічених послуг неспівмірна (значно менша)  з вигодою, яка отримується від 

їх здійснення спеціалізованими операторськими структурами. За різними 

оцінками фахівців,  економія досягає до 20-25% витрат на виробництво 

транспортованої продукції. 

Транспортно-експедиційні компанії (транспортно-логістичні центри) з 

метою вивчення попиту на перевезення і супутні послуги здійснюють 

постійний моніторинг товарно-транспортного ринку, застосовуючи сучасні 

методи маркетингових  досліджень. Мета цієї діяльності – максимальне  

задоволення потреб потенціальних споживачів комплексної транспортної 

продукції, збільшення її споживчих цінностей і в такий спосіб завоювання 

найбільш можливого сегменту товарно-транспортного ринку в сучасному 

жорсткому конкурентному середовищі діяльності різних видів транспорту. 

Успіх цієї роботи залежить від дослідження сучасними методами  кон′юктури 

ринку, вивчення вимог і потреб вантажовідправників щодо кількісних та 

якісних характеристик і напрямків перевезень вантажів. Вміння маркетологів 



переконати клієнта в перевагах та вигідності  користування послугами 

оператора – це вирішальний фактор успіху транспортно-експедиційної фірми. 

При цьому не виключається можливість співробітництва та партнерства з 

конкурентами на взаємовигідній основі, наприклад, в організації змішаних 

перевезень з метою зменшення транспортних витрат, скорочення термінів 

доставки при забезпеченні певної якості перевезень і надання комплексу 

супутніх послуг. Вивчаються можливі обсяги перевезень за клієнтурою даного 

регіону, номенклатурою і кореспонденцією перевезення вантажів. 

Враховуються транспортні баланси регіону та прогнозні розрахунки за 

допомогою трендових моделей, індексного факторного аналізу та експертних 

оцінок. Застосовуються рекламні та інформаційні засоби впливу на ринок 

транспортних послуг щодо  переваг користування операторською фірмою в 

аспектах гарантій збереженості вантажів та прискорення термінів доставки, 

спрощення системи оформлення перевізних документів, зменшення договірних 

цін на послуги, сприяння зменшенню сукупних витрат завдяки застосуванню 

логістичної методології організації потокових процесів. Ця методологія 

передбачає найбільш ефективну скоординовану систему взаємодії усіх  

суб′єктів логістичного процесу щодо просування потоків продукції по всьому  

ланцюгу. Така спільна діяльність передбачає організацію єдиного наскрізного 

управління всіма ланками ланцюга переміщення продукції.  

 

2. Маркетинг товарно-транспортного ринку 

Маркетинг – це один із елементів управління. Він вивчає замовлення, 

виявляє можливості ринку і формує завдання для транспортних перевізників. 

Маркетинг – це форма діяльності  (управління), яка має за мету вивчення і 

врахування попиту і вимог ринку для формування орієнтації  (стратегії) 

транспортних підприємств  на виробництво конкурентоспроможних послуг, які 

потрібні споживачам в прогнозованому асортименті  (номенклатурі)  та обсязі і 

забезпечували мінімальні транспортні витрати та необхідний рівень  

рентабельності виробникам послуг.  Така діяльність передбачає аналіз товарно-



транспортного ринку, вивчення його стану й виявлення потенційних споживачів 

комплексних транспортних послуг та їх поведінки і виробників транспортної 

продукції; аналіз діяльності конкурентів і посередників; сегментація ринку, 

виділення цільових сегментів, субсегментів і покупців (споживачів) послуг; 

прогнозування кон’юнктури ринку, в якому напрямку буде змінюватись попит  і 

пропозиція  та ціни на послуги, вимог до якості  і надійності послуг. Категорії 

якості  і ціни, що відповідають сучасним вимогам, -  вирішальні складові 

стратегії оволодіння ринком, підвищення конкурентоспроможності оператора 

логістичного процесу. 

Сегментація товарно-транспортного ринку характеризує рівень 

територіальної концентрації виробництва і його транспортного забезпечення. 

Співвідношення видів транспорту у вантажних перевезеннях визначається 

складом вантажоутворюючих галузей господарства, ступенем територіальної 

концентрації виробництва. Динаміка та розподіл вантажообороту за окремими 

видами транспорту України наведені в таблицях 1 і 2.  

Таблиця 1 

Динаміка вантажообороту за видами транспорту України 

Вид транспорту Роки 

2003 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 млрд. 
ткм 

 млрд. 
ткм 

 млрд. 
ткм 

 млрд. 
ткм 

млрд. 
ткм 

млрд. 
ткм 

млрд. 
ткм 

млрд. 
ткм 

млрд. 
ткм 

% до 
2003 
р. % до 

2003 р. 
% до 
2005 р. 

% до 
2007р. 

% до 
2009 р. 

% до     
2010 р. 

% до 
2011 р. 

% до 
2012 

р. 

% до  
2013 р. 

Всього, в т.ч. 450,7 
460,6 496,4 380,0 404,6 426,4 394,6 379,0 335,2 

74,4 
102,2 107,8 76,5 106,5 105,4 92,6 96,1 88,5 

Залізничний 224,9 
223,4 262,8 196,0 218,1 243,6 237,3 224,0 209,6 

93,2 
99,3 117,6 74,6 111,3 111,7 97,4 94,4 93,6 

Автомобільний 14,1 
19,7 29,4 33,8 38,7 38,4 39,2 40,5 37,8 в 

2,68 
рази 139,7 149,2 114,9 114,5 99,2 102,1 103,3 93,3 



Продовження табл.1 

Водний 14,7 
15,9 18,0 7,9 9,0 7,4 5,3 4,6 5,5 

37,4 
108,2 113,2 43,9 113,9 82,2 71,6 86,8 119,6 

Трубопровідний 196,5 
201,3 185,8 141,9 138,4 136,7 112,5 109,6 82,1 41,8 
102,4 92,3 76,4 97,5 98,8 82,3 97,4 74,9 

Авіаційний 0,5 
0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 

40,0 
60,0 133,3 100,0 100,0 75,0 100,0 100,0 66,7 

 

За вантажооборотом  по всіх видах транспорту (крім водного) у 2014 році 

спостерігається невиконання обсягів до рівня попередніх років досліджуваного 

періоду. Починаючи з 2012 року прослідковується тенденція до зменшення 

обсягів транспортної роботи. 

Таблиця 2 

Структура вантажообороту різними видами транспорту України 

Вид транспорту Роки 

2003 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 млрд. 
ткм 

 млрд. 
ткм 

 млрд. 
ткм 

 млрд. 
ткм 

млрд. 
ткм 

млрд. 
ткм 

млрд. 
ткм 

млрд. 
ткм 

млрд. 
ткм 

частка, 
% 

частка, 
% 

частка, 
% 

частка, 
% 

частка, 
% 

частка, 
% 

частка, 
% 

частка, 
% 

частка, 
% 

Всього, в т.ч. 
450,7 460,6 496,4 380,0 404,6 426,4 394,6 379,0 335,2 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Залізничний 
224,9 223,4 262,8 196,0 218,1 243,6 237,3 224,0 209,6 

49,9 48,5 53,0 51,6 53,9 57,1 60,1 59,1 62,5 

Автомобільний 
14,1 19,7 29,4 33,8 38,7 38,4 39,2 40,5 37,8 

3,1 4,3 5,9 8,9 9,6 9,0 10,0 10,7 11,3 

Водний 
14,7 15,9 18,0 7,9 9,0 7,4 5,3 4,6 5,5 

3,3 3,4 3,6 2,0 2,2 1,7 1,3 1,2 1,6 

Трубопровідний 
196,5 201,3 185,8 141,9 138,4 136,7 112,5 109,6 82,1 

43,6 43,7 37,4 37,4 34,2 32,1 28,5 28,9 24,5 

Авіаційний 
0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 



Якщо розглянути співвідношення видів транспорту у західних країнах, то в 

обсягах транспортної роботи (вантажооброт) на залізничний транспорт 

припадає 25%, автомобільний - 40%, а решта 35% - на внутрішній водний, 

морський каботаж і трубопровідний транспорт. 

В Україні  в 2014 році, як і в попередні роки, в структурі вантажообігу 

найбільшу частку займає залізничний транспорт (62,5%, рис. 1). Це 

визначальний вид транспорту, який переміщує масові вантажі для 

промисловості, будівництва, аграрного сектору. Основними 

вантажоутворюючими галузями у сегменті залізничного транспорту завжди 

були паливно-енергетичний комплекс (шахти, електростанції і 

нафтопереробка), гірничо-металургійний комплекс (рудна сировина, кокс, і 

продукція металургії) і будівництво (пісок, щебінь, цемент [1].   

 

 

Рис. 1  Структура вантажообігу в Україні в 2003-2014 рр., % [2].   



Обсяг вантажних перевезень залізничним транспортом формувався на 

території трьох областей — Дніпропетровської, Донецької і Луганської. На 

жаль, у зв'язку з складною політичною та економічною ситуацією на сході 

країни, економіка  втратила  значний обсяг вантажних перевезень.  

Аналіз динаміки тарифів на вантажні перевезення залізничним 

транспортом  свідчить, що темпи (індекси) тарифів зростають до попереднього 

року  і це є дуже впливовим фактором щодо зростання  транспортної складової 

у загальній вартості продукції.  

У структурі сукупного вантажообігу автомобільний транспорт займає 

11,3%, водний  - 1,6%, стрімко зменшується питома вага трубопровідного 

транспорту з 43,6%  у 2003 році до 24,5% у 2014 році. 

Автомобільним транспортом в Україні перевозяться вантажі передусім на 

короткі відстані (середня відстань перевезень становить 47 км). Комерційні  

перевезення  на  замовлення  здійснюють спеціалізовані  автотранспортні 

підприємства, частка яких у загальному обсязі вантажоперевезень 

автотранспортом становить 8-9 %, або 87-134 млн. т/рік.   

В сегменті річкового транспорту основними вантажоутворюючими 

галузями є будівництво і гірничо-металургійний комплекс. Незважаючи на 

великий потенціал річкового транспорту, використовується  він не більше, ніж 

на 10 % [1], його частка є незначною і не перевищує 1 %. Наприклад,  

перевезення зерна у порти України річковим транспортом становить 3%, а 

залізничним - 61%, при тому, що середній вік зерновозів становить 26 років.  

Взагалі, наземними видами транспорту в цілому  без урахування  

трубопровідного   виконано 75,5% транспортної роботи  вантажообороту. 

В структурі  всіх сукупних транспортних послуг  допоміжні та додаткові 

транспортні  послуги (супутні)  по імпорту зросли   з  0,86% у 2010 році  до 

1,96%  у 2013 році  та по експорту  -  з 2,83% у 2010 році - до 4,02% у 2013 році. 

Це свідчить  про збільшення значення супутніх послуг при транспортуванні 

вантажів та перевезенні пасажирів і про необхіднвсть розширення та 

покращення якості їх надання.  



Об’єктивне встановлення сегмента (питомої ваги) різних видів транспорту 

на внутрішньому і зовнішньому ринку вантажних перевезень є підставою для 

визначення пріоритетів у державній транспортній політиці щодо інвестиційної 

ресурсно-фінансової підтримки транспортної галузі. 

У зв’язку з вищевикладеним, постає необхідність застосування 

альтернативних методів дослідження залежностей в системі «виробництво-

транспорт». 

Як відомо, транспортне  сервісне обслуговування  – це ймовірнісний, 

стохастичний процес. Дослідження причинно-наслідкових зв’язків 

стохастичних (ймовірнісних) залежностей, які мають місце при взаємодії 

транспортної галузі та споживачів транспортних послуг найкращим чином 

моделюються (апроксимуються) методами кореляційно-регресійного аналізу. В 

системі «національна економіка – вантажний транспорт» існує тісна 

взаємозалежність. Це підтверджується також і дослідженнями статистичної 

звітної інформації: на протязі 2000-2010 років зв’язок між обсягами 

вантажообігу та ВВП характеризується високим коефіцієнтом кореляції 0,861 

(тісний зв’язок),  при цьому 74% варіації вантажообороту формувалось під 

впливом рівня ВВП. На всі інші фактори припадає лише 26% [3]. За останні 

декілька років (2010 - 2014 рр.) ситуація дещо змінилась, девальвація гривні 

сприяє зростанню ВВП у фактичних цінах, а падіння фізичного обсягу 

виробництва продукції, яку переміщує транспорт, навпаки, призводить до 

загального зменшення вантажообороту в тарифних ткм. Такі «ножиці» і 

призводять до зменшення величини коефіцієнта кореляції між 

вантажооборотом і ВВП. На сьогоднішній день, зв'язок величини 

вантажообороту (Y) та внутрішнього валового продукту у фактичних цінах (x) 

описується моделлю [4]: 
                                                 Y =  0,00031x +77,16                                                        (1).   

     

Множинний коефіцієнт кореляції між обсягами вантажообороту та ВВП 

становить 0,686 та свідчить про достатньо тісний зв'язок між цими 



показниками. Коефіцієнт детермінації R2=0,461 показує, що  46%  варіації 

вантажообороту формується під впливом рівня ВВП, це досить значний вплив, 

хоча порівняно з попередніми роками  (2000-2010рр.), коли виробництво 

продукції було більш-менш стабільним, він значно зменшився. 

Отже, протягом останніх років відбувся перерозподіл впливу чинників, які 

є визначальними при формуванні вантажообігу  країни -  54%  його формується 

під впливом не ВВП, а інших різних факторів. Коефіцієнт еластичності  Е = 

0,569. Це означає, що при зростанні обсягу ВВП (у фактичних цінах)  на 1 %, 

вантажообіг збільшується на 0,569 %.  

При включенні в модель вантажообігу (Y)  двох факторів: ВВП  ( 1x ) і 

середньої відстані перевезень вантажів ( 2x ), отримуємо таке рівняння регресії 

(2): 

                                                       Y =  - 430,4-7,361 1x +1,61 2x                                          (2), 

 

в якому коефіцієнт детермінації R2=0,589; коефіцієнти еластичності Е 1x  = -

0,013; Ех2 = 2,033. Наведені характеристики означають: зі збільшенням обсягу 

ВВП (у фактичних цінах) на 1 % вантажообіг транспорту зменшується на 0,013 

%; при фіксації ВВП та зростанні середньої відстані перевезень на 1 %  

вантажообіг збільшується на 2,033 %, тобто в двофакторній моделі відбувається 

перерозподіл ефекту впливу на користь середньої відстані перевезень 1 т 

вантажу. 

Сукупний вплив обох факторів ( 1x , 2x ) на зміну вантажообігу (Y) 

становить 80,5 %, на відсутні в моделі фактори припадає 19,5 % від загального 

впливу чинникового комплексу. Отже, можна зробити обгрунтований 

висновок: внесені в моделі (1) і (2) чинники (ВВП і середня відстань перевезень 

вантажів) є визначальними факторами впливу на формування величини 

вантажообігу. 

Отже, при побудові кореляційно-регресійних моделей взаємозалежностей  

ВВП (зростання) і вантажообороту (падіння) виникає викривлення грошової 

оцінки  фізичного обсягу виробництва.  Автор вважає за вкрай необхідне 



розраховувати ВВП для вказаних цілей моделювання не у фактичних 

спотворених  цінах, а в доларовому  обчисленні, або в якості фактора ВВП 

брати фізичний  обсяг  виробництва (наприклад, тонни виробленого готового 

збагаченого вугілля, тонни видобутої руди, тонни перевезеного зерна, тощо). 

Такий метод є співставним в динаміці  та економічно обґрунтованим. 

Економіка окремих регіонів країни пов’язана між собою системою 

виробничо- коопераційних, постачальницько-збутових, торговельних та інших 

товарообмінних процесів і відношень, які реалізуються за допомогою різних 

видів транспорту. Статистичним інструментом дослідження транспортно- 

економічних зв’язків регіонів (областей, районів) країни є транспортний баланс. 

Він складається окремо за найважливішими вантажами, а також за всією 

сукупністю вантажів, які відвантажуються для відправлення та прибувають у 

регіон для виробничого, соціально-побутового та індивідуального споживання. 

Транспортний баланс – транспортно-економічний баланс, в якому з крім 

загальних обсягів ввозу і вивозу вантажів, вказуються основні кореспондуючі 

райони або пункти, тобто куди саме здійснюється вивіз тих чи інших видів 

вантажів,   в якому розмірі  і звідки завозиться продукція. Отже, транспортний 

баланс  дозволяє вивчати транспортно-економічні зв’язки  регіону і планувати 

раціональні маршрути  перевезень з мінімальними транспортними  витратами 

та скороченням термінів доставки. 

Приклад складання транспортного балансу умовного регіону  приведений 

в табл. 3 [5]. 

Таблиця 3 

Транспортний баланс умовного регіону, тис. т 
Вид транспорту   Відправлено вантажів Прибуло вантажів  

Транспортний 
баланс 

Разом У тому числі  Разом У тому числі 
 в межах 
регіону 

 вивіз  в межах   
регіону 

  ввіз 

Залізничний 1560    820 740 1700     820 880 -140 
Внутрішній 
водний 160    120 40 200     120     80 -40 

Автомобільний 200     160 40 190   160     30 +10 
Разом 1920 1100 820 2090 1110 990 -170 

 



В табл. 3 має місце від’ємний баланс (від’ємне сальдо). Якщо обсяг 

відправлення перевищує обсяг прибуття - це додатній баланс. 

Співвідношення і взаємозв’язки основних показників перевезень вантажів, 

наприклад, для залізниці показано на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Схема взаємозв’язків показників обсягу перевезень за видами 

сполучень  [5] 

 

За даними транспортного балансу розраховується частка кожного виду 

транспорту по ввозу, вивозу та перевезеннях в межах району (регіону). 

Транспортні баланси складаються органами державної статистики, а дані про 

міжрайонний обмін вантажами - транспортними інформаційно- 

обчислювальними центрами. Ця робота виконується з широким залученням 

інформації про вантажні перевезення з відповідних статистичних звітів. 

Комплексне транспортне обслуговування полягає також в забезпеченні 

пасажирів певним набором послуг, проте для цього необхідно вивчити 

особливості ринку  пасажирських перевезень. 

Переміщення пасажирів країни характеризується таким показником як 

транспортна рухливість населення, який відображає ступінь урбанізації, рівень 

міграції та динаміку переміщень. Транспортна рухливість населення - це 
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складне соціальне і економічне явище, за яким стоїть цілий комплекс чинників 

культурного, політичного і демографічного характеру. Динаміка обсягу 

перевезень пасажирів різними видами транспорту України наведена в табл. 4 

[2]. 

Таблиця 4 

Динаміка перевезень пасажирів різними видами транспорту України 

Вид 
транспорт

у 

Роки 

2003 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014** 

 млн. 
 пас. 
 

 млн. 
 пас. 

 млн. 
 пас. 

 млн. 
 пас. 

 млн. 
 пас. 

 млн. 
 пас. 

 млн. 
 пас. 

 млн. 
 пас. 

 млн. 
 пас. 

% до 
2003 р. 

% до 2005 
р. 

% до 
2007р. 

% до 
2009 р. 

% до     
2010 р. 

% до 
2011 р. 

% до 
2012 р. 

% до 
2013 р. 

Всього,  
в т.ч. 3778,2 

4302,3 8835,0 7274,1 6837,7 6972,9 6812,3 6620,0 5899,5 

113,9 зб. в 
2,05 р. 82,3 94,0 101,9 97,7 97,2 89,1 

Залізнич-
ний 476,2 

444,7 4646,5* 3248,3* 3104,6* 3352,8* 3348,9* 3263,8* 2977,1* 

93,4 зб. в 
10,4 р. 69,9 95,6 108,0 99,9 97,4 91,2 

Автомобі-
льний 3290,7 

3840,2 4174,1 4012,9 3719,4 3604,6 3448,7 3340,8 2915,3 

116,7 108,7 96,1 92,7 96,9 95,7 96,9 87,3 

Водний 9,1 
13,6 9,5 7,8 7,6 8,0 6,6 7,3 0,6 

149,4 69,8 82,1 97,4 105,3 82,5 110,6 8,2 

Авіацій- 
ний 2,2 

3,8 4,9 5,1 6,1 7,5 8,1 8,1 6,5 

172,7 128,9 104,1 119,6 123,0 108,0 100,0 80,2 

 
* - з урахуванням перевезень трамвайним, тролейбусним транспортом та 

метрополітенами; 

** - без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим  

Протягом останніх років спостерігається тенденція до зниження обсягів 

перевезення пасажирів по всіх видах транспорту, що знову ж пов'язано з 

нестабільністю політичної та економічної ситуації в країні.  Найбільшу питому 

вагу у пасажирських перевезеннях займають залізничний (50,5%  - у 2014 році) 

та автомобільний (49,4% - у 2014 році) види транспорту. Катастрофічно 



зменшився  в 2014 році обсяг пасажирських перевезень водним транспортом, це 

повязано,  в першу чергу,  зі скороченням обсягів круїзного туризму по водних 

просторах країни.  

Особливе місце займає дослідження показника транспортної рухливості 

населення. Вважається, що це середня кількість поїздок одного жителя в рік 

всіма видами транспорту, зокрема, по залізницях. В сегменті залізничного 

транспорту коефіцієнт рухливості визначається відношенням числа перевезених 

пасажирів за рік ∑ pР до середньорічної чисельності населення N  регіону: 

KP
рух .Рp

N
∑=  

Але найбільш узагальнюючим і повним визначенням транспортної 

рухливості слід вважати не кількість поїздок незалежно від відстані перевезень, 

а пас.-км на одного жителя як інтегрального індикатора ефективності 

транспортного обслуговування населення [6]. 

Простежується тісна залежність показника рухливості від величини 

наявних реальних доходів населення. Виконаний кореляційно-регресійний аналіз 

показав, що коефіцієнт кореляції між ними становить ryx=0,882 (r2=0,78). 

Лінійне рівняння регресії, за яким можна розраховувати середнє нормативне 

значення рухливості (Y) від величини наявних реальних доходів на душу 

населення (х) має вигляд (3): 

 

                                          Y=1046,6+0,00876х,                                           (3) 

 

де коефіцієнт регресії – 0,00876 відтворює більш-менш рівномірний 

ланцюговий приріст рухливості в арифметичній прогресії. Це означає, що зі 

зміною реальних наявних доходів в розрахунку на душу населення на 1 грн. 

транспортна рухливість збільшується на 8,76 пас.-км на одну особу (по 

залізницях країни). Коефіцієнт детермінації r2=0,78 свідчить про те, що зміни 

величини рухливості населення на 78% відбуваються під впливом ступеня 

забезпеченості людей реальними (з урахуванням інфляції, податків тощо) 



наявними в кишені, так званими «чистими», доходами. На сукупність решти 

факторів при всіх інших рівних умовах припадає лише 22%. Це і рівень 

міграції, і тривалість перевезення, і рівень сервісу та комфортності тощо [6]. 

Організаційна структура і система управління пасажирським 

транспортним комплексом недосконалі, про що свідчить його збитковість та 

недостатній рівень забезпечення попиту населення щодо кількісних і якісних 

показників обслуговування пасажирів. Автором досліджена і розроблена 

модель удосконалення нормативної бази  щодо підвищення енергоефективності  

та енергозбереження на транспорті як фактор зниження собівартості  

транспортування  і послуг, а отже, зниження тарифного  навантаження  на 

підприємства і пасажирів.  

Якісно новий підхід реалізується через економіко-математичне 

моделювання показника питомих витрат в залежності від факторів (перевізно-

експлуатаційних показників використання електросекцій) впливу на питомі 

витрати (рис. 3). Найбільш впливові фактори включені в моделі питомих витрат 

електроенергії (Y): кількість перевезених пасажирів у поїзді (х1); дільнична 

швидкість руху поїзда (х2), динамічне навантаження населеного вагона (х3), 

стаж роботи  та кваліфікація машиністів. 

Кожен фактор визначається як динамічна зважена величина з урахуванням  

зміни  показника  на  всьому  шляху   слідування. Отримана  модель має вигляд: 

 

                      Y=-0,039х1 +5,479х2 +1,530х3 -104,439                         (4) 

 

В моделі  (4) коефіцієнт множинної кореляції R=0,957  (дуже тісний 

зв’язок); коефіцієнт детермінації R2=0,916  означає, що 91,6% впливу на зміну 

величини Y мають фактори, що включені в модель. Статистичні характеристики 

(квадратичні коефіцієнти варіації факторів, число Фішера та інші) свідчать, що 

вибірка однорідна, а модель істотна і адекватна. Коефіцієнти  еластичності: Ex1 

= - 0,230  (із збільшенням  кількості пасажирів перевезених  поїздом  за  поїздку  

на  1%  при  фіксованих  значеннях інших  факторів моделі величина питомих 



витрат електроенергії зменшується  на 0,23%); Ex2 =1,308 (із зростанням 

дільничної швидкості на 1% - Y збільшується 1,308%). Цей коефіцієнт  враховує 

також додаткові витрати електроенергії  на зупинки і зрушення поїзда на 

проміжних станціях; Ex3 = 0,529  (зі зміною динамічного навантаження 

населеного вагона на 1%  питомі витрати електроенергії  збільшується на 

0,529%) [7]. 

 
 

Рис. 3  Механізм дії чинникового комплексу на питомі витрати 

електроенергії на тягу поїздів 

 

Отже, маркетинг товарно-транспортного ринку дає можливість вивчити і 

врахувати попит і вимоги його для формування стратегії транспортних 

підприємств щодо надання конкурентоспроможних послуг, які потрібні 

споживачам і які б забезпечували мінімальні транспортні витрати їх 

Визначальні фактори впливу на  питомі 
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Y=-0,039X1+5,479X2+1,530X3-104,439 
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- оцінка енергоємності транспортної роботи; 
- порівняння фактичних питомих витрат  по 
кожній дільниці електроенергії з 
розрахованими за моделлю; 
- визнавчення абсолютних величин  витрат 
електроенергії на фактично виконаний обсяг 
транспортної роботи за моделлю; 
- визначення норматива питомих витрат по 
кожній поїздці за моделлю; 
- управління та контроль  за витратами 

 
 
 

- прогнозування питомих та абсолютних 
витрат електроенергії на тягу поїздів на 
будь-який період упередження. 



виробникам. 

 

3. Менеджмент  логістичних  потоків   

В останні роки перевезення вантажів і пасажирів зарубіжною та 

вітчизняною наукою розглядаються в контексті принципово нової концепції 

управління вантажо- і пасажиропотоками, яка називається комплексною 

логістичною системою [5] . 

Транспорт як особлива галузь матеріального виробництва є його 

рушійною, найбільш динамічною силою (ланкою), продукцією якого є процес 

переміщення товарів, вантажів і пасажирів на необхідну відстань за певний час. 

Процес виробництва товарів (матеріальних цінностей) закінчується лише після 

доставки їх до місця призначення. 

Матеріальні й людські потоки - це одна з визначальних ознак 

життєдіяльності економіки та соціальної сфери. 

Залізничний транспорт, володіючи неабияким стратегічним ресурсом, 

виконує базову функцію в потокових процесах - матеріальних і людських, 

внутрішніх і зовнішньоекономічних (експортно-імпортних і транзитних). 

Реалізація цієї функції є важливою складовою логістичної методології 

організації потокових процесів, яка передбачає найбільш ефективну 

скоординовану систему суспільної діяльності менеджерів групи підприємств і 

організацій з просування потоків продукції по всьому ланцюгу «Закупівля 

сировини  - постачання -  виробництво продукції - передпродажна підготовка - 

збут – розподіл» з мінімальними загальними витратами всіх видів ресурсів. Це 

вимагає організації наскрізного управління всіма ланками ланцюга 

переміщення продукції. При цьому має забезпечуватись комплексне 

обслуговування об’єктів - учасників ланцюга - маркетинговими, складськими, 

тарно-пакувальними, навантажувально-розвантажувальними, комерційними і 

транспортно-експедиційними, транспортними, митно-брокерськими, 

страховими, фінансовими (банківськими), інформаційними, технічними і 

соціально-побутовими роботами і послугами інфраструктури національної 



мережі міжнародних транспортних коридорів тощо. 

Логістична система товароруху спирається насамперед на добре 

налагоджену організацію безперебійного забезпечення достовірною 

оперативно-технічною та статистичною інформацією всіх задіяних структур 

управління потоковими процесами. Інформаційне забезпечення логістики - це 

діяльність з обліку, збирання, накопичення, переробки та аналізу інформації з 

метою інтеграції елементів системи управління-планування, контролю і 

регулювання потокового процесу. Нижче наведена схема транспортного та 

інформаційного забезпечення логістичного вантажопотоку (рис 4). 

В логістичному процесі пришвидчення  руху – це  парадигма  ХХІ  століття 

в загальних глобалістичних  економічних процесах, в т.ч. в транспортному 

обслуговуванні. Економія часу це основний соціально-економічний закон 

розвитку.  

Парадигма управління якістю полягає в безперервному удосконаленні 

транспортного виробництва,  орієнтації не тільки  на обсяги та продуктивність 

діяльності, але на повне задоволення  потреб  споживачів послуг. Прискорення 

доставки  вантажів і пасажирів, скорочення термінів  доставки є результатом 

ефективного менеджменту логістичного процесу. Мета цього процесу – 

досягнення  сумарної  економії часу. При ефективній координації  взаємодії 

різних видів транспорту, особливо при міжміських та міжнародних  

перевезеннях, в т.ч. із застосуванням контейнерних і контрейлерних  перевезень 

сприяє  в значній мірі скороченню  термінів доставки  в поєднанні  з наданням 

комплексу сервісних транспортно-експедиційних послуг. 

Таким чином, одна з головних умов інноваційного розвитку національної 

економіки є економія часу, раціональне його використання  для розвитку 

виробництва і взагалі в усіх сферах соціально-економічної  діяльності  

суспільства. В економічному тлумаченні  часу  прискорення доставки вантажів 

оцінюється, перш за все, зменшенням вантажної  маси, яка знаходиться в 

дорозі, а отже, не може бути продуктивно використана  у виробництві, тобто  

поки вантаж у дорозі, він не дає  кінцевої споживчої  цінності для суспільства.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4  Концептуальна схема транспортного  та інформаційного  

забезпечення логістичного потоку [5] 
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Ця  економічна категорія  є  дуже важливим фактором  для споживачів  

комплексної транспортної продукції, а також одночасно для підвищення 

конкурентоспроможності  операторських фірм та транспортних підприємств  на 

товарно-транспортному ринку.  

Вартісний вимір вантажної маси  в дорозі  можна визначити за допомогою 

наступного співвідношення (формули): 

 

                                            в
rв t

РЦ
М ⋅= ∑

365
,                                                  (5) 

 

де М  - вартість вантажів, грн.; 

−вЦ  середня ціна одної тони  перевезених вантажів, грн.; 

−∑ rР  річний обсяг перевезень  вантажів, тонн; 

вt  - середня тривалість  доставки  вантажів  на всьому логістичному  шляху 

«від  дверей   до дверей»,  доби. 

Рівень збереженості вантажів, при їх перевезеннях можна оцінити 

загальними втратами у натуральному і вартісному вимірі або збитками  чи 

питомими натуральними значеннями стосовно обсягу  перевезень. Забезпечення 

збереженості  вантажів, які транспортуються, можна визначити зменшенням їх 

втрат або псування і ушкодження в дорозі у порівнянні із встановленими  

нормативами  природного убутку продукції. Рівень збереженості  вантажів, які 

перевозяться ( збК ), розраховується за формулою  [5]: 
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де ∑ q
rР  - загальний обсяг перевезених вантажів; 

∑ q
grP - маса відправлених вантажів (продукції); 

∑ втрP  обсяг втрат продукції при перевезеннях, т; 



Нϕ  - середній норматив природного убутку продукції, % до маси нетто 

товару. 

В грошовому  вимірі суму збитків  від втрати чи пошкодження вантажів 

теж можна визначити, помноживши коефіцієнт збереженості  на вЦ  або за 

таким виразом: 

                                                      
100
∑ ⋅

=
ϕrв РЦ

З ,                                           (7) 

 

де З  - сума збитків від втрати чи пошкодження вантажів, грн. 

Наприклад, при перевезеннях  вантажів залізничним транспортом  втрати 

продукції  за різними вантажами значно вищі за нормативами природного 

убутку. 

За різними дослідженнями  це співвідношення має такі значення: для цегли 

норма 1,3; фактичні втрати – 7%; для цементу  - відповідно 1,2; і 4%; для 

вугілля – 1,5 і 5%; для залізної руди  - 0,9 і 3% [5]. 

В результаті  переміщення продукції змінюється її споживча вартість, тобто 

її здатність задовольняти потреби людей. Ще К. Маркс писав, що будь-який 

продукт  тільки тоді готовий до споживання, коли він доставлений до місця  

споживання. 

Основним критерієм  якості й ефективності  комплексного транспортного 

обслуговування є показник інтегральної  якості  транспортного процесу( тр
іК ) 

[8]: 

                               →⋅
∆±

+=
∑

100)
)(

1( 1

гр

n

n
тр
і З

Е
К  max,                                    (8) 

 

де тр
іК  - інтегральний показник якості, виражений числом більшим  

(підвищення якості) одиниці (100), при цьому за одиницю (100) приймають  

рівень якості для вихідного, базового періоду; 

nЕ∆±  - сукупний економічний ефект  від зміни відповідних  простих 



натуральних  показників  якості комплексних транспортних  послуг  в 

поточному періоді, що розглядається; 

1,2,3,….., n  – кількість простих натуральних показників  якості, прийнятих 

до розрахунку, які включаються  в інтегральний показник  якості. 

При умові, яка закладена  в цій формулі завжди  буде загальний 

позитивний економічний ефект як для споживачів транспортних послуг, так і 

для транспортних підприємств, експедиторських операторів. 

Також, для визначення інтегрального показника якості комплексного 

транспортного обслуговування можна застосувати формулу (9):  

 

                                       →⋅= UGК i
тр
і  max,                                                   (9) 

 

iG  -  значення і - го показника ефективності; 

U  -  критерій оцінки  оптимальності  плану  перевезень і сервісного 

обслуговування. 

Таким чином, інноваційно-логістична  модель комплексного транспортного 

обслуговування  підприємств і населення буде включати наступні пункти.  

-  по відправленню вантажів: 

а) від імені і за довіреністю  договірної клієнтури здійснюється вибір 

раціонального виду транспорту і організовує відправлення вантажів; 

б) створення  власних або орендованих  обмінних пунктів і складів для 

збору і підкомплектування  за напрямками малих відправок; 

в) контроль  планів  перевезень, укладання договорів з клієнтурою, 

розрахунок платежів  і оформлення  перевізних документів, оперативне 

планування  відправлення вантажів, надання експедиторських послуг; 

г) надання власних транспортно-пакувальних послуг, проведення 

маркування, надання вантажно-розвантажувальних засобів та інше; 

д) здійснення зберігання вантажів клієнтів; 

 -  по прибуттю вантажів: 

а) розкредитування і отримання вантажів за довіреністю 



вантажоотримувачів; 

б) інформування клієнтури про місцезнаходження  вантажів на всьому 

логістичному шляху; 

в) експедирування  і здача  вантажів  вантажоотримувачам; 

г) розрахунок  з підприємствами різних видів транспорту  від імені і за 

рахунок клієнтури.  

А також комплексне транспортне обслуговування  підприємств і населення 

включає: 

- вивчення транспортно-економічних зв’язків, вантажопотоків, 

- надання на комерційній основі  клієнтурі  інформаційних послуг  про 

вантажі  для перевезення, правила  і тарифи  на перевезення, наявність 

рухомого складу; 

- реклама послуг, залучення нової клієнтури  і підготовка об’єктів для 

перевезень; 

- створення на підприємствах диспетчерських пунктів по комплексному 

транспортному обслуговуванню для оперативного управління транспортно-

логістичним процессом; 

- формування інтегрованої логістичної системи  управління  якістю 

перевезень  та супутніх послуг та інще.  

На рис. 5  представлена структурована система комплексного транспортно-

експедиційного та сервісного  обслуговування логістичного процессу, вона є 

інноваційно- логістичною моделлю  з урахуванням нового тлумачення категорії 

«комплексне транспортне обслуговування». Структурна  модель виконана  із 

застосуванням теорії множин та загальної теорії топології. Сутність 

запропонованої моделі  полягає  у збалансованому забезпеченні господарюючих 

суб’єктів комплексними транспортними послугами, оскільки цільове 

призначення транспортної системи - сприяння єдності і комплексному сталому 

розвитку  всіх підсистем національної економіки.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис  5.  Інноваційно-логістична модель  комплексного транспортного обслуговування  підприємств і населення 

Структурна модель системи комплексного транспортно-експедиційного та сервісного  
обслуговування логістичного процесу 
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Висновки 

1. В роботі виконані дослідження дозволяють в теорію транспорту внести 

оновлене трактування і формулювання дефініції «комплексне  транспортно-

сервісне  обслуговування підприємств і населення» як сукупності, що 

складається  не тільки  із процесу  транспортування (у просторі і часі), але 

супутніх  сервісних послуг, які є невід’ємною складовою, і без яких  неможливе  

переміщення  матеріальних і людських потоків у логістичному ланцюгу «від 

дверей  до дверей в точно обумовлений термін  з мінімально  можливими  

витратами».  

2. Проведено аналіз товарно-транспортного ринку, а саме досліджено 

динаміку та структуру вантажообороту країни та проаналізовано обсяги 

пасажирських перевезень  протягом 2003-2014 років. В якості інструменту 

дослідження транспортно-економічних зв’язків регіонів країни розглянуто 

транспортний баланс. 

3. Досліджено методологію створення комплексної логістичної системи, 

визначено два основні критерії, які лежать в основі розвитку логістичних 

потокових процесів: скорочення часу доставки вантажів і пасажирів та якість 

надання комплексних транспортних послуг. 

4. Розроблена автором інноваційно-логістична модель комплексного 

транспортно-сервісного обслуговування підприємств і населення, включаючи 

три його невід’ємні складові: менеджмент, маркетинг товарно-транспортного 

ринку та логістичну систему товароруху.   
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