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Тема: Технологія перевезення вантажів. 

Тема уроку: Транспортно-експедиційна діяльність. 

Мета: сприяти формуванню знань про транспортно-експедиційну діяльність. 

Сформувати поняття транспортно-експедиційної діяльності. Розвивати логічне мислення, 

уяву, ініціативу, увагу. Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу до людей, які 

виконують найбільш поширені трудові процеси, інтерес до професії. 

3. Формування знань учнів. У процесі руху товару використовуються наступні 

види транспортних засобів: залізничний, морський, річковий, автомобільний, повітряний, 

трубопровідний. 

Залежно від стратегії і поставлених завдань підприємства вибирають транспортні 

засоби, виходячи з їх техніко-економічних особливостей. 

• Залізничний транспорт - характеризується високою пропускною спроможністю, 

регулярністю перевезень незалежно від кліматичних умов, пори року та доби, невисокою 

собівартістю, прийнятною швидкістю доставки. 

• Морський транспорт - забезпечує міжконтинентальні перевезення, має низьку 

собівартість перевезень, високу пропускну спроможність. 

• Річковий транспорт - характеризується високою пропускною спроможністю, 

низькою собівартістю перевезень. 

• Автомобільний транспорт - має велику маневреність та рухливість, високу 

швидкість доставки вантажів. 

• Повітряний транспорт - характеризується високою швидкістю доставки, великою 

дальністю польотів. 

Сфера діяльності транспорту пов’язана з наданням безлічі різних видів послуг 

підприємствам і організаціям, торгово-посередницьким фірмам та ін. У сфері обігу 

діяльність транспорту пов’язана з доставкою різних видів матеріальних ресурсів на адресу 

конкретних споживачів. 

Транспортні операції звичайно розглядаються в нерозривному зв’язку з торговими 

операціями як засоби для їх реалізації. В той же час транспортні операції, будучи 

самостійним видом підприємницької діяльності, мають свої специфічні особливості. 

Оптова торгівля та ринкові відносини між вантажовласниками, як правило, 

впливають на збільшення рівня нерівномірності перевезень і призводять до 

невизначеності транспортно-економічних зв’язків порівняно з централізованою системою 

розподілу. 

Свобода вибору постачальника вимагала певної свободи вибору транспорту, 

способу й умов перевезень. Все це зумовило необхідність нового підходу до планування 

перевезень з урахуванням ринкових відносин. 



Рішенню цих завдань багато в чому може сприяти застосування маркетингу, його 

принципів і методів управління. 

Відомо, що транспорт не збільшує речовинно-натурального обсягу товарного 

продукту. Тому суспільство зацікавлене в скороченні транспортних витрат, що 

приєднуються до вартості товарів у процесі їх переміщення. Продукція транспорту, 

маючи специфіку, властиву тільки їй, в той же час є товаром, а, отже, об’єктом 

маркетингу. 

Основними причинами, що викликають необхідність впровадження маркетингу на 

вітчизняному транспорті, є необхідність оптимізації експлуатаційних витрат і отримання 

максимальних доходів. Диспропорція між попитом і пропозицією на ринку перевезень, що 

зростає, вимагає перебудови управлінської діяльності з орієнтацією на ринок. 

Ціни на послуги транспорту визначаються тарифами, які диференційовані за 

видами транспорту, вантажами, що перевозяться, дальністю перевезень. Вибір того чи 

іншого тарифу визначається конкретними умовами доставки вантажів і перевезення 

пасажирів. Разом з тим, ціни на послуги формуються на ринку і періодично можуть 

мінятися. 

Ціна на транспортні послуги може бути встановлена, виходячи з величини середніх 

витрат плюс прибуток або на основі рівня поточних цін залежно від виду послуг, що 

надаються. Мінімальна ціна на послуги визначається витратами транспорту і формується 

за принципом забезпечення відшкодування витрат. Ціни на транспортні послуги можуть 

бути знижені в тих випадках, коли виникає потреба у великих обсягах послуг і масових 

перевезеннях. Тут виникає можливість отримання додаткового прибутку за рахунок 

зростання продуктивності праці і зниження витрат. Водночас на окремі разові заявки 

застосовуються підвищені тарифи. 

У багатьох оптово-посередницьких організаціях система доставки товарів 

організовується з урахуванням відстані та часу на перевезення. Наявність місцевих і 

дальніх перевезень висуває й різні вимоги до їх обслуговування. 

Доставка товарів споживачам організовується залежно від їх місцезнаходження, а 

частота доставки вантажів залежить від потреб вантажоодержувачів і може проводитися 

або щодня, або щотижня, або раз на місяць. Це залежить від наперед узгодженого із 

споживачем графіка постачань. 

Мінімальним рівень обслуговування вважається у тому випадку, коли здійснюється 

лише одне постачання вантажів. Проте споживачам можуть бути надані й додаткові 

послуги, пов’язані не тільки з постачанням вантажів, але і з розміщенням товарів на складі 

споживача, маркіровкою товарів, ознайомленням з новими товарами, розробкою 

товарного асортименту і т.д. Рівень обслуговування залежить від кількості споживачів і 

місць їх розташування. 

Врахування особливостей відносно доставки вантажів споживачам дозволяє 

правильніше встановити рівень обслуговування й організувати ритмічну систему доставки 

продукції. 

На практиці існують два методи транспортного обслуговування споживачів: 

• перший метод передбачає використання при доставці вантажів власного 

транспорту. При цьому обслуговуючий персонал входить до складу посередницької 

організації; 



• при другому методі використовується транспорт комерційного транспортного 

агентства, яке на договірній основі здійснює обслуговування тієї чи іншої посередницької 

структури. 

У ряді випадків вантажі можуть бути вивезені покупцем зі складів посередницьких 

організацій власним транспортом. Рішення про створення власного транспортного 

господарства або використання транспорту спеціалізованих агентств ухвалюється 

керівництвом посередницької фірми. При цьому розраховуються всі можливі витрати і 

надходження при утриманні транспорту. 

Однією з найбільш поширених форм обслуговування споживачів підприємствами 

оптової торгівлі, що доповнює процес складського забезпечення, є централізована 

доставка продукції зі складів посередників. Сюди входить комплекс робіт з підготовки 

продукції на базах і складах посередників до перевезення, оформлення товарно-

транспортних документів, виконання вантажних операцій, доставки матеріальних ресурсів 

одержувачу. 

Централізована доставка може здійснюватися різними видами транспорту - 

залізничним, автомобільним, річковим. В основному вона виконується автомобільним 

транспортом. 

Централізована доставка вантажів покупцям може здійснюватися посередницькими 

підприємствами як власним автомобільним транспортом, так і залученим. 

При організації централізованої доставки продукції власним транспортом оптово-

посередницькі підприємства (фірми) укладають із споживачем договори, в яких 

указуються: 

• кількість вантажів, призначених для перевезення; 

• терміни доставки; 

• спосіб транспортування матеріалів (у контейнерах, на піддонах); 

• раціональні маршрути перевезень; 

• матеріальна відповідальність і спосіб розрахунку споживачів з посередницькою 

фірмою за надані послуги. 

Для централізації завезення вантажів залученим транспортом посередницькі оптові 

підприємства укладають договори з автотранспортними підприємствами на обсяги 

перевезень цих вантажів у тоннажі або на час роботи необхідної кількості автомобілів. 

Таким чином, автотранспортні підприємства, здійснюючи відповідні обсяги перевезень, 

безпосередньо беруть участь в організації централізованої доставки вантажів споживачам. 

Процес централізованого завезення вантажів залученим транспортом здійснюється 

в такій послідовності: 

1) працівники транспортно-експедиційної групи посередницької фірми готують 

товарно-транспортні документи і передають їх у транспортно-експедиційні фірми; 

2) вони формують маршрути централізованої доставки; 

3) забезпечують подачу автомобілів на певну ділянку вантаження за наперед 

узгодженим ступінчастим графіком. 

У свою чергу, складські працівники заздалегідь готують вантаж до перевезення і 

проводять завантаження автотранспорту. 

Рівень організації централізованих перевезень ще не повністю відповідає сучасним 

вимогам, що пов’язано з цілою низкою причин, серед яких можна виділити наступні: 

1) недосконалість структури автомобільного парку стосовно вантажопідйомності; 



2) недостатність спеціалізованого рухомого складу (наприклад, автомобілів, 

обладнаних механізмами для самовантаження, великовантажних автопоїздів); 

3) недолік контейнерів, піддонів, пакетуючих засобів, підйомно-транспортних 

механізмів; 

4) відсутність раціональних маршрутів і графіків доставки продукції споживачам; 

5) недостатня підготовка продукції до відправки; 

6) недосконалість організації навантажувально-розвантажувальних робіт, яка 

призводить до непродуктивних простоїв; 

7) нестача транспортно-складських робітників; 

8) погана організація розвантаження у споживачів; 

9) нерівномірність надходження продукції на підприємства оптової торгівлі; 

10) слабка координація між товарними і транспортними відділами оптового 

підприємства. 

Документом, що регламентує права та обов’язки оптового підприємства, 

автопідприємства і вантажоодержувача за централізованим завезенням, є товарно-

транспортна накладна (ТТН). Накладну виписують у 5-7 екземплярах. 

Товарно-транспортні накладні, за якими доставка проводиться залученим 

транспортом, надходять у групу з централізованої доставки. При доставці вантажів з 

використанням власного автотранспорту ТТН передають водію. 

Після прибуття на місце вантаження водій автомашини пред’являє завідувачу 

складом або комірнику накладну і приймає вантаж до перевезення. 

На місці розвантаження водій здає вантаж споживачу під розписку з штампом у 

першому та другому екземплярах ТТН, указуючи в них час прибуття і від’їзду 

автомашини. 

Після доставки вантажу споживачу водій при черговому рейсі того ж дня повертає 

складу, від якого одержав вантаж, перший і другий екземпляри ТТН. Завідувач складом 

видає водію п’ятий і шостий екземпляри ТТН, відмічаючи час, витрачений на 

відвантаження продукції споживачам. 

Водій автомашини здає своєму автотранспортному підприємству дорожній лист і 

накладні. П’ятий екземпляр залишається на АТП, а шостий приколюється до рахунку, що 

пред’являється оптовому підприємству. 

Найбільш довершеним способом організації автомобілепотоків вантажів з 

підприємств оптової торгівлі є маршрутизація перевезень. Розробка маршрутів доставки 

вантажів повинна враховувати: 

1) специфіку географічної зони, в межах якої здійснюється обслуговування; 

2) розташування споживачів в зоні обслуговування; 

3) можливості використання транспортних засобів. 

Розробка маршрутів дозволяє скоротити простої автомобілів під навантаженням і 

розвантаженням, а також вивільнити значні матеріальні ресурси у споживачів. В умовах, 

коли розроблені маршрути, визначені і дотримуються терміни постачання, виробничі 

запаси споживачів можуть скорочуватися в 1,5-2 рази. Разом з тим, маршрутизація 

перевезень дає можливість підвищити продуктивність автомобілів і, отже, зменшити 

кількість рухомого складу, що надходить на підприємство оптової торгівлі при тому ж 

обсязі перевезень. 

Необхідність у маршрутизації перевезень вантажів обґрунтовується ще тим, що 

розроблені маршрути дають можливість складання узгоджених графіків доставки 



продукції оптовими підприємствами споживачам. Для складання узгодженого графіка 

обов’язковим є дотримання наступних умов: 

1) на складах підприємства оптової торгівлі повинна знаходитися необхідна 

кількість потрібної продукції; 

2) розрахунок кількості транспортних засобів має проводитися на ходову кількість 

автомобілів для обслуговування раціональних маршрутів з урахуванням різних ситуацій 

(поломок та іи.); 

3) підприємства-споживачі продукції повинні забезпечувати своєчасний прийом 

продукції і розвантажувальні роботи. 

Складання узгоджених графіків доставки продукції споживачам з підприємств 

оптової торгівлі припускає виконання наступних видів робіт: 

1. Аналіз використання транспортних засобів, що обслуговують підприємство 

оптової торгівлі. В процесі проведення аналізу відбувається наступне: 

1) виявляється динаміка зміни обсягу перевезень і визначається питома вага 

централізованих і децентралізованих перевезень; 

2) дається оцінка техніко-експлуатаційним показникам роботи автотранспорту при 

перевезенні продукції; 

3) аналізується нерівномірність вивозу продукції зі складів підприємства оптової 

торгівлі за певний період часу. 

2. Визначення споживачів продукції. Виділяються споживачі постійні, сезонні та 

тимчасові. На кожного споживача складається »картка споживача», в яку заносяться дані 

у міру виконання робіт, а саме: 

• найменування організації, що одержує вантаж; 

• точна адреса, телефон; 

• середньодобовий обсяг перевезень (т); 

• дні завезення вантажів; 

• години роботи одержувача; 

• нормативний час вивантаження автомобіля. 

3. Визначення добового постачання продукції споживачам. Добове постачання 

продукції визначається діленням річної потреби в продукції на число робочих днів на рік. 

Добове постачання повинне узгоджуватися із споживачами. При визначенні добового 

постачання необхідно враховувати той факт, що продукція може поступати споживачам у 

разовій тарі та упаковці. Для визначення маси вантажу необхідно використовувати 

прийняті обсяги ваги та питомі обсяги вантажів, переводити їх у тонни. 

4. Визначення можливостей вантажних робіт на складах оптового 

підприємства і розвантажувальних робіт у споживачів. Можливості визначаються рівнем 

використання механізмів на складах оптового підприємства й у споживачів. Для кожного 

конкретного випадку проводиться аналіз рівня механізації робіт. Після аналізу 

визначаються й обґрунтовуються, а якщо необхідно, то й розробляються нормативи часу 

на навантажувальні та розвантажувальні роботи. 

5. Складання карт дислокації споживачів, 

6. Визначенім відстані перевезення вантажу. 

7. У групування споживачів за напрямами та величиною постачання. У 

групування споживачів дає можливість визначити вантажопотоки в різні райони. 

Вантажопотоки можуть бути зображені у вигляді простих схем. Для цього 



використовується карта району перевезень, на яку нанесені пункти відправлення і 

призначення вантажу, тобто вантажоутворювальні 

і вантажопоглинальні пункти. Карту району перевезень ділять на квадрати 

послідовним нанесенням на рівній відстані взаємно перпендикулярних ліній. Одержані 

таким чином квадрати кодують за типом шахівниці. Знаючи кількість вантажу, що 

підлягає перевезенню з пунктів відправлення в пункти призначення, вибирають масштаб і 

відповідно до нього наносять вантажопотоки лініями певної ширини. 

Вантажопотоки можуть також мати вигляд картограми, тобто зображатися на карті 

за дійсними шляхами переміщення вантажів. 

Таким чином, створюється наочна схема перевезень між пунктами відправлення і 

призначення вантажів, визначається обсяг транспортної роботи в тонно-кілометрах, 

встановлюється найбільш вигід не розташування стоянки автотранспорту, щоб 

непродуктивні пробіги з гаража до місця роботи або назад були мінімальними. 

У групування споживачів за величиною постачання дає можливість виявити 

споживачів великих і дрібних партій продукції. 

8. Обґрунтування і вибір типу рухомого складу для постачання продукції 

споживачам. Для правильного вибору типу автомобіля необхідно враховувати такі 

чинники, як: 

1) відповідність транспортного засобу роду вантажу, що перевозиться, його 

упаковці, розміру партії вантажу та відстані перевезення; 

2) дорожні умови, потужність обслуговуваного підприємства (тип і потужність 

навантажувально-розвантажувальних засобів та їх відповідність вантажопідйомності 

рухомого складу). 

Критерієм вибору гину автомобіля може бути один з наступних показників - 

годинна продуктивність, собівартість перевезення, приведені витрати та ін. 

9. Розрахунок раціональних маршрутів доставки продукції споживачам. При 

перевезенні продукції автомобільним транспортом, як правило, можливі два варіанти 

організації руху рухомого складу: 

1) маятникові маршрути із зворотним холостим пробігом; 

2) кільцеві маршрути розвезення. 

Раціональним маятниковим маршрутом слід вважати такий маршрут, при якому 

порожній пробіг мінімальний. 

Завдання складання плану перевезень, що забезпечує мінімальний порожній пробіг 

транспортних засобів, зводиться до завдання лінійного програмування. Якнайкраще 

рішення виходить при такій системі маршрутів, коли максимальне число автомобілів 

закінчує роботу в пунктах призначення з мінімальними різницями другого нульового 

пробігу і навантаженого пробігу. 

10. Складання узгоджених графіків доставки продукції споживачам. 

Узгоджений графік є планом раціональної організації роботи всіх учасників 

транспортного процесу. 

Визначення раціональних зон обслуговування споживачів (іншими словами, 

визначення раціонального радіусу перевезення вантажів автотранспортом) ґрунтується на 

зіставленні величини комплексних транспортних втрат при доставці продукції з баз і 

складів тільки автомобільним або залізничним транспортом, або в змішаному залізнично-

автомобільному сполученні. 
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 Предмет «Технології торгівлі» 

 

Тема: Технологія перевезення вантажів. 

Тема уроку: Принципи діяльності, завдання та обов’язки агента з постачання 

(експедитора). 

Мета: сприяти формуванню знань про діяльність експедитора. Сформувати 

практичні знання та вміння завдань та обов’язків агента з постачання. Розвивати логічне 

мислення, уяву, ініціативу, увагу. Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу до 

людей, які виконують найбільш поширені трудові процеси, інтерес до професії. 

3. Формування знань учнів. Маршрут слідування експедитора розписаний 

гранично точно, і відхилення від графіка чреваті наслідками. Грамотно скласти 

схему пересування вантажу, доставити його в цілості - наука близька до 

транспортної логістики. 

Незважаючи на те, що оголошення з вакансіями на посаду експедитора не 

пістрявіють особливими вимогами до освіти, впоратися з цією роботою може далеко не 

кожен. Замість вузівського диплому тут знадобляться досить специфічні навички та 

здібності. Наприклад, запам'ятовувати нові маршрути, оперативно визначати 

найкоротший шлях перевезення, контролювати розвантаження-навантаження, і навіть - 

зважувати або перераховувати товар. І якщо для «внутрішніх» експедиторів (здійснюють 

пересування вантажів в межах міста, області або країни) цього може бути цілком 

достатньо, то фахівцю-міжнароднику, який курсуює за межі державного кордону, не 

обійтися без більш серйозної підготовки. 

На місці штурмана 

Якщо говорити про «внутрішніх» експедиторів, то, згідно з Довідником 

кваліфікаційних характеристик професій, таким працівникам достатньо мати базову або 

неповну вищу освіту відповідного до напряму підготовки («транспорт» або «логістика»). 

Знати основи діловодства, способи і методи обробки кореспонденції, адреси постійних 

кореспондентів, структуру підприємства і його підрозділів. Найчастіше роботодавці не 

звертають уваги на наявність дипломів, цікавлячись навичками управління і 

техобслуговування, знанням міста та досвідом водіння. До речі, про водійські права». В 

принципі, експедитор бере на себе лише «штурманський» обов'язки, супроводжуючи 

вантаж і плануючи оптимальні маршрути пересування, тому його робоче місце - праворуч 

від водія. Але останнім часом зростає попит на експедиторів-водіїв з солідним водійським 

досвідом.  

Працювати експедитором неможливо без знання міста та основних торгових точок. Крім 

цього, потрібно знати абсолютно весь асортимент товару, терміни його реалізації і якість, 

діюче маркування і штрих-коди. Пам'ятати розпорядок роботи кожної торговельної точки 

і час прийому продукції. Не встигнеш - можуть виникнути серйозні проблеми, особливо 

коли маєш справу з продуктами харчування. Існує негласне правило: швидкопсувні 

ковбаси, молочну, м'ясну і рибну продукцію приймають в першу чергу, а ось, наприклад, 

сипучі продукти - строго в порядку черги. А в супер- і мегамаркети щодня прибуває 



близько 150 машин від різних постачальників, і кожен прагне швидше здати свій товар! 

Експедитор повинен вміти заповнювати накладні та іншу документацію по товарообігу. 

Навчитися цьому не так вже й складно, головне - запам'ятати і довести до автоматизму 

послідовність простановки необхідних штампів, печаток і підписів. 

Але робота експедитора - не просто механічна: тут не обійтися без вміння 

спілкуватися з людьми, проявляти гнучкість характеру та нестандартність мислення. 

Часто виникають ситуації, вихід з яких під силу знайти тільки справжнім дипломатам. 

Одного разу експедитор привіз на замовлення до магазину партію ковбаси, але 

товарознавець геть відмовилася її приймати. Що ж робити? Повертатися на склад - пізно, 

а в машині продукти за ніч обов'язково зіпсувалися б! Як не намагався вмовити 

приймальників дати «притулок» товару хоча б на ніч, вони не погоджувалися. Тоді 

вирішив схитрувати, сказавши, що інакше купую цю ковбасу (бо дуже-дуже смачна!), і 

тут влаштую вечірню трапезу. Уявіть: злополучний вантаж відразу ж придбав нових 

господарів! 

Пункт призначення 

Міжнародним експедиторам, вирушають у закордонні відрядження, не обійтися 

лише кмітливість і дипломатичність. По-перше, потрібні знання основних транспортних 

маршрутів, по-друге, доведеться туго без знання іноземної мови. По-третє, в нагоді 

солідний водійський стаж, адже часто перевозити вантажі з однієї точки земної кулі в 

іншу береться вантажоперевізник (експедитор і водій в одній особі), що покладає на себе 

повну відповідальність за збереження вантажу. 

Міжнародні вантажні перевезення - справа не з легких. Для того, щоб відправити 

вантаж з однієї країни в іншу, потрібно «вирахувати» оптимальний вид транспорту (в 

залежності від характеристик і параметрів вантажу), врахувати правила, закони і традиції 

різних держав, скласти найбільш вигідний з економічної точки зору шлях слідування. У 

результаті складається цілий логістичний ланцюжок, грамотно скласти який під силу 

тільки справжнім професіоналам. Всі ці нюанси аж ніяк не повинні хвилювати власника 

вантажу, тому що повна відповідальність за нього лягає на плечі перевізника. Бути 

експедитором - не означає завантажити вантаж, сісти в автомобіль і забути про все на 

світі. Пам'ятайте: з цієї хвилини ви відповідаєте за збереження і транспорту, і товар! Для 

здійснення міжнародних перевезень обов'язково потрібно пройти спеціальне навчання, 

яке включає в себе короткий курс митного права, страхової діяльності та навички роботи з 

усіма необхідними документами. І, звичайно ж, не обійтися без знання основ транспортної 

логістики.  

Безумовно, у штаті кожного транспортного підприємства працюють фахівці-

логістики, складові оптимальні маршрути перевезень. Але знання логістики на вищому 

рівні не завадять і професійному експедитору. «Транспортний» диплом можна отримати, 

наприклад, в Національному транспортному університеті, студенти якого вивчають 

основи правознавства, транспортне, цивільне, трудове і кримінальне право, правила 

перевезень вантажів і пасажирів, державне регулювання діяльності на автомобільному 

транспорті. Крім цього, вчаться організовувати перевезення і керувати ними, 

знайомляться з транспортною системою міст. Ефективні семінари і тренінги з логістичної 

тематики, на яких можна ознайомитися з останніми новинками галузі, навчитися якісно 

організовувати роботу і завести потрібні зв'язки. 

Зауважимо, що підготовка і формування професійних кадрів у галузі міжнародної 

транспортно-експедиторської діяльності - одне з основних напрямків діяльності Асоціації 



міжнародних експедиторів України (АМЕУ). Сьогодні це поки що єдина організація, що 

займається профпідготовкою в галузі міжнародного транспортного експедирування з 

видачею диплома Міжнародної федерації експедиторських асоціацій (FIATA). Навчальна 

програма складена у відповідності з міжнародними вимогами до даної професії і включає 

мінімальні стандарти вимог до експедиторам-міжнародником при перевезенні вантажів 

усіма можливими видами транспорту. 

 

 

 

Питання для контролю: 

1. Що повинен знати експедитор-міжнародник? 

2. Які знання отримують здобувачі освіти при вивченні роботи експедитора? 

 

 

Відповіді надсилати на адресу anylesik@gmail.com 

 

 


