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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ В 
МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ 

Проведений аналіз сучасних підходів до підвищення ефективності міжнародних вантажних перевезень. 
Виділені найбільш перспективні підходи та напрямки вдосконалення систем доставки. 
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Проведен анализ современных подходов к повышению эффективности международных грузовых пере-
возок. Выделены наиболее перспективные подходы и направления усовершенствования систем доставки. 

Ключевые слова: доставка грузов, логистическая система, эффективность. 

Modern approaches of increasing the efficiency of international cargo delivery process have been analyzed. The 
most perspective approaches and directions of delivery systems updating have been marked out.  
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Вступ 

Розглядаючи завдання підвищення ефектив-
ності процесу доставки вантажів в міжнарод-
ному сполученні, необхідно враховувати вели-
ку кількість факторів, що визначають основні 
параметри процесу й особливості його органі-
зації. На сучасному етапі розвитку науки про 
транспорт найбільш доцільним і коректним 
уважається логістичний підхід, сутністю якого, 
відповідно до [1, 2] є підхід системний. 

Аналіз публікацій 

Аналіз наукових праць [1-15] і практичного 
досвіду в області організації вантажних переве-
зень дозволяє виділити два підходи до підви-
щення ефективності процесу доставки ванта-
жів: 

1) традиційний підхід; 
2) рішення завдань у рамках логістичної 

концепції. 
До традиційного можна віднести прийняті й 

використовувані при управлінні вантажними 
перевезеннями методи й моделі прийняття рі-
шень, що дозволяють вирішити завдання під-
вищення ефективності в рамках окремого під-
приємства. Моделі й концепції, розроблені на 
базі методології теорії логістики, вирішують 
завдання підвищення ефективності систем 
більш високого порядку – систем логістичних, 
об'єднуючі всі підприємства на шляху руху то-
вару до кінцевого споживача. Також до підходу 
логістичного відносяться концепції управління 
окремим підприємством, що розглядають тех-

нологічний процес із системних позицій – як 
сукупність елементів; до таких методів відно-
сяться методи логістики підприємства. 

Слід зазначити, що традиційні методи й мо-
делі успішно використаються в рамках логісти-
чної концепції для рішення проміжних завдань. 
У ряді джерел такі методи відносять до методів 
транспортної логістики [2, 3]. 

Мета і постановка задачі 
Об’єктом дослідження є процес підвищення 

ефективності логістичних систем (ЛС), а пред-
метом – відповідні методи підвищення ефекти-
вності. 

Метою роботи визначення перспективних 
напрямків підвищення ефективності ЛС доста-
вки вантажів в міжнародному сполученні. Для 
досягнення мети дослідження на підставі аналі-
зу літературних та електронних джерел визна-
чаються основні методи підвищення ефектив-
ності ЛС та їх особливості, а також оцінити їх 
перспективність та доцільність застосування 
для підвищення ефективності систем доставки 
вантажів в міжнародному сполученні. 

Традиційні підходи до підвищення ефектив-
ності перевезень вантажів 

До базових напрямків підвищення ефектив-
ності доставки вантажів у рамках окремого 
підприємства, які не розглядають підприємство 
як елемент у складі системи більш високого 
порядку, а також що не розглядають виробни-
чий процес із системних позицій, відносяться: 

– маршрутизація перевезень вантажів; 
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– вибір найбільш ефективних моделей ру-
хомого складу й навантажувально-
розвантажувальних механізмів (НРМ); 

– розрахунок оптимальних параметрів сис-
теми управління запасами; 

– розробка графіків спільної роботи рухомо-
го складу й пунктів навантаження-
розвантаження; 

– розробка графіків роботи водіїв й опера-
торів НРМ. 

Перераховані методи розроблені в рамках 
класичної теорії управління перевезеннями. 
Вони застосовуються найчастіше в комплексі, у 
вигляді послідовного рішення окремих завдань, 
таким чином, що вихідними даними для кожно-
го наступного завдання є результат рішення за-
вдання попереднього. 

Маршрутизація перевезень як метод підви-
щення ефективності транспортного процесу є 
найбільш поширеною на автомобільному 
транспорті. Це пояснюється найбільш склад-
ною системою шляхів сполучення, що спричи-
няє наявність такої великої кількості варіантів, 
що рішення завдання прямим перебором є 
вкрай складним. На інших видах транспорту 
маршрутизація, звичайно, також використову-
ється, при цьому принцип розробки оптималь-
них маршрутів зберігається. 

Маршрутизація перевезень на автомобіль-
ному транспорті проводиться в кілька етапів: 

– визначення відповідного виду маршруту 
доставки вантажів; 

– розробка моделі транспортної мережі; 
– розрахунок оптимальних трас маршрутів. 
Модель транспортної мережі розробляється 

для району перевезень найчастіше у вигляді 
графа. Найпоширенішими критеріями рішення 
завдання маршрутизації є мінімум транспортної 
роботи (у цьому випадку характеристика ребра 
графу – відстань між відповідними пунктами по 
реальних дорогах транспортної мережі) і міні-
мум сумарних витрат (характеристика ребра – 
собівартість перевезення 1 тонни вантажу по 
реальних дорогах між відповідними пунктами). 

Завдання розробки розвізних, збірних і роз-
візно-збірних маршрутів є одним з найпошире-
ніших завдань комбінаторної оптимізації, що 
одержало назву задачі комівояжера (TSP – 
Traveling Salesman Problem). 

Найпростішими методами рішення задачі 
комівояжера є повний перебір (brute force 
search), випадковий перебір, а також «жадібні» 
алгоритми – greedy algorithms (метод «найбли-
жчого сусіда», метод «включення найближчого 
міста», метод «найдешевшого включення»), 

метод «мінімального остовного дерева», метод 
«імітації віджогу» (simulated annealing method). 
Крім того, для рішення завдання комівояжера 
може використатися метод гілок і границь 
(branch and bound method). 

Розробка трас оптимальних кільцевих мар-
шрутів проводиться у два етапи: 

– для всіх відправників й одержувачів ван-
тажу в мережі, що обслуговуються заданим 
транспортним підприємством, розробляється 
оптимальний план повернення порожнього ру-
хомого складу; 

– для отриманого оптимального плану скла-
даються траси маршрутів. 

Задача розробки плану повернення порож-
нього рухомого складу, що одержала назву 
транспортної (також – Monge-Kantorovich 
Transportation Problem), є класичною задачею 
лінійного програмування. 

Класичну транспортну задачу можна вирі-
шити симплексом-методом, але з уваги на ряд 
особливостей її можна вирішити простіше (для 
задач малої розмірності). На практиці найчас-
тіше рішення задачі проводиться у два етапи: 

– складання опорного плану: найбільш про-
стими є методи північно-західного кута й міні-
мального елемента, також існує велика кіль-
кість методів, що дозволяють мінімізувати чис-
ло ітерацій при оптимізації опорного плану, – 
апроксимації Фогеля, МОДІ, угорський й ін.; 

– оптимізація опорного плану: використа-
ються метод потенціалів або метод «падаючого 
каменю». 

Вибір найбільш ефективних моделей транс-
портних засобів і НРМ проводиться найчастіше 
для обмеженої множини альтернативних варіа-
нтів – моделей техніки, що є в наявності. У та-
кому випадку, мова йде не про оптимальність 
того або іншого механізму для роботи в зада-
них умовах експлуатації, а про його раціональ-
ність, або – про оптимальність на множині до-
ступних альтернатив. 

Страховим запасом називається така міні-
мальна кількість товару, при якій можлива без-
перебійна робота транспортно-складського 
комплексу. Страховий запас повинен покрива-
ти можливі перебої в процесі завезення ванта-
жів на склад, і у випадку відсутності основних 
запасів використовується для забезпечення 
споживачів потрібними їм товарами. Необхід-
ність створення й утримання на складі страхо-
вого запасу визначається випадковою приро-
дою величини обсягу вантажів, що завозяться 
на склад. Напрямок обґрунтування оптималь-
них параметрів системи управління запасами 
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одержав розвиток в одному з напрямків сучас-
ної теорії логістики – у логістиці складській. 

Процес розробки графіків спільної роботи 
транспортних засобів і постів навантаження-
розвантаження є елементом системного 
централізованого управління. Розробка графіків 
доцільна в тому випадку, коли перевезення 
здійснюються по спланованих постійних марш-
рутах. Тобто графіки спільної роботи розроб-
ляють при обслуговуванні постійних клієнтів, 
для яких обсяги перевезень відомі заздалегідь і 
є постійними. 

Підходи до підвищення ефективності на базі 
логістичних принципів 

Існуючі підходи до підвищення ефективнос-
ті ЛС характеризуються розглядом об'єкта до-
слідження із системних позицій. Аналіз науко-
вих праць дозволяє виділити ряд концепцій – 
основних ідей, що використаються при управ-
лінні ЛС: JiT – Just-in-Time [1, 4-8]; QR – Quick 
Response [4, 6, 8-10]; ECR – Efficient Consumer 
Response [4, 7, 8, 10, 11]; TQM – Total Quality 
Management [1, 11]; Lean Management [9]; TBM 
– Time Based Management [9]; ABM – Active 
Based Management [9]; Kaisen [5]. 

У рамках логістичних концепцій у практич-
ній діяльності використовуються моделі управ-
ління: SCOR – Supply Chain Operation Reference 
[4, 12]; Outsoursing [9-11]; Kanban [5]; CONWIP 
– Constant Work-In-Process [5]; ABC – Activity 
Based Costing [1, 6-9, 13]; моделі управління за-
пасами [4, 14]; TCM – Time Critical Manufactur-
ing [9]; VMI – Vendor Managed Inventory [4]; 
CPR – Continuous Replenishment Process [8, 11]; 
CPFR – Collaborated Planning, Forecasting and 
Replenishment [11]. 

Практична реалізація логістичних концепцій 
управління й відповідних моделей на сучасних 
транспортних підприємствах здійснюється за 
допомогою інтегрованих інформаційних сис-
тем: IC – Inventory Control [4]; MRP – Material 
Requirements Planning [1, 4, 7, 8, 14]; Closed 
Loop MRP [4]; MRP II – Manufacturing Resource 
Planning [4, 7-9, 14, 15]; ERP (MRP III, MRP II 
Plus) – Enterprise Resource Planning [1, 4, 8-10, 
12, 13, 15]; ERP II – Enterprise Resource and Re-
lationship Processing [4]; SCM – Supply Chain 
Management [4, 10, 7, 12]; eSCM – electronic 
SCM [4]; DRP – Distribution Requirements Plan-
ning [1, 11, 14]; DRP II – Distribution Resource 
Planning [1, 7]; LRP – Logistics Requirements 
Planning [14]; OPT – Optimized Production Tech-
nology [9]; CIM – Computer Integrated Manufac-
turing [9]; DEM – Dynamic Enterprise Modeling 

[15]; CRM – Customer Relationship Management 
[10, 15]. 

Згідно з [5] JiТ є філософією управління, 
суть якої полягає в постійному вдосконалюван-
ні процесів руху товарів і відповідних їм інфо-
рмаційних потоків. У площині теорії логістики 
JiТ є стратегією управління запасами, застосо-
вуваною з метою інтенсифікації повернення ін-
вестицій шляхом зменшення рівня запасів для 
всього виробничо-складського процесу й пов'я-
заних з ним коштів. У випадку правильного ви-
користання JiТ може забезпечити дуже високі 
результати при поверненні коштів, інвестова-
них конкретною організацією, а крім того – збі-
льшити рівень якості й продуктивність. 

Концепція ECR – це філософія нового під-
ходу до врегулювання інтересів учасників рин-
ку. Метою даної концепції є заміщення конку-
ренції між торговельними партнерами їхньою 
спільною роботою. ECR регулюється на підста-
ві реального попиту. Ефектом є зменшення за-
гальної вартості системи, а також зменшення 
рівня запасів при одночасному збільшенні цін-
ності товару для кінцевого споживача.  

Комплексне управління якістю TQM є кон-
цепцією управління, відповідно до якої вся ор-
ганізація управляється таким чином, щоб скон-
центруватися на всіх важливих для клієнтури 
вимірах якості [1]. TQM – філософія бізнесу, 
фундаментом якої є сім основних принципів: 
концентрація на клієнтах, зацікавленість керів-
ництва, постійне вдосконалювання, уповнова-
жування працівників, забезпечення якості, пар-
тнерство з постачальниками, наявність страте-
гічного плану якості. 

Концепція Lean Management згідно з [9] є 
постулатом сучасної логістики, суттю якого є 
необхідність удосконалювання всіх структур, 
процесів і потоків. Lean Management є так нази-
ваною концепцією «підприємства виснажено-
го», основні принципи якої припускають дося-
гнення таких цілей, як: 

– ріст загальної продуктивності засобів під-
приємства; 

– мінімізація всіх тимчасових операційних 
показників; 

– зменшення всіх можливих витрат; 
– партнерські взаємини із суб'єктами ринку. 
Концепція Lean стисло визначається як усу-

нення заходів, які виконуються при створенні 
продукту або послуги, і які не збільшують цін-
ність цього продукту або послуги. 

Time Based Management – це концепція 
управління, що підкреслює стратегічне значен-
ня часу в створенні й реалізації доданої вартос-
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ті. TBM поширює принцип JiТ на всі процеси, 
реалізовані на підприємстві (або в ЛС у ціло-
му). Це уможливлює пропозицію на ринку від-
повідної доданої вартості протягом відповідно-
го періоду часу, а також більш ефективний й 
більш швидкий в порівнянні з конкурентами 
розвиток нових продуктів (послуг) і впрова-
дження їх на ринок. 

Дуже часте й широке застосування в управ-
лінні ЛС має підхід ABC – метод управлінсько-
го обліку, основою якого є облік вартості захо-
дів. Предметом аналізу витрат на заходи ABC є 
об'єкти (процеси), які фактично функціонують 
на підприємстві (у ЛС), такі як постачальники, 
продукція, одержувачі, а також будь-які функ-
ції, наприклад, поставка, складування, дистри-
буція, маркетингова політика й ін. [9]. Методи-
ка ABC дозволяє однозначно ідентифікувати й 
аналізувати процеси й дії, які не відносяться до 
створення доданої вартості. Це становить ту 
нову, більш високого порядку сутність обліку 
витрат на заходи, що у рамках управлінського 
обліку реалізується в більш розвиненій методи-
ці ABM, яка дає можливість управляти на під-
ставі витрат на господарські процеси. 

Референційні моделі ланцюгів поставок 
SCOR відрізняються між собою кількістю ета-
пів і рівнем складності. Більшість із них міс-
тить три етапи: 

– Baselining (визначення базових заходів): 
а) встановлення поточного стану логістич-

них стратегій, логістичної системи й функціо-
нальних заходів, що реалізуються в ланцюгу 
поставок; 

б) оцінювання мережі фізичної дистрибуції 
й матеріальних потоків між пунктами поставок, 
виробництва й дистрибуції; 

в) створення карти системи інформації й ін-
формаційних потоків, які відповідають підпи-
санню договорів, створення профілю для захо-
дів, зв'язаних з управлінням постачальниками; 

– Benchmarking: відносно ланцюга поставок 
сутністю benchmarking'у є виділення відповід-
них показників, пов’язаних з якістю, умовами 
поставок і часом реалізації логістичної послуги: 

а) порівняння стратегії й структури ланцюга 
поставок з безпосередніми конкурентами в ра-
мках тієї ж області або з лідерами в інших об-
ластях; 

б) визначення розходження між поточними 
стратегіями, рівнем реалізованих операцій і по-
точних найкращих практик; 

в) оцінка трендів і прогнозованих змін у лі-
дируючих практиках з метою розробки відпові-

дних директив щодо розвитку ланцюга поста-
вок, а також вимог до реалізованих операцій; 

– BPR (Business Process Reengineering – про-
ектування бізнес-процесів) є переосмисленням 
від основ, а також радикальною перебудовою 
виробничих процесів з метою досягнення істо-
тного вдосконалення основних показників ефе-
ктивності, таких як витрати, рівень обслугову-
вання й швидкість [8, 11]. 

Аутсорсінг згідно [10] – це захід з області 
організаційної реструктуризації підприємства, 
що полягає у виділенні з організаційної струк-
тури материнського підприємства його функцій 
і переадресація їх для реалізації іншими суб'єк-
тами господарювання. 

Планування матеріальних потреб MRP є су-
купністю процесів для визначення потреб у ма-
теріальних коштах. Основним їхнім завданням 
є визначення точної кількості матеріалів і стро-
ків доставок таким чином, щоб урахувати по-
пит на окремі продукти, що постійно змінюєть-
ся. Дані техніки часто доповнюються відповід-
ними інформаційними системами. Основною 
метою систем MRP є зменшення фінансових 
витрат за рахунок організації виробничого про-
цесу. Це досягається шляхом оптимізації запа-
сів, а також самого виробничого процесу. 

Американське суспільство управління виро-
бництвом і запасами APICS (American 
Production and Inventory Control Society), що 
розробило в 60-их роках ХХ століття алгоритм 
MRP, а потім розвило його до так називаного 
MRP у замкнутій петлі (MRP closed loop), а по-
тім – до MRP II, офіційно опублікувало в 1989 
р. документ «MRP II Standard System». Цей до-
кумент описує функції, які повинна реалізову-
вати система класу MRP II. 

Концепція MRP II була пізніше розширена 
до MRP II+, а також ERP. У цей час під термі-
ном MRP II розуміють як розширений алгоритм 
планування виробництва й потреб у відповід-
них коштах, так і стандарт, розроблений 
APICS, у якому центральну позицію займає ал-
горитм MRP II. 

Планування коштів підприємства ERP є 
класом інформаційних систем, що забезпечу-
ють управління підприємством, або взаємодію 
групи підприємств, що співробітничають між 
собою, шляхом нагромадження даних, а також 
надання можливості виконання операцій з зі-
браними даними. Процес підтримки прийняття 
рішення може реалізовуватися для всіх рівнів 
управління або їхньої частини і полегшує оп-
тимізацію використання коштів підприємства, а 
також процесів, що реалізуються всередині 
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підприємства. Системи ERP є модульним 
програмним забезпеченням, тобто складаються 
з незалежних друг від друга, хоч і 
взаємодіючих між собою, аплікацій, і 
відносяться до класу інтегрованих 
інформаційних систем. SCM є інформаційним рішенням в області 
управління ланцюгами поставок, що містить 
сукупність методик реалізації процесів поста-
чання, виробництва й продажів у такому виді, 
який забезпечить максимізацію прибутку за ра-
хунок оптимізації вартості матеріалів, послуг 
субпідрядників, а також за рахунок утримання 
стану їхніх запасів на мінімальному рівні, не-
обхідному для забезпечення безперервності 
процесів [15]. Завдяки eSCM можливим є ство-
рення ланцюгів поставок, що динамічно рекон-
фігуруються, тобто так званих моментальних 
ланцюгів поставок, які з'являються внаслідок 
потреб навіть одиничних індивідуальних заявок 
клієнтури. Така конфігурація часто стає чимсь 
більшим, ніж звичайним ланцюгом поставок, 
оскільки являє собою мережу пов'язаних між 
собою постачальників і партнерів. 

Розвитком систем MRP II й ERP є APS 
(Advanced Planning System) – клас професійних 
інформаційних систем, що дозволяють викону-
вати комплексні операції планування й моде-
лювання з одночасною оптимізацією. Оригіна-
льний концепт APS з'явився в США в 90-их ро-
ках XX століття й у цей час розвивається. 

Висновки 

Сучасні підходи до практичної реалізації 
логістичних систем характеризуються тенден-
цію до конструювання бізнес-процесів на під-
ставі показників якості надання послуг. Даний 
напрямок вважається найбільш перспективним 
для цілого ряду базових концепцій (JiT, TQM, 
Lean Management), тому при розробці моделі 
вдосконалення системи доставки вантажів в 
міжнародному сполученні якість послуг необ-
хідно враховувати на етапі вибору показника 
ефективності функціонування системи. 

Практичне впровадження сучасних логісти-
чних систем здійснюється за допомогою інфо-
рмаційних систем підтримки прийняття рішень, 
тому на етапі розробки моделі вдосконалення 
системи доставки вантажів в міжнародному 
сполученні необхідно враховувати її сумісність 
з найбільш перспективними сучасними інфор-
маційними системами (системами класу ERP, 
APS або SCM). Найбільш доцільним з точки 
зору практичної реалізації моделі є розробка 
окремого модулю, сумісного з однією з вказа-
них інформаційних систем. 
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