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Діагностика транспортної діяльності як складової логістичної системи підприємства

Розкрито сутність поняття «діагностика транспортної діяльності підприємства», під яким слід розуміти процес оцінювання стану переміщення 
(транспортування, перевезення) вантажів (матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва чи готової продукції) за допомогою одного із 
видів транспортних засобів або їх сукупності відповідно до застосовуваної системи транспортування, тенденцій його зміни, а також визначення 
майбутніх перспектив на основі прийняття обґрунтованих управлінських рішень із метою забезпечення успішного функціонування та розвитку 
підприємства у конкурентному середовищі. Встановлено, що ключовими бізнес-індикаторами системи діагностики транспортної діяльності як 
складової логістичної системи підприємства є: коефіцієнт вчасності перевезення (доставки) вантажу; коефіцієнт повноти перевезення; коефіцієнт 
збереження вантажу; коефіцієнт економічності перевезення вантажу; коефіцієнт комплексності обслуговування вантажовласників; коефіцієнт 
задоволеності попиту вантажовласників; коефіцієнт готовності до експлуатації транспортних засобів за один робочий день; коефіцієнт викори-
стання транспортного пробігу; коефіцієнт екстенсивності завантаження транспортних засобів.
Ключові слова: підприємство, транспортна діяльність, логістична система, діагностика, бізнес-індикатори.
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УДК 65.01
Скрыньковский Р. Н., Костюк Н. Р., Коваль Н. М., Галелюк Н. М.  

Диагностика транспортной деятельности как составляющей  
логистической системы предприятия

Раскрыта сущность понятия «диагностика транспортной дея-
тельности предприятия», под которым следует понимать процесс 
оценки состояния перемещения (транспортировки, перевозки) грузов 
(материальных ресурсов, незавершенного производства или готовой 
продукции) с помощью одного из видов транспортных средств или их 
совокупности в соответствии с применяемой системой транспор-
тировки, тенденцией его изменения, а также определение будущих 
перспектив на основе принятия обоснованных управленческих реше-
ний с целью обеспечения успешного функционирования и развития 
предприятия в конкурентной среде. Установлено, что ключевыми 
бизнес-индикаторами системы диагностики транспортной дея-
тельности как составляющей логистической системы предприятия 
являются: коэффициент своевременности перевозки (доставки) 
груза; коэффициент полноты перевозки; коэффициент сохранения 
груза; коэффициент экономичности перевозки груза; коэффициент 
комплексности обслуживания грузовладельцев; коэффициент удо-
влетворенности спроса грузовладельцев; коэффициент готовнос-
ти к эксплуатации транспортных средств за один рабочий день; 
коэффициент использования транспортного пробега; коэффициент 
экстенсивности загрузки транспортных средств.
Ключевые слова: предприятие, транспортная деятельность, логис-
тическая система, диагностика, бизнес-индикаторы.
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Diagnosis of Transport Activity as a Component of the Enterprise  
Logistical System

The article reveals the essence of the concept of “diagnosis of the enterprise 
transport activity”, by which there should be meant a process of evaluating 
the state of movement (transportation, carrying) of freight (material 
resources, work in process or finished products) by one type of transport 
facilities or their combination in accordance with the applied transport 
system and trends of its changes as well as determining the future prospects 
on the basis of sound management decisions in order to ensure a successful 
operation and development of the enterprise in the competitive environment. 
It has been found that the key business-indicators of the diagnosis system of 
transport activity as a component of the enterprise logistical system are: 
the coefficient of timeliness of freight transportation (delivery); coefficient 
of completeness of transportation; coefficient of freight safety conditions; 
coefficient of efficiency of freight transportation; coefficient of complexity 
of servicing freight owners; coefficient of satisfaction of freight owners’ 
demand, coefficient of readiness to operation of transport facilities per 
working day; coefficient of using vehicle kilometers travelled; coefficient of 
extensity of transport facility packing.
Keywords: enterprise, transport activity, logistical system, diagnosis, 
business-indicators.
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Постановка проблеми. В сучасних ринкових умовах 
успішне функціонування будь-якого підприємства (неза-
лежно від форми власності, виду діяльності та господарю-
вання) тісно пов’язане із проблемами своєчасного якісного 
і повного задоволення потреб клієнтів у перевезеннях і по-
кращення роботи підприємства у рамках певної логістич-
ної системи.

Звідси очевидно, враховуючи зокрема результати 
досліджень на практиці у цьому напрямі, що обрана тема 
наукової статті є актуальною та потребує подальшого до-
слідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний 
внесок у розвиток теоретичних і практичних аспектів оці-
нювання транспортної діяльності підприємства зробили 
такі вчені-економісти, як Ачкасова Л. М., Губська Л. І., Ду-
дін Є. А., Калініченко Л. Л., Кучерук Г. Ю., Малярець Л. М.,  
Матвієнко-Біляєва Г. Л., Міщенко В. А., Пальчик І. М., 
Перебийніс В. І., Помаз О. М., Поляков А. П., Семенцо- 
ва О.  В., Стельмащук А. М., Терещенко О. П., Терещен- 
ко Є. О., Шевчук Я. В., Янковська Л. А. та ін. [1–14].

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Як свідчить аналіз наукових праць [1–14] 
і практичний досвід у цьому напрямі, на жаль, не виріше-
ними залишаються питання щодо формування (побудови) 
та використання системи діагностики транспортної діяль-
ності підприємства.

Постановка завдання. Метою наукової роботи є 
побудова системи діагностики транспортної діяльності як 
складової логістичної системи підприємства.

Для досягнення визначеної мети були поставлені 
такі ключові завдання:

розкрити сутність поняття «діагностика тран- 
спортної діяльності підприємства» та представи-
ти класифікаційні ознаки транспортної складової 
логістичної системи підприємства (Скриньков-
ський Р. М., Костюк Н. Р., Коваль Н. М.);
здійснити аналіз транспортної діяльності як скла- 
дової логістичної системи підприємства (Гале- 
люк М. М., Скриньковський Р. М., Костюк Н. Р.);
запропонувати інструментарій системи діагнос- 
тики транспортної діяльності як складової ло-

гістичної системи підприємства (Скриньковсь- 
кий Р. М.).

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз 
літературних джерел [1–14] засвідчує необхідність визна-
чення сутності такої економічної категорії, як “діагностика 
транспортної діяльності підприємства”.

Так, згідно з аналізом практики у цьому напрямі 
транспортна діяльність є однією із ключових складових 
логістичної системи підприємства.

Окрім транспортної діяльності, до складових логіс-
тичної системи підприємства належать закупівельна, ви-
робнича, збутова та складська види діяльності [1, с. 122; 2, 
с. 31].

Необхідно наголосити на тому, що транспортування 
у логістиці – це процес переміщення матеріальних ресур-
сів, незавершеного виробництва чи готової продукції від-
повідним транспортним засобом у логістичному ланцюзі 
поставок [3, с. 88].

Ключове завдання транспортної діяльності – якіс-
не та повноправне задоволення потреб споживачів у пе-
ревезенні їх вантажів внаслідок постійного зростання 
економічної ефективності діяльності підприємства [1,  
с. 123].

У той же час транспортна підсистема як складова ло-
гістики повинна забезпечувати розроблення раціональних 
схем поставок вантажів (продукції) та маршрутизації пере-
везень, оптимальну завантаженість транспортного засобу, 
єдність процесу транспортування із процесами виробни-
цтва та складування, облік на транспорті [4]. 

В контексті зазначеного на рис. 1 наведено класифі-
каційні ознаки транспортної складової логістичної систе-
ми підприємства.

Під час аналізу транспортної діяльності слід виділи-
ти такі види транспорту, які використовуються підприєм-
ством у процесі транспортування вантажів [5, с. 28]: заліз-
ничний, автомобільний, тракторний, гужовий, морський, 
річковий, повітряний, трубопровідний.

Встановлено, що вибір відповідного виду транспор-
ту залежить від таких ключових факторі, як: часу достав-
ки; частоти відправлення вантажу; надійності дотримання 
графіка доставки вантажу; можливості перевезення різних 
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вантажів; можливості доставки вантажу на будь-яку тери-
торію; ціни перевезення [3, с. 89; 6, с. 270].

Як показало дослідження, існують такі системи тран-
спортування вантажів [7, с. 67–68]:

юнімодальна (транспортування вантажів здійсню-
ється одним видом транспорту та передбачає встановлені 
початкові і кінцеві місця транспортування );

мультимодальна (транспортування вантажів здій- 
снюється не менше, ніж двома видами транспорту 
у межах країни, основну відповідальність за які 
несе перевізник);
інтермодальна (транспортування вантажів здій- 
снюється декількома видами транспорту у між-
народному сполученні за єдиним перевізним до-
кументом).

У свою чергу, основними вимогами, які ставлять ван-
тажовласники до процесу доставки вантажу, є [8, с. 68–69]:

максимальний рівень надійності, мінімальний пе- 
ріод доставки, регулярність;
гарантування строку доставки, організація до- 
ставки;
відповідний рівень ціни доставки; 
високий рівень безпеки перевезення; 
зручність здавання й отримання вантажу; 
можливість надання додаткових послуг, пов’я- 
заних із перевезенням вантажу;
обслуговування споживачів на відповідному рівні  
із пристосуванням до їх потреб;
забезпечення необхідного рівня зберігання ванта- 
жу при перевезеннях;
забезпечення супроводження вантажу до пункту  
доставки;
швидка доступність одержання оперативної ін- 
формації щодо тарифів на перевезення, ціни до-
даткових послуг, умов доставки та місцеперебу-
вання вантажу;
налагоджена система документообігу; 
наявність тари та пакувальних матеріалів, потріб- 
них у процесі транспортування;

максимальний рівень використання вантажності  
транспортного засобу.

Враховуючи вищезазначене, діагностика транспорт-
ної діяльності підприємства – це процес оцінювання ста-
ну переміщення (транспортування, перевезення) вантажів 
(матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва чи го-
тової продукції) за допомогою одного із видів транспорт-
них засобів або їх сукупності відповідно до застосовуваної 
системи транспортування, тенденцій його зміни, а також 
визначення майбутніх перспектив на основі прийняття 
обґрунтованих управлінських рішень з метою забезпечен-
ня успішного функціонування та розвитку підприємства 
у конкурентному середовищі.

Процес проведення діагностики транспортної діяль-
ності як складової логістичної системи підприємства ви-
магає представлення ключових індикаторів її оцінювання.

Що стосується логістичної діяльності, то ключовими 
групами показників, за якими її оцінюють, є [9, с. 49]: 

показники ефективності; 
показники продуктивності; 
показники гнучкості та надійності; 
показники відповідності логістичному правилу; 
показники ринкових можливостей. 

У джерелах [1; 5] транспортну діяльність підприємства 
характеризують такі основні показники [1, с. 122–123; 5]:

показники якості транспортного забезпечення,  
що відображають доставку вантажів у відповід-
ний термін без понесених на те втрат (частка ван-
тажів, що перевезені на замовлення у визначений 
час; час простою машин та обладнання в очіку-
ванні технологічного транспорту; час затримки 
між отриманням продукції та її вивезення до міс-
ця зберігання, перероблення або кінцевого спо-
живання);
показники отриманого ефекту від перевезення  
вантажу у встановлені терміни (економія коштів 
і ресурсів замовника продукції за рахунок переве-
зення вантажів у визначений час; економія коштів 
і ресурсів замовника продукції внаслідок знижен-

Рис. 1. Класифікаційні ознаки транспортної складової логістичної системи підприємства

Джерело: сформовано авторами на основі [3, с. 89]

1) із складу постачальника чи розподіль-
чого центру на склад споживача-клієнта 
чи розподільчого центру

за видом обслуговування

Транспортна складова логістичної системи підприємства

2) із складу постачальника чи розподіль-
чого центру на склад безпосереднього 
споживача-клієнта

3) із виробництва постачальника у вироб-
ництво споживача-клієнта без зберігання 
на складі чи переробки

1) пряма

за видом обслуговування

2) із переробкою на 
транспортних терміналах

3) із переробкою та зберіган-
ням у розподільчих центрах

1) пряме

за видом транспортного 
сполучення

2) змішане
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ня втрат, спричинених зменшенням частки про-
стоїв машин та обладнання в процесі очікування 
технологічного транспорту; економія коштів і ре-
сурсів замовника продукції за рахунок зниження 
втрат, спричинених своєчасною доставкою про-
дукції до місця зберігання, перероблення або спо-
живання);
показники втрат продукції на час здійснення пе- 
ревезення (частка вантажів, що втрачена на час 
транспортування та навантаження; частка ванта-
жів, якість якої знизилася на час доставки);
показники отриманого ефекту від покращення  
умов транспортування (економія коштів і ресурсів 
замовника продукції внаслідок зниження втрат на 
час транспортування та навантаження; економія 
коштів і ресурсів замовника продукції внаслідок 
зниження частки продукції, що зіпсувалась на час 
доставки).

Як зазначено у науковій праці [6], критерії ефектив-
ності діяльності транспорту поділяються на [6, с. 272]:

натуральні: 
швидкість доставки вантажу; 
надійність транспортних засобів; 
збереження вантажу; 
продуктивність транспортних засобів; 
енергоємність перевезень; 
продуктивність праці працівників транспорту; 
вартісні: 
експлуатаційні витрати; 
собівартість перевезень; 
транспортні витрати; 
капіталовкладення; 
чистий дисконтований дохід; 
фондомісткість перевезень. 

До індикаторів оцінювання транспортної складової 
логістичної системи підприємства також відносять [2, с. 46]:

показники обсягів транспортних перевезень; 
коефіцієнт готовності до експлуатації машин за  
один робочий день;
коефіцієнт використання вантажопідйомності; 
коефіцієнт використання транспортного пробігу; 
показники загального обсягу транспортних ви- 
трат;
показники віддаленості транспортних маршрутів; 
коефіцієнт екстенсивності завантаження тран- 
спортних засобів.

У свою чергу, якість транспортного обслуговування 
характеризується [5, с. 184–185]:

коефіцієнтом своєчасності перевезення вантажу; 
коефіцієнтом повноти перевезення; 
коефіцієнтом збереження вантажу; 
коефіцієнтом економічності перевезення вантажу. 

Натомість науковець Семенцова О. В. [10] до показ-
ників якості транспортного обслуговування вантажовлас-
ників відносить [10, с. 205–206]: 

коефіцієнт вчасності доставки вантажу; 
коефіцієнт кількісного збереження вантажу; 
коефіцієнт якісного збереження вантажу; 
коефіцієнт комплексності обслуговування ванта- 
жовласників;

коефіцієнт задоволеності попиту вантажовласни- 
ків;
коефіцієнт впливу на довколишнє середовище. 

Що стосується оцінки ефективності перевезення 
вантажів, то її характеризують [11, с. 121–123]:

коефіцієнт виконання норми простою транспорт- 
ного засобу під час навантаження чи розванта-
ження;
час, витрачений на навантаження-розвантаження  
1 тонни вантажу;
витрати на 1 годину роботи навантаження- 
розвантаження транспортного засобу;
коефіцієнт використання вантажопідйомності; 
експлуатаційна швидкість транспортного засобу; 
коефіцієнт використання пробігу. 

У наукових джерелах [5; 12] виділено ще такий по-
казник, як транспортна ефективність, який також характе-
ризує транспортну діяльність підприємства. Транспортна 
ефективність розраховується як співвідношення обсягу 
наданих транспортних послуг і вартості використаних 
транспортних ресурсів [5, с. 44; 12, с. 47].

У монографії [13] узагальнюючим показником ефек-
тивності використання транспорту виступає показник 
собівартості перевезення вантажу. Цей показник форму-
ється із витрат на забезпечення роботи техніки (витра-
ти на паливно-мастильні матеріали, витрати на технічне 
обслуговування та ремонт, амортизаційні відрахування 
на реновацію рухомого складу), витрат на забезпечення 
роботи персоналу (заробітна плата основного та допо-
міжного персоналу), загальновиробничих витрат (інші ви-
трати) та втрат вантажу під час транспортування (втрати 
під час транспортування, втрати під час навантажувально-
розвантажувальних робіт) [13].

З огляду на зазначене вище, а також враховуючи ін-
формацію у наукових працях [1–14], бізнес-індикаторами 
системи діагностики транспортної діяльності як складової 
логістичної системи підприємства є:

коефіцієнт вчасності перевезення (доставки) ван- 
тажу (КСВ);
коефіцієнт повноти перевезення (  КПВ);
коефіцієнт збереження вантажу (  КЗБ);
коефіцієнт економічності перевезення вантажу  
(КЕК);
коефіцієнт комплексності обслуговування ванта- 
жовласників (ККП);
коефіцієнт задоволеності попиту вантажовласни- 
ків (КЗП);
коефіцієнт готовності до експлуатації транспорт- 
них засобів за один робочий день (КГЕ);
коефіцієнт використання транспортного пробігу  
(КВТП);
коефіцієнт екстенсивності завантаження тран- 
спортних засобів (КЕЗ).

Розрахунок КСВ, КПВ, КЗБ, КЕК, ККП, КЗП, КГЕ, КВТП та КЕЗ до-
цільно проводити за формулами (1)–(9):

  (1)

  (2)

  (3)
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  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

де       ОПВФ – фактичний обсяг перевезеного вантажу;
ОПВЗ – загальний обсяг перевезення вантажу;
ОПВП – обсяг вантажу, що підлягає перевезенню;
ОПВВ – обсяг вантажу, що втрачений чи зіпсований 

під час транспортування;
ВТН – нормативні витрати замовника на перевезення 

вантажу;
ВТФ – фактичні витрати замовника на перевезення 

вантажу;
ОПВК – обсяг комплексних перевезень вантажів;
К – коефіцієнт, який враховує рівень комплексності 

доставки вантажу єдиним перевізником (оператором пере-
везень);

ОПВНВ – обсяг перевезення вантажів, що не перевезе-
ний із вини перевізника;

КТЗГ – кількість транспортних засобів, готових до 
експлуатації;

КТЗС – спискова кількість транспортних засобів;
ПТЗВ – вантажний пробіг транспортного засобу;
ПТЗЗ – загальний пробіг транспортного засобу;
ЧФ – фактичний час використання транспортних за-

собів;
ЧМ – максимально можливий час використання тран-

спортних засобів.
Беручи до уваги вищезазначене, а також подану ін-

формацію у наукових працях [1–14], встановлено, що інте-
гральний індикатор діагностики транспортної діяльності 
як складової логістичної системи підприємства (ІТД) розра-
ховується за формулою (10):

  (10)

Діагностику транспортної діяльності як складову ло-
гістичної системи підприємства рекомендується здійсню-
вати методом експертних оцінок, оскільки він є найбільш 
вдалим у цьому випадку.

Інтегральний індикатор ІТД повинен знаходитись у 
межах (0; 1]. Якщо значення ІТД ≥ 0,5, то спостерігається по-
зитивна динаміка зміни транспортної діяльності як скла-
дової логістичної системи підприємства порівняно з попе-
реднім періодом.

Висновки. Результати аналізу наукових праць [1–13] 
та діючої практики за цією проблематикою засвідчили, 
що ключовими бізнес-індикаторами системи діагностики 
транспортної діяльності як складової логістичної системи 
підприємства є:

коефіцієнт вчасності перевезення (доставки) ван- 
тажу;
коефіцієнт повноти перевезення; 
коефіцієнт збереження вантажу; 
коефіцієнт економічності перевезення вантажу; 

коефіцієнт комплексності обслуговування ванта- 
жовласників;
коефіцієнт задоволеності попиту вантажовласни- 
ків;
коефіцієнт готовності до експлуатації транспорт- 
них засобів за один робочий день;
коефіцієнт використання транспортного пробігу; 
коефіцієнт екстенсивності завантаження тран- 
спортних засобів.

Перспективи подальших досліджень в цьому на-
прямі полягають у формуванні системи цілей діагностики 
діяльності підприємства з урахуванням часткової діагнос-
тичної цілі – діагностики транспортної діяльності як скла-
дової логістичної системи підприємства.
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