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РОЗДІЛ 13 

ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНЕ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

 

13.1. Історія розвитку транспортно-експедиційного обслуговування 

 

Транспортно-експедиційне обслуговування (ТЕО) вантажовідправників 

і вантажоодержувачів з моменту свого виникнення до теперішнього 

часу пройшло кілька етапів. Ще в 1930 р. було створено Всесоюзне 

транспортно-експедиційне об’єднання – Союзтранс, який об’єднав 

розрізнений автомобільний і гужовий транспорт і виконував перевезення 

з залізничних станцій і річкових портів, а також масові перевезення 

вантажів на автомобільних дорогах великої протяжності (на східних 

трактах). До 1932 р. Союзтранс перетворився на потужну транспортну 

організацію. Однак централізована система керівництва перевезеннями, 

здійснювана Союзтрансом, вступала, на думку ряду фахівців, у 

протиріччя з принципами раціонального управління виробництвом і 

споживанням. У 1933 р. при облвиконкомі було створено автогужові 

трести, а діяльність Союзтранса було зосереджено на обслуговуванні 

найбільших промислових центрів і транспортних вузлів країни, а 

також на організації перевезень по автомобільних трактах. Згодом 

Союзтранс бувло ліквідовано, а його підприємства передані на баланс 

крайових і обласних виконавчих комітетів та Раднаркому союзних і 

автономних республік, що загальмувало розвиток транспортної експедиції. 

У 1950-1952 рр. усі роботи, пов’язані із завезенням і вивезенням 

вантажів із залізничних станцій, річкових і морських портів і виконанням 

супутніх експедиційних операцій, здійснювалися безпосередньо вантажо-

відправниками і вантажоодержувачами. Таке становище призводило 

до низької ефективності роботи як підприємств народного господарства, 

так і транспортних вузлів. Кожне підприємство, яке отримує вантажі з 

магістрального транспорту, змушене було мати своїх експедиторів і 

вантажників, які при надходженні вантажів відправлялися на 

транспортний вузол і виконували всі роботи з доставки. Автомобілі, 

координація роботи яких практично не здійснювалася, прибували на 

станції і в порти нерегулярно, внаслідок чого утворювалися черги в 

одні проміжки часу і відсутність автомобілів в інші. Усе це більшою 

мірою знижувало показники роботи транспортних засобів і навантажу-
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вально-розвантажувальних механізмів. Крім того, виконання 

вантажовідправниками і вантажоодержувачами функцій, не властивих 

їхній основній діяльності, та невеликі обсяги робіт, що ускладнюють 

застосування засобів механізації, спеціалізованих автомобілів і 

передових методів доставки вантажів, призводили до розпорошення 

сил і засобів транспортної експедиції. 

Із початку 50-х років Міністерство шляхів сполучення СРСР (МПС) 

і міністерства річкового флоту союзних республік почали організовувати 

свої транспортно-експедиційні підрозділи, які виконували для 

вантажовідправників і вантажоодержувачів низку послуг. Незважаючи 

на невеликі спочатку обсяги робіт, виконання транспортної експедиції 

спеціалізованими підприємствами охарактеризувало перехід від 

транспортно-експедиційної діяльності (самообслуговування) підприємств 

народного господарства до транспортно-експедиційному обслуговуванню 

(ТЕО) спеціалізованими організаціями. ТЕО – якісно новий етап у 

справі вдосконалення обслуговування народного господарства 

транспортом загального користування. У 1955 р. з метою значного 

збільшення обсягів централізованого завозу і вивозу вантажів з 

транспортних вузлів і поліпшення експедиційного обслуговування 

було прийнято рішення про передачу перевезень вантажів автомобільному 

транспорту загального користування, а вибір організації, яка виконує 

експедицію, надано місцевим органам. 

Загострення конкурентної боротьби на ринку в умовах науково-

технічного прогресу 60-80 рр. зажадало від агентських та експедиторських 

фірм у тісній співпраці з промисловими і транспортними підприємствами 

проведення цілого комплексу заходів, спрямованих на вдосконалення 

управління їх діяльністю на основі використання електронно-обчислю-

вальної техніки, а також взаємопов’язаних технічних, організаційних і 

комерційних заходів, що дозволяють найбільш раціонально забезпечити 

перевезення вантажів на конкретних напрямках від відправника до 

одержувача. 

Ці заходи у великих фірмах виділилися в нову систему організації і 

управління транспортно-технологічними системами (ТТС), що 

отримала на Заході й у нас поняття маркетингу. 

Одне з них полягає в більш великому зборі інформації про попит на 

перевізні та експедиційні послуги, в різнобічному її вивченні та 

аналізі, прогнозуванні динаміки попиту, і, паралельно з цим, попиту на 

послуги, як у даний час, так і на перспективу всіма галузями транспорту, з 

урахуванням упровадження сучасних (контейнерних, трейлерного, 

ролкерних, ліхтеровізної) і проектованих новітніх технологій. 



Маркетинг транспортних послуг 

 

190 

Інше нововведення являє собою тісне поєднання повсякденної 

операційної практики в ринкових умовах з науково-дослідною 

діяльністю зі створення або впровадження нових методів і способів 

обробки вантажів, передачі товаророзпорядчої, товаросупровідної та 

іншої документації, запозичення і конструювання нових видів 

упаковки, маркування вантажів та дизайну товарів, що відповідають 

вимогам збереження, безпеки користування та перевезення. 

Для найбільш завантажених напрямків перевезень і для вантажів, 

що визначають основний оборот експедиторської фірми, складаються 

комп’ютерні програми, що дозволяють калькулювати провізну плату 

на конкретні відстані з урахуванням зборів за можливі перевалки з 

одного виду транспорту на інший цього вантажу на шляху слідування. 

Це дозволяє визначати транспортні витрати по кожному товару при 

його перевезенні тим чи іншим видом транспорту або в змішаному 

сполученні, найбільш вигідні напрямки перевезення, найбільш дешеві 

порти і термінали перевалки. 

У ці ж роки почала будуватися повсюдно робота експедиторів на 

принципах логістики: забезпечення економічної і раціональної доставки 

товару (починаючи від сировини і закінчуючи готовим виробом) в 

необхідній кількості і в гарантовані строки. Це виявилося можливим, 

коли було досягнуто технічне забезпечення зв’язку комп’ютерів 

(ЕОМ) товаровиробників з комп’ютерами агентів і експедиторів, і в 

тому числі з використанням телекосмічних комунікацій, обмін між 

ними безпаперової електронної документації та інформацією і 

прийняття за допомогою ЕОМ загальних оптимальних оперативних 

рішень. 

У структурі експедиторських фірм з’являються підрозділи, що 

закуповують товари в пункті виробництва та реалізують їх у пункті 

споживання. 

В основі такого підходу, який іноді називають корпоративною 

логістикою, закладена думка про те, що кожній компанії, а в низці 

випадків і галузі, доцільно з урахуванням інтегрованого планування 

відокремити виробництво і торгівлю від розподілу шляхом передачі 

повністю або частково функцій логістики в руки спеціалізованих 

компаній, що володіють всією повнотою акумуляції, зберігання та 

збуту інформації. Залишити за однією стороною розрахунок потреб і 

ресурсів, обладнання, виробництво, капітал, кадри, а за другий закріпити 

закупівлю матеріалів і енергоносіїв, зберігання, транспортування, 

управління збутом, утилізацію та ліквідацію відходів. 

У ході вирішення подібних логістичних завдань експедиторські та 

агентські фірми беруть на себе виробничі функції доопрацювання, 
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поглибленої переробки сировини і напівфабрикатів, розподілу його і 

готових виробів між розрізненими споживачами і замовниками. Для 

спрощення та раціоналізації цих операцій вони здійснюють проміжні 

закупівлі та перепродажу товарів і тим самим спеціалізуються на 

централізованій постачальницькій діяльності. Прикладом такого 

постачальницько-збутового центру є створене експедиторами в порту 

Емден підприємство, яке переробляє імпортовані з Росії пиломатеріали 

в столярні заготовки з їх сушінням, розпилювання за розмірами, 

пакуванням, маркуванням і розсилкою індивідуальним замовникам 

усіма видами транспорту за адресами як в Німеччині, так і в сусідніх 

країнах. Виникли спеціалізовані технологічні схеми перевезень вантажів 

за варіантами: «Вугільний розріз – автоматизований перевалочний 

комплекс – ТЕЦ», «Швейна фабрика – центр постачання – універмаг» 

та ін, що дозволяють галузям промисловості, енергетики і торгівлі 

діяти в єдиному ритмі – «точно в призначений термін». 

На сьогодні транспортна експедиція в Україні здійснюється 

приватнии організаціями: експедиторами, агентами та ін. 

 

13.2. Основні поняття та визначення 

 

Транспортна система являє собою великий і складний народно-

господарський комплекс, що включає сукупність виробничих об’єктів 

і органів управління. Головна його мета – найбільш повне задоволення 

потреб народного господарства і населення в раціональних перевезеннях 

вантажів і пасажирів за рахунок поліпшення координації роботи всіх 

видів транспорту і взаємодії їх з іншими галузями народного 

господарства, впровадження більш досконалої технології перевезень у 

змішаному сполученні, зниження питомих транспортних витрат, 

витрат ресурсів на перевезення вантажів і пасажирів, здійснення 

заходів щодо скорочення термінів доставки і поліпшення умов 

збереження вантажів. 

Одним із шляхів вирішення зазначених завдань є розвиток 

транспортно-експедиційного обслуговування (ТЕО) підприємств, 

організацій і установ народного господарства. 

Виконуючи за дорученням і від імені вантажовласників весь 

комплекс робіт, пов’язаних із відправленням і отриманням вантажів, 

спеціалізована експедиційна служба приймає на себе функції 

організатора транспортного процесу. 

Здійснення таких супутніх операцій і послуг, як оформлення 

транспортних документів, інформування про терміни доставки, прийом, 

здача і супровід вантажів, вибір виду рухомого складу, проведення 
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розрахунків за перевезення, а при необхідності, виконання вантажно-

розвантажувальних робіт і зберігання вантажів, дозволяє службі 

ТЕО безпосередньо впливати на підвищення ефективності роботи 

відправників, отримувачів та транспортних вузлів. 

Найбільшого поширення транспортно-експедиційне обслуговування 

отримало при завезенні та вивезенні вантажів із залізничних станцій, 

морських і річкових портів, при міжміських автомобільних 

перевезеннях, а також при вивезенні вантажів із баз постачальницько-

збутових організацій. 

Директивними органами прийнято рішення про корінне поліпшенні 

транспортно-експедиційного обслуговування і зосередженні його у 

веденні автомобільного транспорту загального користування. Ці рішення 

були зумовлені зростанням ролі автотранспорту в транспортній системі 

країни і великими перспективами його розвитку. 

Проведення цих робіт повинне повністю звільнити вантажо-

відправників та вантажоодержувачів від турбот по доставці вантажів, а 

також знизити транспортні витрати народного господарства. 

Сьогодні існують різні погляди на структуру і функції транспортної 

експедиції, відповідно є відмінності і в визначеннях, що розуміти під 

ТЕО. Водночас інтенсивний розвиток цієї діяльності, зростання її 

обсягів і розширення сфери вимагають встановлення єдиної термінології і 

переліку функцій, без чого ускладнено рішення основних питань 

організації та управління обслуговуванням. 

Необхідність транспортної експедиції зумовлена тим, що вантажі 

не можуть транспортуватися без супутніх перевізного процесу 

допоміжних робіт, які виконуються на всьому шляху проходження 

вантажів від відправника до одержувача. 

Такі роботи можуть виконуватися як безпосередньо вантажо-

власниками, так і спеціалізованою організацією, в останньому випадку 

має місце транспортно-експедиційне обслуговування. 

У найбільш загальному випадку під ТЕО підприємств народного 

господарства слід розуміти діяльність спеціалізованих організацій, 

пов’язану з перевезенням вантажів і виконанням допоміжних робіт за 

дорученням вантажовідправників і вантажоодержувачів. 

ТЕО включає в себе виконання транспортно-експедиційних операцій і 

послуг. Транспортно-експедиційною операцією називається елементарна, 

закінчена, періодично повторювальна дія, що забезпечує ТЕО. Поряд з 

операціями можна виділити транспортно-експедиційні послуги, під 

якими розуміються окремі операції або група операцій, безпосередньо 

спрямованих на задоволення визначеної потреби підприємства 

народного господарства в транспортної експедиції. 
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Під транспортним обслуговуванням мається на увазі діяльність, 

пов’язана з переміщенням вантажів у просторі і в часі, яка спрямована 
на здійснення перевезень вантажів, вантажно-розвантажувальних і 
складських робіт від вантажовідправників до залізничних станцій 

(портів, аеропортів) і від них до вантажоодержувачів під час доставки 
вантажів по транспортних вузлах, а також від вантажовідправників до 
вантажоодержувачів у прямих автомобільних повідомленнях. 

Експедиційне обслуговування – діяльність, що забезпечує 
своєчасну і якісну доставку вантажів. Воно включає експедиційні 
послуги, організаційні операції та операції, пов’язані з переміщенням 
вантажів. Експедиційні послуги включають в себе: підготовку вантажів 

до перевезень (приведення у транспортабельний стан, маркування, 
виділення контейнерів і піддонів, зважування); проведення розрахунків і 
оформлення транспортної документації (раскредітуванння та візування 

товарно-транспортних накладних, їх доставка клієнтурі, ведення 
облікових карток, розрахунки з залізничними станціями та заповнення 
документів на перевезення). 

Організаційні операції пов’язані із забезпеченням ТЕО і коорди-
нацією роботи підрозділів транспортних вузлів, вантажовідправників, 
вантажоодержувачів і автотранспортних організацій, що взаємодіють у 
процесі доставки вантажів. Вони передбачають вироблення оптимальних 

керуючих впливів виходячи з урахування можливостей усіх взаємодіючих 
підрозділів і забезпечення необхідною інформацією про час і порядок 
проведення основних робіт. Сюди ж відноситься вибір раціонального 

виду магістрального транспорту (залізничного, водного, автомобільного, 
повітряного) для здійснення перевезень. 

Експедиційне обслуговування включає в себе також операції, 

безпосередньо пов’язані з переміщенням вантажів. Основними з них є 
приймально-здавальні операції та експедирування (супровід і охорона) 
вантажів. 

ТЕО характеризується також обсягом робіт, який по кожній з 

функцій представляється відповідним показником. Так, обсяг перевізної 
роботи може бути виміряний в тонно-кілометрах, обсяг вантажно-
розвантажувальних робіт – у тонно-операціях, обсяг складської роботи – 

в тонно-днях зберігання, а експедиційне обслуговування найбільш 
доцільно вимірювати трудовитратами на виконання операцій і послуг, 
тобто в людино-годинах (людино-хвилинах). 

 

13.3.  Види транспортно-експедиційного обслуговування 

 

Різновиди ТЕО характеризуються двома факторами: видами 

автомобільних перевезень та переліком виконуваних для вантажо-
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відправників і вантажоодержувачів послуг. За першою ознакою можна 

виділити два основні види автомобільних перевезень, при яких 

виникає необхідність в ТЕО: міжміські перевезення та завезення 

(вивезення) вантажів у транспортні вузли. 

Характерною особливістю цих перевезень є відсутність між вантажо-

відправниками і вантажоодержувачами безпосередніх інформаційних 

зв’язків, що ускладнює організацію транспортного процесу і вимагає 

виконання додаткових експедиційних операцій. 

Транспортно-експедиційне обслуговування при міжміських 

перевезеннях вантажів включає прийом, вантаження або розвантаження 

вантажів, підгрупування за пунктами призначення на автостанціях, 

оформлення документів, перевезення та супровід до місця призначення, 

інформування клієнтури про прибуття до неї вантажу та деякі інші 

операції. 

Транспортно-експедиційне обслуговування в сільській місцевості 

має свої специфічні особливості, пов’язані з сезонністю сільсько-

господарських робіт, складними дорожніми умовами і необхідністю 

термінової доставки продукції на пункти переробки та зберігання. 

При міжнародних перевезеннях вантажів порівняно з міжміськими 

додатково виконуються митно-експедиційні операції і послуги. 

Транспортно-експедиційне обслуговування при завезенні та 

вивезенні вантажів із транспортних вузлів. ТЕО здійснюється з 

виконанням як щодо простого, так і досить складного комплексу 

транспортно-експедиційних операцій і послуг залежно від конкретних 

умов. ТЕО при перевезенні вантажів з баз матеріально-технічного 

постачання полягає в їх транспортуванні та виконанні деяких 

експедиційних операцій (прийом та здача вантажу, оформлення 

товарно-транспортних накладних). Вантажно-розвантажувальні і 

складські роботи здійснюються, як правило, засобами баз. Тому такий 

різновид транспортної експедиції максимально наближається до 

форми організації централізованих перевезень. 

Найбільш складним видом ТЕО є обслуговування при завезенні 

та вивезенні вантажів із залізничних станцій, річкових і морських 

портів, аеропортів. У цьому випадку наявність транспортних вузлів, 

що взаємодіють із автомобільним транспортом, і численної клієнтури, 

яка характеризується різними потребами в ТЕО, структурою та видами 

вантажів, що перевозяться, призводить до ускладнення процесів 

управління транспортною експедицією. 

У [30] наведено схему еталонного транспортно-експедиційного 

обслуговування (рис. 13.1). 
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Аналіз різновидів транспортної експедиції дозволив виділити 

шість основних форм її організації при доставці вантажів на 

залізничні станції. 

Перша форма. Децентралізована транспортна експедиція. Завезення, 
вивезення вантажів із станцій та всі допоміжні операції виконуються 

безпосередньо вантажовідправниками і вантажоодержувачами. 
Друга форма. Автомобільно-залізнична транспортна експедиція. 

Централізоване завезення і вивезення вантажів зі станції, їх супровід, 
прийом і здача виконуються АТП, а інші експедиційні операції – 

залізничними станціями. 
Третя форма. Перша форма автомобільного ТЕО. Підприємствами 

автомобільного транспорту загального користування виконуються 

централізоване завезення і вивіз вантажів із транспортних вузлів і 
експедиційне обслуговування клієнтури. 

Четверта форма. Друга форма автомобільного ТЕО. Включає всі 

роботи першої форми ТЕО і вантажно-розвантажувальні операції. 
П’ята форма. Третя форма автомобільного ТЕО. Включає всі 

роботи другої форми ТЕО й складські операції. 
Шоста форма. Четверта форма автомобільного ТЕО. Підприємствами 

автотранспорту загального користування здійснюється комплексне 
обслуговування клієнтури, відповідне еталонному ТЕО. 

Автомобільний транспорт у країні відіграє роль основного 

перевізника вантажів у міському, внутрішньорайонному та міжрайонному 
повідомленнях. Завдяки високій швидкості та маневреності рухомого 
складу автомобільний транспорт не тільки здійснює перевезення в 

прямому сполученні, але і тісно пов’язаний із роботою інших 
магістральних видів транспорту, особливо при завезенні та вивезенні 
вантажів із залізничних станцій, морських і річкових портів та пристаней, 
а також аеропортів. Мобільність і широкі можливості використання 

автомобільного транспорту в народному господарстві зумовили його 
інтенсивний і переважний розвиток у транспортній системі країни. 

 

13.4. Транспортно-експедиційне обслуговування за кордоном 

 
У Російській Федерації створено некомерційне партнерство 

«Гільдія експедиторів», яке утворено на засадах добровільного 

об’єднання організацій, юридичних і фізичних осіб, надають 
експедиторські послуги на транспорті, для координації та розвитку їх 
транспортно-експедиційної діяльності. 

Фінансову основу роботи некомерційного партнерства «Гільдія 
експедиторів» складають членські внески, розмір і строки внесення 
яких визначає загальні збори. 
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Головний предмет діяльності «Гільдії» – надання сприяння її 

членам у здійсненні і розвитку експедиторської діяльності, а також 

привернення уваги громадськості та органів виконавчої і законодавчої 

влади до проблем транспорту і транспортно-експедиційного обслугову-

вання споживачів транспортних послуг. При цьому мається на увазі 

реальна взаємодопомога експедиторів-підприємців один одному і 

спільноті експедиторів у цілому. 

Основними цілями і завданнями «Гільдії» є: 

– розробка заходів та конкретних пропозицій для розширення 

сфери високоякісних послуг, що надаються вантажовідправникам, 

вантажоодержувачам, транспортним та транспортно-експедиційним 

організаціям; 

– захист інтересів експедиторів і клієнтів транспортних 

організацій; 

– розробка заходів, спрямованих на поліпшення виробничої 

діяльності членів «Гільдії» та координації їх роботи, що сприяє розвитку 

транспортно-експедиційної діяльності та інтеграції експедиторської 

роботи; 

– поширення серед членів «Гільдії» та надання сприяння в 

розробці нових технологій, передового вітчизняного та зарубіжного 

досвіду та логістики в області транспортно-експедиційної діяльності; 

– підготовка пропозицій для внесення їх у повноважні урядові 

та законодавчі органи щодо вдосконалення законодавства, що зачіпає 

транспортно-експедиторські функції, включаючи транспортне страхування, 

взаємодію з митними органами та інші функції; 

– підготовка пропозицій щодо вдосконалення тарифної політики 

в області перевезення вантажів із метою підвищення економічної 

ефективності роботи транспортних організацій; 

– сприяння в інформатизації експедиторської діяльності, створенні 

структурних елементів інформаційно-обчислювальної мережі на 

об’єктах залізничного та інших видів транспорту, вантажних 

терміналів та інших об’єктів, які сприяють взаємовигідному розвитку 

транспортно-експедиційного справи; 

– сприяння членам «Гільдії» в залученні додаткових обсягів 

перевезень, експертизі оптимальних розмірів знижок, спеціальних 

ставок, пільгових тарифів, в їх розрахунках, оформленні та реалізації; 

– підтримка проектів, спрямованих на цілі економічного 

розвитку підприємств-членів «Гільдії»; 

– надання членам «Гільдії» допомоги в захисті їхніх 

економічних і юридичних прав та інтересів при розгляді відповідних 

питань в уповноважених органах. 
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У західних країнах транспортно-експедиційне обслуговування 

здійснювалося управліннями та службами транспортних міністерств, а 

безпосереднє обслуговування вироблялося мережею спеціалізованих 

підприємств. У Польщі транспортно-експедиційна діяльність здійснювалася 

загальнопольського експедицією (ПСК), підпорядкованої Управлінню 

автомобільного транспорту Міністерства шляхів сполучення Польщі. 

ПСК виконувало такі основні функції: укладало договори з АТП на 

перевезення вантажів, організовувало перевезення контейнерних і 

мелкопартіонних вантажів автомобільним і частково залізничним 

транспортом, здійснювало вантажно-розвантажувальні і складські операції, 

інформувало клієнтуру, визначало тарифи, координувало плани 

перевезень і т. д. У кожному воєводстві ПСК мало госпрозрахункові 

відділи, які організовували доставку вантажів як у місцевому 

сполученні, так і між воєводствами. 

У Болгарії транспортно-експедиційне обслуговування було прерогати-

вою державного госпрозрахункового об’єднання «Трансспед». До 

структури цього об’єднання входило чотири служби: експедиційна, 

контейнерна, планування і координування та економічна. «Трансспеду» 

підпорядковувалися експедиційні підприємства, спеціалізовані на 

перевезення вантажів всередині країни і на міжнародних перевезеннях. 

У організації є мережа агентств, контор, автостанцій та диспетчерських 

пунктів. «Трансспед», як і ПСК у Польщі, не мало власного рухомого 

складу і використовувало на договірних засадах автомобілі підприємств 

державного автомобільного транспорту. Для успішного функціонування 

автостанції і диспетчерські пункти мали вантажно-розвантажувальні 

бази, складські приміщення та маневрові майданчики. Для обробки 

даних по ТЕО була створена єдина інформаційна система, управління 

якою здійснювалося Міністерством транспорту Болгарії з 

центрального обчислювального центру. 

З досвіду ТЕО Чехословаччини може бути використана так звана 

районна система перевезень вантажів дрібними відправками. Уся 

територія країни була розділена на 144 райони, у кожному з яких 

відправників і одержувачів вантажів обслуговує районна експедиція. 

Остання організовує підвезення вантажів автомобілями від вантажо-

відправників на районні залізничні станції, передачу вантажів 

залізничному транспорту і їх доставку на склад одержувача. 

У колишній НДР через порівняно невеликих вантажопотоків 

автомобілів у внутрішніх автомобільних повідомленнях загально-

державної транспортної експедиції, яка охоплює всі види вантажних 

перевезень, не існувало. При міських і міжміських перевезеннях 

вантажів деякі функції з транспортно-експедиційного обслуговування 
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здійснювалися центральними диспетчерськими службами автокомбіната, 

створених у кожному з 15 округів НДР. Разом із тим у НДР 

накопичений цікавий досвід ТЕО при міжнародних перевезеннях. 

Функції з виконання транспортно-експедиційних операцій при цих 

перевезеннях були покладені на спеціалізовану госпрозрахункову 

організацію «Дойчтранс», яка була підрозділом Міністерства транспорту 

НДР. «Дойчтранс» включало головне управління, 12 філій, мережу 

відділень, центральних та експедиційних складів. Експедиційні склади 

передавали вантажі на центральні склади, де вантаж групували і 

готували до відправки рухомим складом окружного підприємства 

транспорту загального користування. 

Більшість фірм, займаючись переробкою і зберіганням вантажів, 

має добре оснащені склади – термінали. До найбільш загальних 

операцій і послуг належать: перевантаження вантажів з одного виду 

транспорту на інший, вантажно-розвантажувальні роботи клієнтів, 

складська переробка та зберігання вантажів, платіжно-розрахункові 

операції, а за необхідності – митні формальності, контроль за 

переміщенням вантажів. Одним із головних завдань таких фірм був 

вибір найбільш раціонального виду транспорту залежно від термінів 

доставки вантажів, тарифів і інших чинників. 

Крім цього найбільш розповсюдженого комплексу операцій, які 

виконуються більшістю фірм, є також і специфічні операції, властиві 

тільки окремим фірмам. Такі операції спрямовані на забезпечення повного 

комплексу робіт, пов’язаних із перевезеннями вантажів будь-якими 

видами транспорту. Розв’язувані при цьому завдання гарантують 

замовнику найбільш економічний і вигідний у відношенні терміну 

доставки і збереження вантажу варіант перевезення. Так, у Франції 

отримала великий розвиток доставка товарів автомобілями в гарантовані 

строки, низка фірм США оформляє всю експортну документацію, дає 

консультації з юридичних та фінансових питань і т. д. 

У Великобританії налічувалося понад тисячу транспортно-

експедиторських фірм. В останні роки їх функції значно ускладнилися, 

тому що багато з них, крім традиційних форм обслуговування 

(розрахунок вартості перевезення, бронювання транспортних засобів і 

складських приміщень, пакування та зберігання вантажів, групування 

відправок, оформлення документів на перевезення і т. д.), виконують 

низку нових операцій, пов’язаних з експлуатацією власних транспортних 

засобів, контейнерів, складів і навантажувальних механізмів, а також 

функціонуванням власної мережі фінансових органів. Для Великобританії 

типова вузька спеціалізація транспортно-експедиційних фірм за 

видами вантажів та регіонах їх доставки, яка сприяє підвищенню 
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якості обслуговування і може бути впроваджена в нашій країні при 

перевезеннях окремих видів вантажів. 
У Франції становить інтерес робота найбільшої національної 

автотранспортної фірми «Франс-експрес», що спеціалізується на доставці 
вантажів у гарантовані строки (в межах одного департаменту 2 рази на 
день – вранці і ввечері, а в сусідні департаменти – на наступний день). 

Для цієї форми характерне розумне поєднання централізації 
управління експедицією з самостійністю підрозділів. 

Одним з ефективних напрямів поліпшення зберігання і підготовки 

вантажів до перевезень є створення в складі транспортно-експедиційних 
фірм розподільних центрів, які являють собою комплекс будівель та 
пристроїв, що забезпечують переробку, комплектування й зберігання 
вантажів. Залежно від конкретних умов центрами виконуються різні 

функції. 
Великий потік контейнерних перевезень призвів до створення 

спеціалізованих на цьому виді перевезень транспортно-експедиційних 

фірм, оснащених складами і контейнерними майданчиками, автомобілями-
тягачами і низькорамними причепами. На складах здійснюється 
сортування та підкомплектовка вантажів. Оповіщення водіїв про місце 

отримання вантажу провадиться централізованою диспетчерською 
службою, з якою водії зв’язуються за телефоном, прибуваючи на місце 
розвантаження. 

При управлінні великими транспортно-експедиційними підприємствами 

широко поширені ЕОМ і телевізійні контрольні установки, а в низці 
випадків і автоматизовані системи управління, що забезпечують 
роботу транспортних засобів та обробку документації. Така система 

включає пост збору даних, ЕОМ, друкувальний пристрій і телеграфний 
апарат. Відповідно до обраної моделі, система може складатися з 
різного числа постів збору даних, пов’язаних з ЕОМ, що забезпечує 

керування комплексом рухомих засобів та обладнання. 
Досвід організації транспортно-експедиційного справи за кордоном 

певною мірою може бути використаний з метою подальшого розвитку 
вітчизняної транспортної експедиції. Це, в першу чергу, відноситься 

до питань розширення мережі госпрозрахункових транспортно-
експедиційних підрозділів, збільшення числа диспетчерських пунктів, 
що організуються на великих обслуговуваних підприємствах міст. 

Із зарубіжного досвіду представляють інтерес і можуть бути 
використані при організації автомобільної транспортної експедиції: 

– широка мережа диспетчерських пунктів, розташованих не 
тільки у всіх районах, але й у великих клієнтів; гарантованість 

обслуговування за обсягами і термінами доставки вантажів; 
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– виконання для клієнтури, що обслуговується вантажно-

розвантажувальних і складських робіт; 

– застосування автоматизованих систем збору і обробки даних 

про розташування вантажів і місцезнаходження транспортних засобів; 

– включення до переліку надаваних послуг вибору оптимального 

виду транспорту та схеми доставки вантажів; 

– перехід на тарифи, що стимулюють перевезення великих 

партій вантажів та дозволяють отримувати транспортно-експедиційним 

організаціям прибуток за рахунок оптимізації транспортування 

вантажів; доставка вантажів через розподільчі центри (термінали), у 

тому числі прийняття ними на себе функцій розподілу вантажів і 

встановлення розмірів оптимальних партій. 

Транспортно-експедиційне обслуговування в конкретних умовах 

його здійснення спеціалізованими підприємствами загального користування 

за своїм змістом різноманітне й багатоваріантне. Це пояснюється 

низкою причин, основними з яких є: різний обсяг окремих видів 

вантажів (що переробляються на транспортних вузлах), що призводить 

до відмінностей у технології перевізного процесу і зумовлює різну для 

конкретних випадків періодичність виконання ТЕО, що відрізняється, 

у свою чергу, різною технологією та трудомісткістю їх виконання; 

неоднакова технічна оснащеність підприємств, що зумовлює різний 

комплекс виконуваних операцій і послуг навіть у випадку переробки 

одного і того ж виду вантажу. Технологія ТЕО передбачає як 

виконання транспортно-експедиційних послуг, так і функцій, 

здійснюваних всередині транспортно-експедиційного підприємства і 

спрямованих на забезпечення своєчасного та якісного виконання 

поставлених перед ним завдань з обслуговування вантажовласників. 

Особливості технології транспортної експедиції проявляються в 

тісному взаємозв’язку технологічного процесу виконання послуг із 

процесом оперативного планування обслуговування, а також цих 

процесів з інформаційним забезпеченням виробничої діяльності 

транспортно-експедиційних підприємств. При цьому умовно приймається, 

що служба ТЕО транспортно-експедиційного підприємства включає такі 

підрозділи (групи): оперативного планування; розкредитування і 

розрахунків; планування і договорів; диспетчерського керівництва 

(центральна диспетчерська); інформування (диспетчер-інформатор), а 

також виробничо-диспетчерські ділянки . 

Заслуговує також на увагу досвід роботи зарубіжних транспортно-

експедиційних фірм із розширення своїх традиційних функцій за 

рахунок виконання специфічних операцій, що гарантують замовнику 
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найбільш економічний варіант доставки вантажів (наприклад, доставка 

вантажів споживачам оптимальними партіями та в гарантовані строки 

та ін.) 

Розвиток у рамках транспортної експедиції термінально-

розподільчої системи та єдиного контейнерного парку, а також 

створення більш гнучкої диференційованої мережі тарифних плат за 

перевезення та надання експедиційних послуг дозволило б значно 

повніше задовольняти потреби клієнтури в комплексному 

транспортно-експедиційному обслуговуванні. 

 


