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Пояснювальна записка:  117 ст.,  17 рис., 22 табл., 15  джерел, 6 додатків. 

 Тема кваліфікаційної роботи: «Підвищення рівня організації доставки 

побутової хімії клієнтам Дніпропетровської області». 

 Мета дослідження – скорочення витрат на доставку побутової хімії 

клієнтам. 

  Об’єкт дослідження – транспортний процес перевезення побутової 

хімії за умов розширення ринку збуту 

 Предмет дослідження – обґрунтування провізних спроможностей при 

перевезенні побутової хімії автомобільним транспортом. 

Методи дослідження: аналітичний метод, графічний метод; порівняння; 

імітаційне моделювання. 

Оригінальність досліджених рішень: розроблена методика моделі 

вибору раціональних провізних способностей підприємства при розширенні 

ринку збуту продукції з урахуванням характеру попиту (імітаційне 

моделювання). 

У кваліфікаційній роботі проаналізований сучасний стан організації 

перевізного процесу на підприємстві, проведені маркетингові дослідження 

ринку перевезень, обраний критерій обґрунтування вантажопідйомності 

рухомого складу, визначений середньодобовий обсяг завезення однієї 

торгівельної точки; визначений характер залежності між вантажопідйомністю 

та транспортними витратами; визначена доцільності розширення ринку збуту; 

обґрунтована вантажопідйомність рухомого складу; визначена потрібна 

кількість автомобілів; доведена економічна доцільність запропонованих  

заходів. 

 

ПРОВОЗНІ СПРОМОЖНОСТІ, ТРАНСПОРТНІ ВИТРАТИ, ДОБОВИЙ 

ОБСЯГ ЗАМОВЛЕННЯ, ІНВЕСТИЦІЇ, ЗАКОН РОЗПОДІЛУ ЕРЛАНГА 
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Вступ 

 

 

Специфікою діяльності дистриб'юторських компаній є високий рівень 

вимог до перевізного процесу: швидкість і надійність доставки товарів в 

потрібну торгову мережу забезпечує ефективність бізнесу. Транспортні 

бізнес-процеси для дистриб'юторів є основними, що відрізняє їх від 

виробничих компаній, для яких більше значення має внутрішньофірмова 

організація процесу. 

Всі ключові етапи транспортування (будь то поставки від постійних 

постачальників або поставки продукції в роздрібні мережі) управляються 

безпосередньо торговою компанією. У таких компаніях питання внутрішньої 

і зовнішньої транспортної логістики вирішуються за допомогою власних 

спеціалізованих транспортно-логістичних підрозділів. 

Основним завданням транспорту було і залишається своєчасне і якісне 

задоволення потреб як підприємств і організацій, так і населення. У сучасних 

умовах метою організації транспортного процесу при поставці вантажів є 

доставка вантажу необхідної якості і кількості в заданий місце, в призначений 

час і з мінімальними витратами. 

З розвитком дрібного і середнього підприємництва в торговельній сфері 

виникає все більша потреба в перевезеннях дрібних партій вантажів широкої 

номенклатури великій кількості споживачів. Завдання маршрутизації є одним 

з основних завдань, які вирішуються при плануванні перевезень вантажів 

дрібними партіями, від раціонального вирішення якої багато в чому залежать 

ефективність використання рухомого складу і витрати на перевезення. 

Метою дослідження є скорочення витрат на доставку побутової хімії 

клієнтам. 

  Об’єктом дослідження є транспортний процес перевезення побутової 

хімії за умов розширення ринку збуту 

 Предмет дослідження – обґрунтування провізних спроможностей при 
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перевезенні побутової хімії автомобільним транспортом. 

У кваліфікаційній роботі вирішені наступні задачі: 

- проаналізований сучасний стан організації перевізного процесу на 

підприємстві; 

- проведені маркетингові дослідження ринку перевезень,  

- обраний критерій обґрунтування вантажопідйомності рухомого 

складу,  

- визначений середньодобовий обсяг завезення однієї торгівельної 

точки;  

- визначений характер залежності між вантажопідйомністю та 

транспортними витратами; 

-  визначена доцільності розширення ринку збуту;  

- обґрунтована вантажопідйомність рухомого складу;  

- визначена потрібна кількість автомобілів;  

- доведена економічна доцільність запропонованих  заходів. 

 

  



9 
 
 

Висновки 

 

 

ДП «СавСервіс» — офіційний дистриб'ютор продукції найбільшого 

світового виробника товарів FMCG-сектора — компанії Procter&Gamble та 

інших відомих виробників. Компанія представлена в 20 філіях, які знаходяться 

в 17 областях України. Однією з конкурентних переваг компанії є доставка 

продукції клієнтам і в торгові точки. 

При аналізі організації роботи автомобільного парку підприємства були 

виявлені наступні недоліки при перевезенні побутової хімії до роздрібної 

торгової мережі до яких належать: 

-  зростання транспортних витрат; 

-  невідповідність вантажопідйомності рухомого складу характеру 

перевізного процесу. 

Аналіз ринку побутової техніки показав, що побутова хімія 

найближчими роками значно зміцнить свої позиції, тому що вони за багатьма 

аспектами перевершують універсальні СМЗ.  

Результати сегментування ринку побутової хімії Дніпропетровської 

області показали, що ДП «СавСервіс» має направити свої маркетингові 

зусилля на зміцнення позицій серед підприємців, які замовляють продукцію 

один раз в тиждень (81,3%) з середнім об'ємом замовлення від 0,3 до 0,6т 

(44,8%), при цьому віддаленість клієнтів від компанії складає від 100 км до 150 

км (48,5%).  

Був визначений прогнозний обсяг перевезень побутової хімії на 2021 за 

допомогою поліноміальної функції, який  складає 2 1309,6 т. 

Результати розрахунків показали, що ринок вантажних перевезень є 

конкурентним. Найбільший рівень конкурентоздатності має підприємство 

ТОВ «Осінь ЛТД».  При удосконаленні організації процесу перевезень 

підприємство ДП «СавСервіс» зможе укріпити свої позиції. Основною 

конкурентною перевагою підприємства ДП «СавСервіс» є відносно низькі 

транспортні витрати. При удосконаленні транспортного процесу транспортні 
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витрати знизяться, що позволить збільшити конкурентоздатність ДП 

«СавСервіс». 

Для підвищення рівня організації доставки побутової хімії клієнтам 

Дніпропетровської області було запропоновано наступне: 

1. Обраний критерій оцінки ефективності роботи автомобільного 

транспорту - співвідношення витрат на транспортування з доходами 

за реалізовану продукцію. 

2. Визначений середній обсяг замовлення в одну торгову мережу за 

допомогою статистичного розподілу по закону Ерланга (К=3), тому середній 

обсяг замовлення одну торгову роздрібну мережу складає 0,57 т. 

3.  Визначений характер залежності між вантажопідйомністю та 

транспортними витратами. Вплив постійних витрат від вантажопідйомності 

рухомого складу описується поліноміальною залежністю: 

Спост = 0,1027 ∙ 𝑞н
3 − 0,6922𝑞н

2 + 1,6818 ∙ 𝑞н + 307,67  

Вплив змінних витрат від вантажопідйомності рухомого складу 

описується степеневою залежністю: 

Сзм = 3,9864 ∙ 𝑞н
0,3686

  

4. Визначена доцільність розширення ринку збуту: 

- якщо використовувати автомобіль вантажопідйомністю 4,5 т то в 

нову мережу можна включити 14 нових торгових точок; 

- якщо використовувати автомобіль вантажопідйомністю 6,0 т то в 

нову мережу можна включити 15 нових торгових точок; 

- якщо використовувати автомобіль вантажопідйомністю 7,0 т то в 

нову мережу можна включити 3 нових торгових точок. 

5. Обґрунтована вантажопідйомність рухомого складу та визначена 

потрібна кількість автомобілів. Розрахунок необхідної кількості рухомого 

складу нам показав, що для перевезення побутової хімії в торгові роздрібні 

мережі підприємству ДП «СавСерві» наступне : 

- якщо при включенні 14 нових клієнтів в мережу то добовий обсяг 

замовлень буде становити 68,88 т і використовувати автомобіль 
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вантажопідйомністю 4,5 т то для забезпечення перевезення необхідно 

придбати 11 авто;  

- якщо  в мережу включити 15 нових клієнтів то добовий обсяг 

замовлення буде становити 68,93 т і при цьому використовувати автомобіль 

вантажопідйомності 6,0 то необхідно буде придбати 10 авто;  

- якщо в нову мережу добавити трьох нових клієнтів то добовий 

обсяг замовлень буде становити 68,43 т і при цьому використовувати 

автомобіль 7,0 т то необхідно придбати 10 автомобілів. 

 Використання автомобіля марки MAN TGL-12.180 дозволить 

підвищити показники роботи автомобільного транспорту, а саме: 

- - зменшити кількість автомобілів на 23,1%; 

- - підвищити продуктивність автомобілів на 42,6%; 

- - скоротити частку витрат на доставку на 27%; 

- - розширити ринок збуту на 3%; 

- - скоротити собівартість перевезень на 28,5%. 

Результати розрахунків свідчать, що використання двох запропонованих 

марок  автомобілів принесуть економічний ефект, але він більший при 

використанні автомобілів MAN TGL-12.180  і складає 5 0702,21 тис. грн. 

Чиста поточна вартість інвестицій для автомобілів марки FOTON 

BJ1089 становить 3 920,99 тис. грн, для автомобілів марки MAN TGL-12.180 - 

6 106,60 тис. грн. Дисконтований термін окупності рухомого складу при 

використанні автомобіля MAN TGL-12.18 менший ніж при використанні 

автомобіля FOTON BJ1089 і складає 2.8 роки.  

Отже, при перевезенні побутової хімії підприємству ДП «СавСервіс» 

для обслуговування своїх клієнтів  доцільно буде придбати 10 автомобілів 

марки MAN TGL-12.180. 

 

 


