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ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ  

ОНОВЛЕННЯ ПАРКУ РУХОМОГО СКЛАДУ 

 

У статті розглядаються основні проблеми транспортних підпри-

ємств України, обґрунтовується необхідність впровадження логіс-

тичного підходу до управління системою оновлення парку рухомо-

го складу, визначається поняття логістичної системи управління 

процесом оновлення парку рухомого складу. 

Ключові слова: логістика, логістична система, оновлення, парк ру-

хомого складу. 

 

Вступ. Розвиток України як частини всесвітньої спільноти по-

требує зміни мислення, вирішення багатьох науково-технічних, еко-

номічних та соціальних задач. Такі задачі виникають як на макро-, 

так і на мікрорівні. Транспорт є важливою ланкою господарського 

комплексу будь-якої держави та потребує уваги науковців і фахівців 

для вирішення його проблем.  

Транспорт – одна зі складових виробництва та обслуговування 

у будь-яких галузях народного господарства. Він бере участь в усіх 

етапах виробничого процесу – від доставки сировини і комплектую-

чих до транспортування готової продукції на місця призначення. Ро-

звиток транспортного комплексу має значний вплив на валовий 

продукт країни.  

Автомобільний транспорт як одна зі складових транспортного 

комплексу України на сьогодні має багато проблем. Це – застарілі 

рухомий склад і виробничо-технічна база, спад обсягів перевезень, 

невідповідність характеристик наявного рухомого складу потребам 

перевезень, низький рівень управлінських, маркетингових і фінансо-

вих технологій або їхня повна відсутність, недостатнє науково-

методичне забезпечення транспортної галузі та інші. 

Серйозними проблемами галузі транспорту є значний знос  

основних виробничих фондів, зокрема рухомого складу, недостатній 

обсяг інвестицій, необхідних для оновлення та забезпечення  

інноваційного розвитку матеріально-технічної бази галузі, обмеже-
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ність бюджетного фінансування та амортизаційних відрахувань, не-

досконалість механізму лізингу, низький рівень використання тран-

зитного потенціалу держави. 

Однією з найбільших проблем автомобільного транспорту, яка 

потребує значних вкладень ресурсів, є морально і технічно застарі-

лий рухомий склад. Актуальним є питання системи оновлення рухо-

мого складу: коли оновлювати, яким чином (шляхом модернізації іс-

нуючої техніки чи закупівлі нової), за рахунок яких ресурсів тощо, а 

також управління даною системою. На сьогодні проблема управління 

системою оновлення парку рухомого складу є однією з першочерго-

вих проблем автомобільного транспорту.  

Автомобільний транспорт є галуззю, де споживається кінцевий 

продукт автомобілебудівної промисловості. Якщо в галузі не оновлю-

ється рухомий склад, не оптимізується структура парку, то тим самим 

створюються проблеми як у самій галузі автомобільного транспорту, 

так і в автомобілебудуванні, в його суміжників і в цілому в економіч-

ній системі. В Україні необхідно оновлювати щорічно понад 10 тис. 

автобусів і тролейбусів, 30-50 тис. вантажних автомобілів. Тільки в 

автомобілебудуванні та його суміжників вироблятиметься продукції 

на 25-30 млрд грн. Наднормативні витрати пального на фізично 

зношеному вантажному і пасажирському автотранспорті України ся-

гають понад 3 млрд грн, олив – 500 тис. грн. Низька технічна готов-

ність парку автомобільного транспорту призводить до надмірної чи-

сельності рухомого складу, водіїв і ремонтних працівників. Економія 

заробітної плати може сягнути 2-3,5 млрд грн тільки в транспортно-

му процесі, а у сфері технічного обслуговування й ремонту рухомого 

складу – понад 4 млрд грн. Оновлення рухомого складу також буде 

сприяти підвищенню екологічності роботи автотранспорту. 

Аналіз наукових досліджень за даною тематикою показав, що 

на сьогодні не існує визначеного поняття системи оновлення парку 

рухомого складу та управління нею. Разом з тим, впровадження сис-

темного (логістичного) підходу до оновлення парку рухомого складу 

є надзвичайно актуальним. 

Метою даної статті є обґрунтування необхідності впровадження 

логістичного підходу до управління системою оновлення парку ру-

хомого складу підприємства. 

Для виконання поставленого завдання слід дати визначення 

основних понять: логістика, логістична система, логістичний підхід, 

оновлення, парк рухомого складу.  

Дослідженням даних питань займались такі українські та за-
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рубіжні вчені, як Є. Крикавський, А. Кальченко, Р. Ларіна, Б. Анікін, 

Дж. Бушер, М. Гордон, Д. Джонсон, Л. Міротін, А. Родніков,  

В. Сєргєєв, Дж. Хескетт, Г. Павеллек [1-7; 11; 13; 15-17] та ін. Існує 

велика кількість визначень логістики, що, з одного боку, свідчить 

про досить динамічний розвиток цієї науки; а з іншого – є ознакою 

того, що на сьогодні до кінця ще не сформульовано її концептуальні 

засади. Дефініція поняття «логістика» провідних вітчизняних та за-

рубіжних науковців наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 

Дефініція поняття «логістика» 

Визначення 
Літературне 

джерело 

1 2 

Наука про планування, організацію, управління, 

контроль і регулювання переміщення матеріаль-

них та інформаційних потоків у просторі і в часі від 

їхнього первинного джерела до кінцевого спожи-

вача 

Б. Анікін [10] 

Наука про планування, контроль і управління тра-

нспортуванням, складуванням та іншими матеріа-

льними і нематеріальними операціями, здійсню-

ваними у процесі доведення сировини і матеріалів 

до виробничого підприємства, внутрішньо завод-

ської переробки сировини, матеріалів і напівфаб-

рикатів, доведення готової продукції до спожива-

ча з врахуванням інтересів та вимог останнього, а 

також передачі й обробки відповідної інформації 

А. Родніков [13] 

Наука про оптимальне управління матеріальними, 

інформаційними та фінансовими потоками в еко-

номічних адаптивних системах з синергічними 

зв’язками 

Є. Крикавський 

[6] 

Процес планування, реалізації і управління ефек-

тивним, економічним рухом і збереженням сиро-

винних матеріалів, незакінченого виробництва, 

готової продукції, пов’язаної з цим інформації з 

пункту виникнення у пункт споживання з метою 

забезпечення відповідності вимогам споживача 

Дж. Бушер [16] 
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продовження табл. 1 

1 2 

Інтегральний інструмент менеджменту, що сприяє 

досягненню стратегічних, тактичних або операти-

вних цілей організації бізнесу за рахунок ефекти-

вного з погляду зниження загальних витрат і за-

доволення вимог кінцевих споживачів щодо якос-

ті продуктів і послуг управління матеріальними і 

(або) сервісними потоками, а також супутніми їм 

потоками інформації і фінансових коштів 

В. Сєргєєв [15] 

Наука про організацію спільної діяльності мене-

джерів різних підрозділів підприємства, групи пі-

дприємств з метою ефективного просування про-

дукції за ланцюгом «закупівля сировини – вироб-

ництво продукції – розподіл», а також цілеспря-

мованих транспортно-людських потоків на основі 

інтеграції і координації операцій, процедур і функ-

цій, що виконуються у рамках даного процесу з 

метою мінімізації загальних витрат ресурсів 

Л. Міротін [12] 

Це міждисциплінарний науковий напрямок, без-

посередньо пов’язаний з пошуком нових можли-

востей підвищення ефективності матеріальних по-

токів 

 А. Гаджинський 

[1] 

Це насамперед економіко-організаційний аспект 

взаємодії органів управління матеріально-

технічним забезпеченням і транспортом, постача-

льницько-збутових і транспортних організацій і 

підприємств. 

О. Маліков [9] 

Мистецтво і наука менеджменту, техніки і техно-

логічної діяльності (з обслуговуючими всіх їхнім 

потоками інформації для всіх просторово-

тимчасових процесів у промисловості, торгівлі і 

сфері послуг), спрямованої на виконання вимог 

планування, забезпечення і збереження допоміж-

них засобів для підтримки цілей, планів і операцій 

 

Л. Федоров [8] 

Науково-практичний напрямок господарювання, 

що полягає в ефективному управлінні матеріаль-

ними потоками в сферах виробництва і обігу 

М. Гордон [2] 
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продовження табл. 1 

1 2 

Сукупність видів діяльності з управління потоками 

продукції, координації виробництва і ринків збуту 

за встановленого рівня послуг з мінімальними ви-

тратами 

Дж. Хескетт [17] 

Планування, управління і контроль матеріального 

і відповідного йому інформаційного потоку, що на-

дходить на підприємство, переробляється там і 

покидає це підприємство 

Г. Павеллек [5] 

Потік матеріалів і послуг, а також зв’язки, що не-

обхідні для управління цим потоком 

Д. Джонсон та 

ін. [3] 

 

Тобто, підсумовуючи вищенаведені визначення, логістика – це 

наука ефективного управління матеріальними, інформаційними, тра-

нспортними, фінансовими потоками, спрямована на сталий розвиток 

підприємства. 

Логістичну систему визначають як єдиний план, який підпоряд-

ковує інтереси підрозділів підприємства цілям логістики.  

Р. Ларіна вважає, що логістична система – це адаптивна система зі 

зворотним зв’язком, яка виконує ті чи інші логістичні функції (опера-

ції), складається із підсистем і має розвинуті внутрішньосистемні 

зв’язки та зв’язки із зовнішнім середовищем [6]. А. Кальченко ствер-

джує, що логістична система – це організаційно-господарський ме-

ханізм управління матеріальними та інформаційними потоками. Вона 

включає матеріальні засоби, що забезпечують рух товарів по логіс-

тичному ланцюгу (склади, вантажно-розвантажувальні механізми, 

транспортні засоби), виробничі запаси та засоби управління усіма 

ланками ланцюга [4]. Логістична система – це відносно стійка сукуп-

ність ланок (структурних/функціональних підрозділів компанії, а та-

кож постачальників, споживачів та логістичних посередників), взає-

мопов’язаних та об’єднаних єдиним управлінням корпоративної 

стратегії організації бізнесу (А. Канке) [5]. 

Отже, логістична система – це сукупність транспортних засобів, 

вантажопотоків, постачальників, споживачів та інших матеріальних 

та нематеріальних елементів, взаємопов’язаних між собою та із зов-

нішнім середовищем. 

Однак поняття «логістичний підхід» більшість учених ототож-

нює з системним підходом і вважає, що системний підхід є тією ме-

тодологією логістики, яка дозволяє приймати оптимальні рішення у 
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сфері підприємництва. Отже, логістичний та системний підходи вва-

жаються синонімічними поняттями. Така позиція звужує спектр за-

гальнонаукових підходів рішення економічних проблем. 

У логістиці використовується інший, похідний від системного, 

схожий, проте не тотожний йому, підхід. Цей підхід збагачує систем-

ний підхід, розвиває його. Він оптимізує вирішення різноманітних 

проблем. Саме його можна назвати логістичним підходом, якому 

властиві певні особливості, специфічність та універсальність. 

Логістичний підхід є загальнонауковою методологією дослі-

джень, сутність якої складають три принципові положення: взаємо-

пов’язані функції розглядаються як єдиний потік; для управління по-

током створюється відповідна система, тобто організаційно-

управлінський механізм. В рамках таких систем, по-перше, сумарний 

ефект від оптимізації потоку може значно перевищувати прибуток 

від локальної оптимізації окремих його функцій та операцій; по-

друге, здійснюється перерозподіл витрат, при якому їх збільшення в 

одній ділянці дає економію в іншій та по системі в цілому; оцінюван-

ня ефективності функціонування системи управління потоком здійс-

нюється з урахуванням не тільки витрат, а ще й втрат прибутку, зу-

мовлених нераціональним використанням ресурсів потоку. 

Логістичний підхід є окремою загальнонауковою методологією, 

що характеризується певними специфічними ознаками. Саме специ-

фічна методика оцінювання ефективності системи управління відріз-

няє логістичний від системного підходу. Використання логістичного 

підходу дасть можливість оптимізувати витрати системи і стимулю-

вати максимальне використання її наявних резервів. Він дозволяє 

формувати логістичні механізми вирішення не тільки виключно логі-

стичних, а й інших економічних проблем підприємства, оскільки 

будь-який процес можна розглядати як потік, що потребує оптиміза-

ції для досягнення мети свого руху. 

Таким чином, логістичний підхід – це погляд на проблему в ці-

лому, а не на кожен її елемент окремо. Він передбачає оптимізацію 

роботи системи, а не її складових частин і доводить, що ефективність 

функцій, які оцінюються автономно від взаємопов’язаних видів дія-

льності, істотно відрізняється від ефективності тих же функцій, що 

розглядаються як невід’ємна частина єдиного процесу. В результаті 

рекомендується пошук компромісів між функціями, які в сукупності 

формують потоковий процес [11]. 

Парк рухомого складу автотранспортного підприємства – це су-

купність одиниць транспортних засобів для перевезення вантажів чи 
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пасажирів. Оновлення автомобільного парку рухомого складу – це 

процес поступової заміни старих транспортних засобів, які вже від-

працювали свій ресурс і є непридатними до подальшого ефективного 

використання, які є технічно або морально застарілими, на нові. Мо-

же здійснюватися як шляхом модернізації існуючих застарілих тран-

спортних засобів, так і закупівлі повністю нових автомобілів. 

Оновлення парку рухомого складу пасажирського транспорту 

регулюється в державі на регіональному рівні. Існують проекти щодо 

оновлення рухомого складу автобусного і тролейбусного парків місь-

кого пасажирського транспорту [18]. 

На сьогоднішній день в Україні немає законодавчої бази, яка б 

регулювала процес оновлення рухомого складу вантажного автомо-

більного транспорту на державному рівні. Проте оновлення рухомого 

складу автомобільного транспорту передбачене транспортною стра-

тегією України до 2020 року, що схвалена розпорядженням КМУ від 

20.10.2010 р. № 2174-р., що говорить про актуальність даного питан-

ня [14]. Згідно з даним документом, оновлення рухомого складу ван-

тажного автомобільного транспорту має здійснюватись шляхом:  

- формування раціональної структури парку рухомого складу з 

урахуванням потужності, вантажопідйомності, спеціалізації транспо-

ртних засобів;  

- упровадження транспортних засобів, сервісні, технічні та еко-

номічні показники експлуатації яких відповідають сучасним євро-

пейським вимогам до безпечності, екологічності та енергоефектив-

ності транспорту.  

Таким чином, логістична система управління процесом онов-

лення парку рухомого складу – це сукупність нормативної докумен-

тації, споживачів, виконавців, фінансових та інших видів ресурсів, дія 

яких спрямована на оптимізацію процесу оновлення парку рухомого 

складу з метою забезпечення стійкого розвитку підприємства. Алго-

ритм формування системи оновлення рухомого парку як необхідної 

умови стійкого розвитку автотранспортного підприємства наведено 

на рисунку. 

Стійкий розвиток підприємства являє собою сукупність вироб-

ничої, фінансової стійкості та інноваційної складової. Відповідно до 

цього виділяють показники, що характеризують стійкий розвиток пі-

дприємства: коефіцієнти прибутковості, капіталізації, фінансової не-

залежності, платоспроможності, маневреності, ділової активності, 

рентабельності, оновлення рухомого складу тощо.  
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Рисунок. Алгоритм формування системи оновлення парку рухомого складу 

як необхідної умови стійкого розвитку автотранспортного  

підприємства 
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