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Комплекс послуг щодо впровадження логістичних рішень
надають спеціалізовані логістичні компанії та логістичні
оператори.

Логістичні компанії
надають вузькоспеціалізовані послуги:

транспортування,
складське

зберігання,
декларування (митні послуги),
підготовка експортно-імпортної документації,
послуги зі зв’язку із закордонними постачальниками тощо.

Логістичні оператори:






це логістичні компанії, які надають комплекс послуг своїм клієнтам;
можуть залучати інших підрядників для виконання поставлених цілей;
укладають угоди, на середньо- та довгостроковий період та намагаються
бути основним (єдиним) виконавцем для свого замовника;
готові делегувати своїх окремих спеціалістів на підприємство замовника
для максимально ефективної координації їх спільної діяльності.
Логістичні оператори і логістичні компанії, намагаються чітко
реагувати на вимоги підприємств-замовників і постійно покращувати
якість обслуговування, керуючись в своїй діяльності основними
принципами логістики.

Згідно з досвідом розвинутих країн
використання логістичних систем дає змогу
зменшити:
1.
2.
3.

4.

5.

загальні логістичні витрати на 12-35%,
транспортні витрати на 7- 20%,
витрати на навантажувально-розвантажувальні роботи
та збереження матеріального потоку на 15-30%,
прискорити швидкість обігу матеріальних ресурсів на
20-40%,
скоротити їх запаси на 50-200%.

На сьогодні логістика є одним з ефективних
інструментів планування організації та управління
процесами руху матеріального та супутніх йому
потоків

Мета логістики – отримання максимального прибутку
всіма
учасниками
конкретного
транспортнорозподільчого процесу шляхом оптимізації їх логістичних
витрат у певному просторі та часі. При цьому
координацію технологічної, технічної та організаційноекономічної взаємодії між усіма функціональними
ланками забезпечує відповідна логістична система.
Більшість
логістичних
систем
розробляються
індивідуально під потреби компаній.

Структура транспортно-логістичної системи
України складатися з 5-ти рівнів логістичної
взаємодії:
1.

взаємодія об’єктів транспортно-логістичної інфраструктури
(термінальні та вантажні комплекси, складські господарства,
підприємства різних видів транспорту та транспортно-логістичного
сервісу тощо);

2.

транспортно-логістичні центри місцевого, регіонального та
міжнародного призначення;

3.

регіональні транспортно-логістичні системи;

4.

транспортно-логістичні кластери;

5.

інтегрована транспортно-логістична система України (підсистема
економічної системи країни та міжнародних транспортнологістичних систем). На сьогодні саме тут існують критичні
проблеми впровадження.

Перший рівень
Характеризується низьким ступенем взаємодії об’єктів
логістичної інфраструктури.
Мета: координація і синхронізація процесів транспортнологістичного обслуговування вантажного потоку “від
дверей до дверей” за оптимальних витрат та відповідного
рівня логістичного сервісу.
Стан розвитку об’єктів транспортно-логістичної
інфраструктури країни не задовольняє потребам
національної економіки.

Другий рівень
Транспортно-логістичні центри:





локального значення
регіонального значення
міжнародного значення
інформаційно-аналітичні центри
ТЛЦ утворюють транспортно-логістичні вузли – центри зростання
національної та
регіональної економіки. Наявність розвинутої
логістичної інфраструктури та професійних ТЛЦ, що дає змогу
організувати оптимальні схеми доставки вантажу за інтермодальними та
мультимодальними технологіями.
Основне завданнями функціонування ТЛЦ це забезпечення надання
транспортно-логістичних послуг за мінімальних витрат на логістичне
обслуговування та логістичну інфраструктур

Третій рівень
Регіональні транспортно-логістичні системи (РТЛС):


спрямовані на оптимізацію руху вантажного потоку в межах
певного регіону;



сприяють взаємодії суб’єктів транспортно-логістичної
діяльності, використовуючи його специфіку та потенційні
можливості;



є підсистемою регіональної економічної
транспортно-логістичного кластера.

системи

Основним обмеженням цього рівня інтеграції є його
територіальна належність.

та

На четвертому рівні
Транспортно-логістичні кластери (ТЛК):






формуються, на відміну від РТЛС;
мають головне обмеження по наближенню знаходження учасників
транспортно-розподільчого процесу до міжнародних транспортних
коридорів;
спрямовані на оптимізацію руху вантажного потоку у міжнародних
ланцюгах постачання;
концентрує
в
собі
транспортно-логістичну
інфраструктуру
прикордонних територій та певних регіонів, транспортно-логістичні
компанії, виробничі підприємства тощо.
Концепція створення ТЛК має базуватися на нормативно-правовому
регулюванні, організаційному, фінансовому, технічному, а також
інформаційному забезпеченні діяльності транспортно-логістичних
підприємств.

П'ятий рівень
Інтегрована
(ІТЛСУ)

транспортно-логістична

система

України

Мета:





координація організаційно-економічної, технічної та
технологічної взаємодії суб’єктів ринку транспортнологістичних послуг і об’єктів транспортно-логістичної
інфраструктури країни для забезпечення оптимального
руху вантажного потоку “від дверей до дверей” ;
підвищення ефективності економічної системи держави;
зайняття конкурентоспроможних позицій на світовому
ринку транспортно-логістичних послуг.

Отже, на створення ефективної ІТЛСУ як підсистеми економічної системи країни та складової частини міжнародних транспортно-логістичних систем безпосередньо впливають:









міжнародне та національне
регулювання перевезення вантажів,
фінансова система країни (транспортної галузі),
ринкова інфраструктура,
природно-ресурсний потенціал
країни (транспортної галузі),
ринок споживачів транспортнологістичних послуг.

Існування потреб у логістичних системах є типовим для будьякої економіки на різних етапах розвитку.

Враховуючи:
 географічне положення України
 територіальну наближеність до Європи
 обслуговування євроазіатських транспортних
потоків, - важливим є розвиток не просто
логістичних систем п’яти рівнів, які
дозволяють взаємодіяти на території України,
а міжнародної логістики.

Для успішного функціонування на ринку в сучасних умовах логістичний
оператор має бути динамічним та гнучким, тому що в зовнішньому та
внутрішньому логістичному середовищі відбуваються постійні зміни і все
це вимагає високого рівня адаптації та стійкості. На території
Львівської області працюють наступні логістичні комплекси, що
охоплюють як митне оформлення, так і інші супутні послуги – Малехів,
Городок, Софі та ін.

Чому існує потреба у посиленні позиції міжнародної
логістики в регіоні?


Для обслуговування міжнародних транспортних потоків потрібно створити сучасну
інфраструктуру та сприяти розвитку пришвидшеної та уніфікованої процедури оформлення
вантажів.



Адаптація та стійкість досягаються шляхом прийняття ефективних управлінських рішень,
над якими постійно йде робота та вдосконалення роками. Такі процедури дозволять більш
розширено надавати послуги компаніям та сприятимуть оптимізації транспортних потоків
як в межах України, так і за кордоном.



Логістичний комплекс «Карпати – логістик» утримує на своїй території митний пост
«Малехів» Львівської митниці Міндоходів України та займає площу 13 гектарів. Послуги
комплексу включають повний пакет митних послуг, зважування вантажів, електронну
систему обліку ТЗ. Також для зручності суб’єктів ЗЕД на території комплексу діє склад
тимчасового зберігання та надається послуга відповідального зберігання товарів.

Дякую за увагу!

80383 Україна, Львівська область, с. Малехів, вул. Нова, 20-а
Тел.: (032) 224-56-56
Факс: (032) 224-56-56
karpaty.logistik@gmail.com
www.karpatylogistik.com.ua

