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 Автомобільний транспорт являє собою важливу ланку логістичної 

системи. Він повинен володіти рядом необхідних властивостей і 

задовольняти певним вимогам в цілях створення інноваційних систем 

збору і розподілу вантажів, перевозити невеликі партії вантажів через 

короткі інтервали часу відповідно до тих змін запасами користувача. 

Значна частина логістичних операцій на шляху руху 

матеріального потоку від первинного джерела сировини до кінцевого 

споживання здійснюється із застосуванням різних транспортних 

засобів. Витрати на виконання цих операцій складають до 50 відсотків 

від суми загальних витрат на логістику [1] . 

Одне із завдань логістики полягає в створенні інтегрованої 

системи регулювання і контролю матеріальних та інформаційних 

потоків. 

Отже, основні завдання логістичних інформаційних систем: 

- постійне забезпечення керуючих органів логістичної системи 

достовірної, актуальної та адекватною інформацією про рух 

замовлення; 

- постійне забезпечення співробітників функціональних 

підрозділів підприємства адекватною інформацією про рух продукції 

по ланцюгу поставок в режимі реального часу; 

- реалізація системи оперативного управління підприємством за 

всіма основними показниками: собівартість, структура витрат, рівень 

прибутковості; 

- підготовка інформації для розробки стратегічного планування; 

- забезпечення можливості перерозподілу ресурсів підприємства; 

- забезпечення прибутковості підприємства за рахунок оптимізації 

логістичних бізнес-процесів та ін. 

Застосування сучасних засобів інформаційного відстеження 

матеріальних потоків сприяє впровадженню «безпаперовій» технології. 

На транспорті, замість супроводжуючих вантаж численних документів 

(особливо в міжнародному сполученні) по каналах зв'язку синхронно з 

вантажем передається інформація, що містить всі необхідні для 

характеристики товару реквізити. При такій системі на всіх ділянках 

маршруту в будь-який час можна отримати вичерпну інформацію про 

вантаж і на основі цього приймати управлінські рішення. 



Автоматизація інформаційних потоків, які супроводжують 

вантажні потоки, - це один з найбільш істотних технічних компонентів 

логістики. Сучасні тенденції управління інформаційними потоками 

складаються в заміні паперових документів електронними. 

Традиційні методи виконання вантажних і комерційних операцій 

на станціях відправлення, прибуття і під час перевезення є бар'єром на 

шляху створення принципово нових технологій перевізного процесу. 

Основна мета розробки перспективної принципово нової 

технології - повна автоматизація процесів прийому, розшуку та обліку 

вантажів, стеження за їх рухом на всіх етапах процесу перевезень, в 

тому числі на фазах обслуговування матеріальних потоків вантажний 

станції без паперових документів. В результаті істотно спрощується 

процедура прийому та видачі вантажів, відпадає безліч операцій: 

складання комплексу перевізних документів, візування накладної в 

формі дозволу, оформлення накладної після прийому вантажів до 

перевезення прийомоздавальник, заповнення книги прийому вантажу 

до відправлення, складання фінансових звітів, реєстрація прибулих 

вантажів в станційному технологічному центрі, складання оперативної 

звітності про навантаження і вивантаження вантажів, ведення архіву 

вантажної станції та ін.[2]. 
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