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Анотація. У аналітичній частині проведений аналіз особливостей ринку виставкових послуг 
як споживача послуг системи міжнародних перевезень. Розглянуто питання забезпечення 
збереження виставкових експонатів в системі міжнародних перевезень і її демонстрації 
безпеки.У дослідницькій частині відображені особливості системи митного контролю за 
вантажопотоками виставкових експонатів. Досліджені особливості оподаткування 
вантажопотоків виставкових експонатів залежно від вибраного митного режиму. 
Ключові слова: Вантажні перевезення, морський транспорт, єфективність перевезень, 
перевізник, логістика перевезень.  

Вступ. 

Специфіка перевезення виставкових вантажів полягає в підвищеній 

крихкості експонатів, обмеженості термінів доставки, складному митному 

оформленні». 

Слід так само враховувати особливості розвитку ринку виставкових 

експонатів, а саме: «Поступальний розвиток промислового виробництва, 

вдосконалення засобів зв'язку, усе більш широке використання можливостей 

укладення торгових угод за зразками замість раніше здійснюваних прямих 

продаж товарів, що розміщуються великими підприємствами в місцях торгівлі, 

зумовив подальший розвиток ярмаркової і виставкової діяльності».  



Виставка зазвичай розглядається як короткочасний захід, що періодично 

проводиться зазвичай в одному в тому ж місці, у рамках якого значне число 

фірм за допомогою зразків демонструють нові товари, ідеї або послуги для 

інформування потенційних споживачів про свою фірму і її продукцію в цілях 

сприяння продажам. 

З приведеного визначення виставки виходить, що основним її завданням є 

демонстрація досягнень в одній або декількох областях людської діяльності. Не 

маловажне значення на досліджуваному ринку мають транспортна і митні 

системи знаходяться в прямій взаємодії. Джерело: [1] 

Основний текст. 

Завдання, що вирішуються логістичною системою, і вироблення по них 

стратегії можна розділити на три групи: 

1. Завдання, пов'язані з формуванням ринкових зон обслуговування, 

прогнозом материалопотока, его обробкою в обслуговуючій системі(склад 

постачальника/споживача, підприємства оптової торгівлі) і другими роботами 

по оперативному управлінню і регулюванню матеріального потоку. 

2. Завдання, що включають розробку системи організації транспортного 

процесу(план перевезень, план розподілу виду діяльності, план формування 

вантажопотоків, графік руху транспортних засобів та ін.). 

Рішення цих завдань особливе актуально в умовах ринку. 

Оптимізація і рішення цих завдань залежить ось конкретної ситуації, 

початкових даних, умов і вимог до ефективної роботи логістичної системи, а 

також проблем, пов'язаних із забезпеченням виробництва сировиною і 

напівфабрикатами, з усуненням вузьких місць в технології доставки різних 

видів продукції в пункти виробництва, складування і збуту, Необхідно 

враховувати, що на підприємствах з конвеєрною системою технологічного 

процесу, встановлений темп виробництва зберігається за умови, якщо на вході 

сировина подається на потоковий лінія постійно в потрібний кількість і 

відсутній збій в транспортування, який може є викликаний скупчення готовий 

продукція на вихід. Тут прикладом можуть служить заводи фірми TOYOTA, на 



яких запас комплектуючих дозволяє пропрацювати 2 години при можливих 

збоях. На підприємствах, працюючих в дискретному режимі необхідно також 

враховувати коливання постачань, створюючи гарантійний запас для 

згладжування цих коливань. 

Основою рішення усіх цих завдань є розробка стратегії і логістичної 

концепції побудови моделі транспортного обслуговування споживачів і фірм, 

яка грунтується на раціональних маршрутах перевезення і складання графіків 

доставки продукції споживачам, тобто маршрутизація перевезень.  

Маршрутизація перевезень — це найбільш досконалий спосіб організації 

материалопотоков вантажів з підприємств оптової торгівлі, що робить істотний 

вплив на прискорення обороту автомобіля при раціональному і ефективному 

его використанні. 

Створення маршрутів дозволить точно визначити об'єм перевезень 

вантажів з постачальницько-збутових підприємств, кількість автомобілів, що 

здійснюють ці перевезення, сприяє скороченню простою автомобілів під 

завантаженням і розвантаженням, ефективному використання рухомого складу 

і вивільненню з сфер звернення значних матеріальних ресурсів споживачів. В 

той же час маршрутизація дозволяє підвищити продуктивність автомобілів при 

одночасному зниженні кількості рухомого складу, що поступає на 

підприємство при тому ж об'ємі перевезень. 

Якщо маршрути створені, визначені і дотримуються терміни постачання, 

то виробничі запаси споживачів можуть скорочуватися в 1.5-2 рази, знижуючи 

тим самим витрати на складування. 

Необхідність маршрутизації перевезень вантажів обгрунтовується ще і 

тим, що маршрути дають можливість складання проектів поточних планів і 

оперативних заявок на транспорт, перевезень, що виходять з дійсних об'ємів. 

Таким чином, розробка обгрунтованих маршрутів і проектів планів 

перевезень сприятимуть своєчасному і безперебійному виконанню постачань 

продукції і ефективній взаємодії снабсбытовых і автотранспортних організацій. 



Для розробки маршрутів використовують економічні і математичні 

методи, методи мережевого планування, практичні матеріали і інші джерела. 

Кінцевим результатом повинна підлога документ, що характеризує погоджений 

графік роботи снабсбытовых, транспортних організацій і підприємств. 
Джерело: [2] 
Заключення та висновки . 

У дипломній роботі рассмотренна проблема транспортного 

обслуговування виставкових зразків, стендів, витратних матеріалів заснована 

на необхідності постійного контролю за збереженням вантажопотоку(фізичною 

і «інтелектуальною»). Специфіка перевезення виставкових вантажів полягає в 

підвищеній крихкості експонатів, обмеженості термінів доставки, складному 

митному оформленні. 

Особывм вимогою до транспортних систем обслуговуючим досліджувані 

вантажопотоки являється необхідність спеціальних транспортних засобів, які 

мають пристосування для кріплення і перевезення крихких вантажів. Це 

дозволяє краще контролювати процес транспортування і час прибуття. 

Контроль за процесом транспортування і терміном доставки дозволить 

уникнути додаткових витрат, пов'язаних з транзитним зберіганням і складською 

обробкою і не запізнитися до відкриття виставки.  

Своєчасне і правильне оформлення митних документів - найважливіший 

момент в перевезенні виставкових експонатів, що вимагає значної підготовки 

документів і зразків. Рекомендований термін - 60 днів до моменту початку 

монтажу експонатів в країні проведення виставки. Крім того, на деякі 

позиції(наприклад, високотехнологічна продукція для виставок) митні органи 

при оформленні тимчасового вивезення з території України можуть зажадати 

спеціальні дозволи(наприклад, Мінекономрозвитку, Міноборони) терміни 

отримання яких складають ось 30 днів з моменту представлення повного 

переліку документації). Все вище приведене підкреслює необхідність 

подальшого пошуку шляхів рассотренной в роботі проблеми 
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