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"Забезпечення скорочення витрат на паливо для транспортних
засобів промислових підприємств"
У статті встановлено, що оптимізація споживання палива
транспортними засобами промислових підприємств передбачає аналіз
доцільності використання паливно-мастильних матеріалів (ПММ), знання
їх експлуатаційних властивостей, наявність у підприємства можливості
визначення їх якості без приладів за допомогою експрес-аналізів, визначення рівня їх змішування і взаємозамінності, використання нетрадиційних добавок, а також правильного обліку надходження і витрачання
ПММ. Одним зі способів скорочення транспортних витрат є підвищення
паливної економічності. Тому практичним завданням для кожного підприємства
є ефективна організація перевезень за допомогою скорочення порожніх
пробігів і ліквідації розкрадання ПММ. Підвищення паливної економічності дозволить скоротити транспортні витрати підприємства, але
необхідно не допускати настання ситуації, коли витрати на організацію
економічності використання палива перевищать постійні витрати.
Оптимізація транспортної діяльності підприємств з точки зору
системного підходу та розробки практичних рекомендацій щодо її
здійснення не відображена в наукових дослідженнях цієї проблеми.
Детальних методичних розробок щодо оптимізації споживання палива
транспортними засобами промислових підприємств також немає в
наукових публікаціях.
Мета статті – розробити практичні рекомендації щодо оптимізації
споживання палива транспортними засобами приватного підприємства
(ПП) "Віктор і К".
Об'єктом дослідження є транспортна діяльність ПП "Віктор і К", яке
знаходиться у м. Світловодську Кіровоградської області. Основною
діяльністю цього підприємства є виробництво і реалізація м'ясних та
кондитерських виробів.
Надано рекомендації щодо оптимізації споживання палива
транспортними засобами ПП "Віктор і К", які полягають у переобладнанні
автомобілів з бензиновим двигуном на газовий двигун, що надасть
підприємству економію в 622,9 тис. грн.
Зекономлені грошові кошти рекомендується використати для
капітального ремонту автомобільного парку підприємства або на

придбання нових автомобілів для заміни старих, які потребують великих
витрат на технічне обслуговування.
Подальшому дослідженню підлягає розробка методичних рекомендацій
щодо впровадження запропонованих заходів у діяльність вітчизняних
підприємств.
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